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AC. EM CÂMARA 
(15) DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - 

INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES DE 

RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPETIVOS ACESSÓRIOS – CAMINHO DA 

MATANÇA – FREGUESIA DE AFIFE - PROC.º 322/20 - Pela Vereadora Fabíola 

Oliveira foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA – 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPETIVOS 

ACESSÓRIOS – CAMINHO DA MATANÇA – FREGUESIA DE AFIFE - PROC.º 322/20 - A NOS TAOWERING 

– GESTÃO DE Torres de Telecomunicações SA- Gestão de Licenciamento pretende autorização de instalação de 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicação e respetivos acessórios (decreto-lei 11/2003, de 

18 de janeiro). Em razão da matéria de que a construção desta infraestrutura de radiocomunicações é uma 

ação de relevante interesse público, nos termos do n.º 1 do art.º 21º do Decreto Lei 239/2012, de 2 de 

novembro e ,uma vez que o local objeto do pedido se situa em área de Reserva Ecológica Nacional (REN),o 

presente pedido carece de reconhecido interesse municipal sem localização alternativa viável, conforme 

definido no n.º 3 do art.º 34º com remissão para a alínea c) do n.º 3 do mesmo artigo do regulamento do 

PDMVC. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à 

Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal.  

 
 (a) Fabíola Oliveira.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e remeter a 

mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria 

com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Manuel Vitorino, Carlota 

Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira, Ilda Araújo Novo e Cláudia Marinho e a abstenção 
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dos Vereadores Eduardo Teixeira e Paulo Vale. que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: - “DECLARAÇÃO DE VOTO PSD - Na sequência reunião de 22 de Fevereiro de 2022 da 

Camara Municipal de Viana do Castelo e relativamente à apreciação do ponto n.º 15º da 

Ordem de Trabalhos (OT) – Declaração de Reconhecimento de Interesse Municipal - 

Instalação de Infraestruturas de Suporte das Estações de Radiocomunicações e 

Respetivos Acessório – Caminho da Matança – Freguesia de Afife – Procº 322/20, no que 

se refere à votação dos Vereadores do PSD referente ao documento apresentado e 

considerando que:  Na informação técnica de 05-03-2021 é referida a carência de 

elementos instrutórios e que a antena já estará implantada instalada sem a devida 

autorização camarária «Apesar das carências processuais em termos de junção dos elementos 

instrutórios, pode-se adiantar que atendendo à localização da antena, já realizada sem a devida 

autorização camarária, a infraestrutura está implantada …».  Na mesma informação é referido 

que além de estar implantada área de Reserva Ecológica Nacional – REN, também está 

enquadrada numa Linha de Água «… a infraestrutura está implantada, perante a planta da 

REN (Reserva Ecológica Nacional) em área de Reserva Ecológica Nacional (REN), na categoria de 

cabeceiras das linhas de água». Tendo por base a informação fornecida, não nos parece que 

estejam reunidas as condições que permitam avaliar o relevante interesse público da 

instalação desta infraestrutura (já implantada), não estando devidamente esclarecida a 

avaliação de uma alternativa viável fora da REN, com a agravante de se enquadrar na 

categoria de cabeceiras das linhas de água o implica o reconhecimento de interesse 

municipal. Face ao exposto fica assim justificado o voto de abstenção dos Vereadores do 

PSD. (a) Eduardo Teixeira; (a) Paulo Vale.”. 

22 de Fevereiro de 2022 


