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Exma. Sra. Eng.ª Ana Moura Silva,
Em resposta ao solicitado por V. Exas. em mensagem de 30 de maio p.p. sobre o assunto acima mencionado,foi
analisada a área de estudo associada a este projeto na perspetiva da identificação de condicionantes que possam
incidir sobre ela, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.
Em resultado da análise verificou-se que essa área de estudo se encontra parcialmente condicionada pela servidão
radioelétrica associada à ligação hertziana Serra de Candeeiros - Monte do Facho. No entanto, o condicionamento à
colocação de obstáculos à propagação radioelétrica naquela zona é aplicável apenas acima da cota 248m. Dado que
a cota do terreno na área de estudo (aprox. 135m) se situa francamente abaixo do valor acima indicado, a ANACOM
não coloca objeção à implementação do projeto naquela área.

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Marques
Direção de Gestão de Espectro
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
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