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Ministério do Ambiente. Ordenamento do Território e Energia 
Dlrecao-ceral de Energia e Ceologla 

ÉDITO 

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19° do Regulamento de Licenças 

para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n: 26 852, de 30 de Julho de 1936, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n: 446/76, de 5 de Junho, estará patente na 

Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av'. 5 de Outubro, nO. 208 (Edifício Sta. Maria) 

1069-203 Lisboa, e na secretaria da Câmara Municipal do concelho de Ponte de Lima" em 

todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, o projeto 

apresentado pela empresa REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. , a que se refere o processo 

Ef 1.0/68163, para o estabelecimento da: 

Linha aérea dupla, a 400 kV, entre a subestação de Pedralva e a subestação de 
Ponte de Lima, ficando constituída a linha aérea, a 400 kV, Pedralva • Ponte 
de Lima, /la extensão de 37 612 m, 
Notas: 

- Modificação da linha aérea, a J 50 kV, Oleiros - Pedralva 3, entre os apoios P 37 
e P40, na extensão de 591 m. 

- Modificação da linha aérea, a J 32 kll, Lindoso - Braga/Pedra/va, entre os 
apoios PIO e PJ 3, na extensão de 559 ln. 

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser presentes na referida 

Direção-Geral ou na secretaria daquela Câmara Municipal dentro do citado prazo. 

Direção de Serviços de Energia Elétrica, em 14 de setembro de 2015 

A DIRETORA DE SERVIÇOS 

(Maria José Espírito Santo) 



Rebordões,{Souto) 

'acha 

Cabaços e Fojo Lobal 

ó e Vitorino dos Piães 
/ 

Calvelo 

Friastelas 

~._., .... -.-.•.•.•... 
. ~ ..... .. 

Ardegão, Freixo e Mato -.... 
........... "-

-~------r-~------ ,--~----.~~ 

J 
Fornelos e Queijada (--' 

" ... 1" 
........... / 

'. I .", I 
.~-----_./ 

c 

./ 
1/ 
" 

\, 

I 
i 
I 

í 
: 
: 
! 
jc 

I 
I 
/ 

j 



9. No caso dos processos deficientemente instruídos ou cujo 
andamento dependa de terceiros, os prazos referidos nos n.os 6 e 7 
contar-se-ão a partir da recepção dos elementos que impedem o seu 
andamento. Do facto deve ser dado conhecimento ao requerente. 

10. Os prazos referidos nos números anteriores não se aplicam ás 
obras comparticipadas pelo Estado, atendendo ao planeamento a que 
as mesmas estão sujeitas 

(A presente redacção do Art. 18.·, e seus parágrafos é a que 
resulta da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.· 446/76 
de 5 de Junho) 

Artigo 19° - 1 - Se se tratar da montagem de centrais ou de linhas de 
alta tensão, logo que o processo esteja instru ído com todos os 
documentos necessários e ó projecto em condições técnicas de 
merecer aprovação, será este patenteado ao público nos competentes 
serviços da DGE durante um prazo de quinze dias, publicando-se 
éditos no Diário da República e num jornal de grande circulação. 

2 - A cada uma das câmaras municipais da região atravessada pela 
linha ou linhas será enviado, a titulo não devolutivo, um exemplar da 
planta parcelar e perfil longitudinal da região interessada, que ficará 
patente ao publico também durante um prazo de quinze dias, devendo 
ser os éditos afixados nos lugares do costume e publicados num jornal 
local , se o houver e se o presidente da câmara municipal o julgar 
conveniente, para lhes dar a necessária publicidade. 

3 - As despesas a que der origem a publicação e afixação dos éditos 
serão sempre sat isfeitas pelo distribuidor público. 

Artigo 200 - 1 - As reclamações que hajam de ser apresentadas contra 
a aprovação do projecto podem ser enviadas directamente aos 
respectivos serviços da DGE ou entregues nas câmaras municipais 
respectivas durante o prazo mencionado nos 
éditos. 

As câmaras dispõem de um prazo máximo de dez dias para 
remeter aos competentes serviços da DGE as reclamações que 
houver. 

2 - Findo o prazo indicado no número anterior e na ausência de 
resposta da câmara municipal ao ofício que acompanhava os éditos, 
considera-se como não tendo havido reclamações ao estabelecimento 
da linha. 

(A presente redacção dos Art. Os 19· e 20·, é a que resulta da 
alteração introduzida peja Portaria n° 344/89 de 13 de Maio) 

Art. 21.° Logo que estejam cumpridas estas formalidades, ou logo que 
o projecto esteja devidamente instruído, se não houver publicação de 
éditos, a secção de licenças da Repartição dos Serviços Eléctricos, 
tendo em vista as reclamações apresentadas, se as houver, e as 
prescrições técnicas de segurança, informará se o projecto está em 
condições de ser aprovado, se satisfaz todas as exigências dos 
regulamentos em vigor e se a execução do mesmo poderá vir a criar 
qualquer obstáculo à organização ou ao funcionamento dos serviços 
públicos ou outros autorizados nos termos legais e indicará quaisquer 
cláusulas que porventura convenha impôr como condição para ser 
concedida a licença. 

§ único. As licenças de estabelecimento de linhas ou ramais de alta 
tensão ou de modificação das linhas e ramais já existentes serão 
sempre dadas com a condição implícita de o requerente se obrigar a 
adaptar essas linhas ou ramais, sem direito a qualquer indemnização, 
às cláusulas e mais condições que vierem a constar do plano da rede 
eléctrica nacional e seu respectivo regulamento. 

Art. 22.° Sobre a informação da secção de licenças da Repartição dos 
Serviços Eléctricos o presidente da junta de Electrificação Nacional 
resolverá se deve ser concedida ou negada a Ucença para o 
estabelecimento da instalação eléctrica, ou submeterá o assunto à 
apreciação do Ministro das Obras Públ icas e Comunicações, se o 
licenciamento não for da sua competência. 

Art. 23.° Concedida a licença de estabelecimento, a Repartição dos 
Serviços Eléctricos enviará ao requerente uma guia para pagamento 
da respectiva taxa, que será calculada nos termos do artigo 8.° do 
Decreto n.o 23559, de 8 de Fevereiro de 1934, adicionando-se porém 
uma taxa suplementar com os valores fixados na tabela seguinte: 


