
BE BARCELOS  

Assunto: Contrapartidas da REN na Linha de Muito Alta Tensão  

Destinatário: Câmara Municipal de Barcelos 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barcelos 

O Bloco de Esquerda de Barcelos, atendendo a notícias difundidas pela comunicação 

social -  particularmente as afirmações de um vereador do presente executivo numa 

entrevista a um jornal local -, considera grave a acusação de inépcia negocial sobre as 

hipotéticas promessas de contrapartidas da REN a propósito da instalação do corredor 

de passagem da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) pelo nosso concelho.  

Reforçando o que sempre dissemos, não é a existência de compensações financeiras 

que justifica o canal da linha – mantemos a posição de ser contrários à pretensão da 

empresa (REN) porque consideramos que os riscos para de saúde para a população, 

perigos de contaminação dos terrenos e do espaço ambiental, para além da 

desvalorização de toda a propriedade, são muito superiores a qualquer benefício 

económico, que a existir será para a empresa e não para os consumidores.  

De qualquer forma, dado que a LMAT está instalada, o BE pretende aferir da justeza de 

tais declarações e da posição do município perante esta insólita circunstância. Na 

verdade, aquando de uma reunião ocorrida em 2017 com a Administração da REN em 

que o BE esteve presente, perante a observação de um deputado do PSD dizendo que 

é preciso uma “prendinha” para Barcelos para compensar os prejuízos causados pela 

instalação da linha, o então Presidente da Câmara respondeu dizendo que não seria 

uma “prendinha” mas sim uma “boa prenda”.  

Ouvindo agora, pela parte de alguém com responsabilidade política por desempenho 

de cargo autárquico de vereador à época e ao momento, que a REN manifestou a 

pretensão de disponibilizar 9 milhões € para compensações dos prejuízos causados, a 



ser entregue ao município e particularmente às freguesias afetadas pela passagem do 

canal da linha, é de todo importante esclarecer todos os contornos deste hipotético 

acordo.  

O BE, atendendo ao exposto, através dos Grupo Municipal da AM, vem por este meio 

dirigir ao executivo autárquico, particularmente ao Sr. Presidente de Câmara, as 

seguintes perguntas:  

1. Tem a Câmara Municipal conhecimento desta situação?  

2. Há algum documento que certifique o compromisso da empresa REN para com 

a autarquia? 

3. Vai a Câmara Municipal tomar medidas para garantir a execução dos valores de 

compensação assumidos?  
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