
   

ANTEPROJECTO DE DESPACHO CONJUNTO  
 

 
Considerando que se torna necessário delimitar as áreas de terreno indispensáveis à 

proteção da estação de radiocomunicações da RAEGE (Rede Atlântica de Estações 

Geodinâmicas e Espaciais), propriedade do Governo Regional dos Açores, situada na 

Ilha de Santa Maria, concelho de Vila do Porto, freguesia de S. Pedro. 

 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 33.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e no 

artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 14 de maio, a Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) procede à audiência prévia dos interessados e submete o 

anteprojeto de Despacho Conjunto a discussão pública. 

 

Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de 

novembro e do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio; 

 

Determina-se o seguinte: 

 

1 – As áreas confinantes com o Centro Radioelétrico formado pela estação geodésica 

de Santa Maria que integra o projeto RAEGE (Rede Atlântica de Estações 

Geodinâmicas e Espaciais), pertencente ao Governo Regional dos Açores, estão 

sujeitas a servidão radioeléctrica e, bem assim, a outras restrições de utilidade pública, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro. 

 

2 – O Centro Radioelétrico referido no número anterior situa-se no Arquipélago dos 

Açores, na Ilha de Santa Maria, no concelho de Vila do Porto, freguesia de S. Pedro, no 

local com as seguintes coordenadas geográficas (WGS84): 

• Latitude 36º 59’ 7.14” N; 

• Longitude 25º 7’ 33.37” W; 

• Elevação: 236m, 

descrito no artigo 825 da caderneta predial na Conservatória de Registo Predial de Vila 

do Porto e confrontando a Norte com Luís da Câmara Soares Albuquerque, a Sul com 

Caminho, a Nascente com Servidão e a Poente com José Monteiro Bettencourt. 

 



   

3 – A localização do Centro Radioelétrico e as zonas de libertação primária e 

secundária a que alude o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, 

encontram-se demarcados nas plantas topográficas na escala 1:25000 e 1:5000, 

conforme Anexos I e II ao presente despacho. 

 

4 – A zona de libertação primária é constituída pela área confinante com o Centro 

Radioelétrico e o seu limite situa-se a 140m deste Centro e a zona de libertação 

secundária é constituída pela área que circunda a zona de libertação primária até ao 

limite de 250m medido a partir do Centro. 

 

5 – Na zona de libertação primária é proibida, salvo autorização, qualquer ação que 

envolva: 

a) A instalação ou manutenção, ainda que temporária, de estruturas ou outros 

obstáculos metálicos; 

b) A construção ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos cujo nível 

superior ultrapasse a cota de 246m em relação ao nível do mar; 

c) O estabelecimento ou manutenção de árvores, culturas ou outros obstáculos 

que prejudiquem a propagação radioelétrica do Centro; 

d) A existência de estradas abertas ao trânsito público ou de parques públicos de 

estacionamento de veículos motorizados; 

e) A instalação ou manutenção de linhas aéreas de transporte de energia. 

 

6 – A instalação ou utilização, na zona de libertação primária, de qualquer aparelhagem 

elétrica suscetível de prejudicar o funcionamento do Centro, bem como a introdução de 

alterações na aparelhagem elétrica já existente carece de prévia autorização. 

 

7 – A zona de libertação secundária está sujeita aos seguintes condicionamentos: 

a) As linhas aéreas de energia elétrica só serão permitidas para tensão composta 

igual ou inferior a 5kV e desde que não prejudiquem o funcionamento do Centro; 

b) Toda a aparelhagem elétrica deverá ser provida, se tal for considerado 

necessário, dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de 

perturbações radioelétricas, por forma a não prejudicar o funcionamento do 

Centro; 



   

c) A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se 

o nível superior deste não ultrapassar a cota de 246m em relação ao nível do 

mar em mais de um décimo da distância desse obstáculo ao limite exterior da 

zona de libertação primária. 

 

8 – A ANACOM é a entidade competente para: 

a) Conceder as autorizações a que se faz referência nos números 5, 6 e 7; 

b) Ordenar a demolição, alteração, remoção, abate ou inutilização dos obstáculos 

perturbadores mencionados no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 

7 de novembro; 

c) Fiscalizar o cumprimento das disposições legais respeitantes à presente 

servidão; 

d) Aplicar, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, 

as sanções decorrentes das infrações verificadas. 

 

Lisboa, 31 de março de 2021 

 

O Ministro das Finanças 

 

 

 

O Ministro das Infraestruturas e Habitação 

 



   

ANEXO I 

 



   

ANEXO II 

 


