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15/Julho/2019 

Assunto: Consulta sobre o projeto de regulamento relativo ao regime de acesso e exercício de 
atividades espaciais. 
 
 
 
 
 
Exmos. Senhores,  

A Deimos Engenharia S.A (“DEIMOS”), vem por este meio apresentar a sua PRONÚNCIA no âmbito 

da Consulta Pública sobre o projeto de Regulamento relativo ao Regime de Acesso e Exercício de 

Atividades Espaciais (“Regulamento”) promovida pela ANACOM – Autoridade Nacional de 

Comunicações (doravante, «AE») que, na qualidade de Autoridade Especial, aprovou o referido 

projeto em 6 de junho de 2019.  

A título preliminar, e numa apreciação global, a Deimos Engenharia S.A congratula, 

evidentemente, todas as iniciativas que promovam o espírito crítico e uma ponderação 

consciente e razoável no planeamento estratégico deste concreto setor. No entanto é, também, 

seu entendimento que a versão definitiva do Regulamento que vier a ser adotado no âmbito 

deste procedimento deverá acomodar as alterações, ou esclarecer as dúvidas, que infra melhor 

se desenvolvem. 

Por economia e simplicidade na exposição dos temas a tratar, a organização da presente 

Pronúncia acompanhará a organização e o texto das normas regulamentares em apreço. 

 

 

 

 

Ao Conselho de Administração da 
ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações,  

Av. José Malhoa, 12, 1099-017 Lisboa 
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1. Pronúncia 

 

 Artigo 6.º – a formulação da norma do n.º 2 deste artigo apresenta-se pouco clara 

e não reflete, parece-nos, o objetivo pretendido pela AE. Antes de mais, seria 

oportuno clarificar que a matéria tratada no n.º 2 diz respeito a uma fase posterior à 

emissão da licença e, por conseguinte, ao procedimento de licenciamento. As 

questões que, no entanto, importa verdadeiramente tratar parecem-nos as 

seguintes: 

 

(i) Atendendo às alíneas no n.º 5 e ao n.º 6 do artigo 5.º do DLAE, não se afigura 

possível que a licença global não se extinga igualmente, aliás, o n.º 6 refere 

expressamente os casos de extinção da qualificação por extinção da licença. 

Nessa medida, não deveria o n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento não impor 

apenas o dever de a AE exigir a referida informação (em coerência, inclusive, 

com o n.º 3 do artigo 5.º do DLAE)? 

 

(ii) Se a AE não emitir a informação no prazo de 30 dias, constitui-se uma situação 

de aprovação tácita? 

 
 

 Artigo 7.º - no n.º 3 é indicado que a AE deve decidir num determinado prazo. É 

importante saber até quando é comunicada essa decisão e isto devia ser explícito no 

texto. 

 

 Artigo 8.º – relativamente à exigência (com a qual evidentemente se concorda) 

constante da norma da subalínea iii) da alínea b) do n.º 2, propõe-se, por clareza e 

rigor do texto, a seguinte redação: “currículos dos membros titulares dos seus 

órgãos sociais de administração, direção ou gerência, assim como os respetivos 

certificados dos registos criminais e o registo criminal da pessoa coletiva”.  
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 Artigo 9.º – é premente, atendendo às alterações que tal acarreta no âmbito do 

procedimento e emissão da licença, esclarecer: 

 
a) qual o sentido e alcance da norma do n.º 4. Ou seja: “contratada por conta de 

terceiro” significará, apenas, que a operação espacial de lançamento que o 

requerente pretende licenciar lhe foi contratada por uma entidade terceira, mas 

que, no âmbito da operação espacial em si, este terceiro não terá qualquer 

intervenção? 

 

b) Mais, no que respeita às obrigações assumidas no n.º 5 do mesmo artigo, e no 

pressuposto de a operação espacial ser assegurada diretamente pelo requerente 

da licença, propõe-se a seguinte redação: “no caso previsto no número anterior, 

o requerente assume toda a responsabilidade pela veracidade das informações 

transmitidas à AE e, bem assim, pelo cumprimento de todas as condições e 

obrigações legais e de todas as constantes da licença relativas à atividade 

espacial licenciada”. 

 
c) Atento o disposto no artigo 3.º do DLAE, há dois tipos de operação espacial e três 

tipos de operador, no entanto, o presente Regulamento não é claro quanto ao 

seu âmbito de aplicação aos três operadores, mais concretamente, ao “operador 

de centro de lançamento”. Afigura-se essencial compreender – e o texto ser claro 

nesse sentido – se o Regulamento se aplica, ou não, aos operadores de centro de 

lançamento e, se sim, em que medida, ou seja, deverá ser explícito (caso de 

aplique o referido Regulamento) se os operadores de centro de lançamento 

estão, ou não, sujeitos ao procedimento de licenciamento. 

 
 

 Artigo 10.º – atendendo ao teor do referido artigo, cumpre esclarecer: 

 

a) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do DLAE, os critérios utilizados 

para a avaliação das condições previstas no número anterior podem ser 

densificados em Regulamento, o que, presume-se, se refletirá no artigo 10.º do 
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Regulamento. Sucede, no entanto, que os documentos exigidos (além de não 

serem necessariamente os mais adequados à verificação que a AE pretende 

realizar) não permitem aferir quais os critérios que, em concreto, serão 

preponderantes para o deferimento do pedido de licenciamento e como 

concorrem cada um dos documentos apresentados para a verificação de tais 

critérios. 

 

b) Relativamente aos documentos definidos nas alíneas a) a d), e assumindo que a 

sua entrega é cumulativa, é nosso entendimento que a as alíneas a) e d) deverão 

ser alternativas, na medida em que, em princípio, pretendem verificar o 

cumprimento dos mesmos requisitos, sendo a entrega cumulativa um ónus 

excessivo para os operadores. 

 
c) No que diz respeito à alínea c) no nº1, o modelo de negócio do candidato e a sua 

robustez não deverão ser uma condicionante para a atribuição de licença, até 

porque os novos negócios na área espacial são de natureza fundamentalmente 

diferente dos negócios institucionais atuais, em particular no que diz respeito à 

assunção de risco. É muito frequente as rondas de financiamento subsequentes 

estarem dependentes da demonstração da capacidade de técnica e operacional, 

em particular da capacidade de lançar com sucesso para órbita, e não o 

contrário, pelo que fazer depender a licença de um plano de negócio é uma 

condição que deve eliminada do presente regulamento. 

 
d) Ainda no que diz respeito ao artigo 10º, mas agora no seu número 2, não se 

percebe a relevância da condição, uma vez que não atesta de qualquer forma a 

condição técnica, económica ou financeira do candidato. Além disso, não é 

definido que tipo de parcerias ou subcontratados seriam admissíveis ou 

desejáveis, abrindo um espaço decisório difícil de justificar. Não existe paralelo 

noutras regulamentações. 

 
e) Por fim, quanto ao número 3 da citada norma, verifica-se, antes de mais, que a 

AE parte da premissa (errada) de que os operadores de lançamento são, via de 
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regra, operadores do centro de lançamento. Por variadas razões, esta 

coincidência não deverá necessariamente ocorrer (e não ocorre na grande 

maioria das situações), implicando que, salvo raras exceções, o operador de 

lançamento terá de requerer ao operador do centro de lançamento informações 

comerciais altamente sensíveis que este, evidentemente, não partilhará. Assim, e 

no sentido de acautelar verdadeiramente, os procedimentos em questão, 

entende-se que este pedido de informação deveria ser assumido diretamente 

pela AE, no sentido de salvaguardar o sigilo dos documentos.  

 
 Artigo 11.º  

 

a) No número 1, dado o contexto ser de “operações de lançamento e/ou retorno”, 

deveria ser explícito que o “objecto espacial” é (são) o(s) veículo(s) lançador(es), 

sob pena de suscitar pedidos de esclarecimento ou necessidade de retificações 

posteriores e um acréscimo de trabalho e complexidade ao procedimento. 

  

b) No que ao número 2, alínea e), diz respeito: 

 O que se entende por “estrutura e forma” e que documentos/representações 

a AE entende idóneas na apresentação da referida informação? 

 Em vez de peso dever-se-ia requer massa dado esta não depender da 

aceleração da gravidade. 

 “Capacidade de carga” é um conceito ambíguo pois depende da órbita. Se 

este pedido é apenas para informação como descrição do lançador, 

recomenda-se requerer a “Capacidade de carga” para a órbita de referência 

mais relevante no plano de negócios com indicação de qual é essa órbita. Se 

esta informação é de facto usada para decisão da atribuição da licença, então 

é essencial que seja explícito e inequívoco qual o critério para 

aprovação/rejeição relacionado com a informação requerida. 

 “Sistemas de controlo em termos de hardware e software” é muito ambíguo e 

pode levar a respostas muito díspares. Se se referem a controlo de voo isto 

tem que ser explícito. Mesmo sendo controlo de voo, não é de todo claro o 
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que entendem por “software” em concreto: a informação que a AE pretende 

que o requerente transmita deverá ser rigorosa e concretamente definida, sob 

pena de o cumprimento do referido requisito ser, em termos práticos, 

impossível de cumprir ou o seu cumprimento implicar um ónus ou encargos 

insuportáveis para os requerentes. 

 “Altitude e velocidade” – estes dois parâmetros variam durante a trajectória e 

cada trajectória é específica para cada lançamento. Não parece ser possível, 

sem uma aclaração e definição clara do que se pretende, responder a este 

pedido. 

 

c) No que ao número 2, alínea f), diz respeito:  

 este pedido contém informações altamente sensíveis e confidenciais por 

razões comerciais. O Regulamento deverá traduzir de forma muito clara e 

concisa que informações deverão, de facto, ser transmitidas, como serão as 

informações tratadas (do ponto de vista da sua confidencialidade) e que 

procedimentos serão adotados para garantir a sua absoluta confidencialidade; 

 não é relevante a descrição dos sistemas e subsistemas e a condição deve ser 

eliminada.  Ainda que que fosse considerada, a definição de sistemas e 

subsistemas não existe. Por outro lado, a profundidade com que se pode 

abordar a descrição de sistemas e subsistemas é altamente subjetiva. No 

limite a descrição de sistemas e subsistemas pode levantar questões 

relacionadas com propriedade intelectual. 

  

d) No que ao número 2, alínea g), diz respeito: não parece fazer sentido para o 

paradigma atual de desenvolvimento de sistemas espaciais, e não existem entidades 

certificadoras para estes sistemas, sobretudo num contexto de “New Space”.  

 

e) No que ao número 3, alíneas a), b), c), d), e), f) e g), diz respeito: a informação 

exigida nestes pontos é específica de cada lançamento e é impossível fornecê-la num 

contexto de licença global (como referido no número um). Se se pretender instituir 

um procedimento assente “num pedido de licenciamento por lançamento”, tal 
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implicará uma excessiva complexidade do procedimento e implicará custos que os 

operadores evidentemente não pretenderão suportar. 

 
Mais, a informação aqui requerida parece também ser mais relevante para o pedido 

de licença para “operações de comando e controlo” de um satélite, mas aparece 

associada ao lançador o que, julgamos, não ser o mais adequado. 

 
É natural que uma licença para operações de lançamento seja para um veículo 

lançador num determinado porto espacial, mas não deveria associar também a carga 

útil bem como os detalhes específicos do lançamento. Assim, é nosso entendimento 

que: 

 
 a licença seja global para determinados “intervalos” que seriam parte do 

pedido de licença e que, para cada lançamento, o operador apenas tenha que 

demonstrar que a carga útil e trajectória estão dentro dos “intervalos” que 

fazem parte da licença de operador de “lançamento e/ou retorno”; 

 que se considere requerer a informação referente ao uso de “materiais 

perigosos, materiais radioativos” e as quantidades dos mesmos no lançador 

e, caso o requerente o pretenda, quais os “intervalos” que pretende licenciar 

nesta matéria para a carga útil (de forma genérica).  

 Deverá, por fim, ser feita uma referência à regulamentação Europeia REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) nesta 

matéria. 

 

f) Em concreto quanto à alínea h) do n.º 3 e alínea f) do n.º 4: é necessária uma 

clarificação profunda da norma. A AE pretenderá conhecer o plano de 

radiofrequências do lançador ou as estações solo que estarão encarregues de 

assegurar as comunicações?  
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 Artigo 12.º: 

 

a) No que se refere às normas dos n.os 1 e 2 - a licença de comando e controlo 

de veículos não deveria ser específica para um veículo, mas sim para um 

conjunto de veículos a definir pelo requerente no seu pedido. Apesar de ser 

compreensível que a referida informação seja exigida, afigura-se mais 

relevante conhecer a missão do veículo, o seu desempenho e o seu conceito 

de operações para se decidir acerca da licença de comando e controlo do 

mesmo. Uma vez mais, o conceito de peso deverá ser substituído por 

“massa”. 

 

b) No que se refere ao número 3: não é claro na alínea a) o que se entende por 

“modo de controlo” e as informações a que se referem as alíneas b) e d) 

deveriam dizer respeito a deveriam, uma vez mais, dizer respeito a um 

conjunto de veículos. 

 
 

 Artigo 13.º: 

 

a) número 1: os conceitos de “minimização, na máxima extensão possível” são 

indeterminados, devendo ser clarificados. 

 

b) número 2: a expressão “pode remeter as medidas a implementar para as 

melhores práticas e princípios internacionais” refere uma obrigação opcional 

que o requerente poderá, ou não, cumprir? 

 
c) Deixar ao critério do requerente o plano de mitigação de detritos é vago e 

leva a múltiplas interpretações, e está longe de ser um citério objetivo. 

Colocar o ónus de estabelecer planos de mitigação de detritos ao 

requerimento quando estes standards já existem é ineficiente e desrazoável.  

Por outro lado, no DLAE diz-se que se deve obedecer a princípios e normas 
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internacionais, no presente Regulamento não se faz ressalva aos Tratados 

celebrados pelo Estado Português quanto a esta matéria. 

 

 Artigo 14.º: 

 

a) Relativamente ao número 1: 

 O Regulamento pretende referir-se a uma versão específica da FAA ou 

simplesmente a versão em vigor no momento da submissão do pedido? 

 

 Além da FAA há normas equivalentes de outras nações (ex. França) – 

seria aceitável o uso dessas normas? Se sim, de que Países? 

 
 Em caso de conflito, prevalecerão sempre as normas nacionais? 

 
 

b) Relativamente ao número 2: 

 

 alínea a): em concreto, qual a informação que se pretende obter e em 

que medida estas informações poderão implicar uma análise 

discricionária da AE? 

 

 alínea c): as mitigações requeridas só fazem sentido quando associadas 

a um risco mínimo quantificado que tenha de ser cumprido. 

 
 alínea d):  

 É sobretudo do operador do centro de lançamento que se espera os 

procedimentos requeridos, mas tal operador, segundo a interpretação 

que fazemos do DLAE, este não requer qualquer licenciamento em 

particular, pelo que não é claro como este requisito se concretizará 

em termos práticos. 
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 Nota: é essencial manter a possibilidade de os três tipos de operações 

poderem ser exercidas por entidades diferentes, independentemente 

de, no final, poderem ser exercidas pela mesma entidade. 

 

 Artigo 15.º:  

 

a) Relativamente ao número 1:  

 

 alínea a): dado esta norma abrange as operações de lançamento e/ou 

retorno, é expectável que apenas se aplique desde a descolagem, 

correto? Se assim for, a que entidade em Portugal caberá assegurar o 

cumprimento das normas de segurança das operações precedentes? 

I.e., como é feita a interface entre a AE e a referida entidade e como 

se pode assegurar que esse procedimento é transparente para os 

requerentes de licenças? 

 

 alínea b): o requerido nesta alínea parece ser da responsabilidade do 

operador do centro de lançamento que não exerce uma operação 

espacial. Questiona-se, portanto, qual a razão de o mesmo se aplicar 

aos demais operadores. 

 
 alíneas c) e e): além da identificação dos diferentes riscos, é essencial 

requerer também a análise que permite identificar esses mesmos 

riscos, assim como a justificação de porque tais níveis de risco são 

aceitáveis. 

 
 alínea d): a que tipo de vítimas se pretende referir (ex. vítimas 

mortais, feridos graves, outras)? Essa identificação tem de ser clara, 

tal como o número limite que a AE entenderá “justificável”.  
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 alínea g): Até quando ou até que alcance é preciso este sistema 

operar e em que medida será analisado o cumprimento deste 

requisito? 

 

b) Relativamente ao número 2:  além dos casos não nominais, o plano de 

segurança tem que também considerar o caso nominal. Apesar de ser 

evidente recomendamos que isto seja explícito para remover ambiguidade. 

 

 Artigo 16.º:  

 

a) Relativamente ao número 1, alíneas b) e c), cumpre notar/esclarecer: 

  

 Quem determina que comandos enviar e/ou quem explora a telemetria, não é 

necessariamente quem envia esses comandos ou quem recebe a telemetria 

(que será quem tem os meios físicos para o fazer). Quais destes dois tipos de 

atividades requerem licença? 

 

b) A norma do número 2, deveria acautelar, simultânea e expressamente (o que 

não se verifica), que: 

 

(i) apenas pessoal devidamente autorizado poderá enviar telecomandos para 

o objecto espacial, i.e., que os telecomandos são legítimos. 

(ii) os telecomandos legítimos correspondem a operações seguras. 

 

c) No que se refere ao número 3: a expectativa é que estas questões sejam 

tratadas no procedimento de licenciamento para a utilização do espectro, não no 

procedimento de licenciamento das operações espaciais utilizando, caso contrário 

poderá haver sobreposição de procedimentos e decisões e, eventualmente, 

decisões contraditórias.  
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 Artigo 17.º:  

 

 alínea a): A referência a “melhores práticas correntes” é insuficiente e o 

conceito indeterminado.  

  

 alínea b): não é claro o que se entende por “gestão de orbitação” nem qual a 

informação específica necessária para a atribuição (ou não) da licença. Mais, 

o que se entende por descrição geral de sistemas e software? Qual o objetivo 

e qual a sua relevância para o processo de atribuição de licença? 

 

 
 Alínea c): reflete uma exigência desproporcional e, em certos casos, 

objetivamente impossível de garantir para algumas missões (ex. operações 

em Marte, satélites que passam por trás do Sol). Alternativamente, 

recomendamos requerer o conceito de operações do objeto espacial 

juntamente com a justificação demonstrando que as janelas de comunicação 

disponíveis permitem executar a missão pretendida e de forma segura. 

 
 

 Artigo 18.º:  

 

a) Existe uma confusão fundamental entre requerente da licença e operador de um 

centro de lançamento, e o que deve ser cumprido por cada uma das entidades. 

Em particular, é desrazoável que um requerente tenha que fornecer, por 

exemplo, o guia de utilização do porto espacial. 

  

b) Não se compreende, de todo, a que operador este artigo se refere. Atendendo à 

norma do artigo 3.º do DLAE, as operações de centro de lançamentos não são 

operações espaciais e, portanto, não sujeitas a licenciamento. A verificar-se que 

este entendimento está correto, qual o sentido e alcance do artigo 18.º?  
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c) Em concreto quanto ao texto da norma do n.º 1, parece pretender-se assumir 

um modelo concreto para a gestão do centro de lançamento. Tal significará que 

o mesmo está fixado e não será objeto de uma decisão casuística? 

 
 

 

 Artigo 19.º:  

 

a) Não se compreende, de todo, a que operador este artigo se refere. Atendendo à 

norma do artigo 3.º do DLAE, as operações de centro de lançamentos não são 

operações espaciais e, portanto, não sujeitas a licenciamento. A verificar-se que 

este entendimento está correto, qual o sentido e alcance do artigo 19.º? 

  

b) No que à alínea a) diz respeito, designadamente, nas subalíneas iv) e vii), 

afigura-se necessário que o critério seja densificado, no sentido de compreender 

quais os critérios que a AE atenderá para emitir um juízo crítico sobre o pedido 

de licenciamento.                                                              . 

Mais, o centro de lançamento é composto por várias infraestruturas e 

equipamentos que poderão, conforme os casos, ser utilizados simultaneamente, 

dependendo da fase da campanha de lançamento de cada lançador. Isto dito, 

não é claro qual a informação que de facto é requerida. 

 

c) No que se refere às subalíneas viii), ix) e x), pode a informação requerida fazer 

parte uma qualificação prévia? 

 
  

d) No que se refere à alínea b), é nosso entendimento que a norma é redundante 

relativamente à alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º. confirmam este entendimento? 

 

e) Relativamente à alínea c):  

 um manual deveria conter a informação necessária para operar e gerir o 

elemento em questão, neste caso o centro de lançamento. Não é a função 
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de um manual justificar a capacidade técnica do centro de lançamento. 

Assim, deverão ser eliminadas as alíneas subalíneas iv) e v). 

 

 em concreto quanto à subalínea vi): quanto às interferências 

radioeléctricas, a expectativa é que estas questões sejam tratadas no 

procedimento de licenciamento para a utilização do espectro, não no 

procedimento de licenciamento das operações espaciais utilizando, caso 

contrário poderá haver sobreposição de procedimentos e decisões e, 

eventualmente, decisões contraditórias.  

 
 

f) Relativamente à alínea d):  

 Esta alínea parece criar dependências entre todos os tipos de operações, 

espaciais ou não, independentemente de elas existirem, devendo a 

redação da norma, por essa razão, ser clarificado em conformidade. 

 

 É intenção da AE apenas emitir uma licença para “operação de 

lançamento e/ou retorno” quando esta esteja associada à “operação de 

um centro de lançamento”?  

 

 Artigo 20.º - considerando a norma do n.º 1 do artigo e o disposto no artigo 19.º do 

DLAE, cumpre esclarecer: 

 

(i) Não deveria ser explícito que a obrigação de manutenção do referido seguro se 

mantém durante todo o período da licença atribuída? Ou essa questão será 

regulada pela Portaria a que se refere o n.º 1 do artigo 19.º do DLAE? 

 

(ii) Se a operação espacial for contratada por conta de terceiro, também este 

terceiro deverá possuir um seguro? 
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(iii) O seguro de responsabilidade civil é para eventuais danos causados pelo 

lançador incluindo a carga útil, não danos causados pela carga útil; é também 

uma responsabilidade do operador de lançamento. Como uma carga útil pode 

também não ser a única a bordo do lançador, como aplicar este Artigo para 

lançamentos em que um satélite tem menos de 50Kg e outro(s) terão uma 

massa superior?  Dado o DLAE se referir apenas à carga útil e não ao lançador, 

talvez seja necessário considerar apenas lançamentos em que todas as cargas 

úteis são inferiores a 50Kg. 

 

(iv) O conhecimento da massa de uma carga útil (ex. 50 Kg) não é suficiente para 

determinar as dimensões do lançador e, portanto, do risco inerente para pessoas 

e bens. Para que haja uma certa equivalência é necessário indicar uma órbita de 

referência: por exemplo, um lançador para enviar 50Kg para Plutão será muito 

maior que um lançador para enviar 50Kg para uma órbita Terrestre de baixa 

altitude (ex. 400km). O que será mais relevante será a massa total na 

descolagem do lançador utilizado para lançar essa carga. Dado o DLAE se referir 

apenas à carga útil e não ao lançador, talvez seja necessário considerar apenas 

lançamentos efectuados por lançadores cujo desempenho máximo não excede 

50Kg numa determinada órbita (ex. 500km polar). No entanto isto será 

penalizador para a maioria dos Micro-Lançadores a serem considerados para 

operar em Portugal, por essa razão recomenda-se aumentar o valor de 50Kg se 

isto for compatível com a intenção do legislador. 

 

(v) Alínea 4.) relativamente a “A definição de riscos reduzidos”: é essencial que seja 

explícito e inequívoco qual o critério para aprovação/rejeição relacionado com a 

informação requerida – previsibilidade é essencial para optimizar o tempo e o 

custo no processo de obtenção de licença como é reconhecido no ponto 4 do 

preâmbulo. 

 

 Artigo 21.º - considerando as normas dos números 1 a 5, cumpre esclarecer: 
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(i) Confirma-se o entendimento de que a apresentação destes documentos deve ser 

feita antes de cada operação espacial? Em caso negativo, como harmonizar essa 

solução com a definida no n.º 3? 

 

(ii) Considerando a alternativa proposta no n.º 2 – i.e., que a AE assegura a 

conferência procedimental com as diversas entidades com competência no 

âmbito do procedimento – não é claro sobre quem recai (requerente ou AE) a 

obrigação de identificar tais entidades. Na hipótese de o Requerente não ser 

capaz de o fazer, caberá à AE oficiosamente fazê-lo? 

 

(iii) Os pareceres referidos nos números 4 e 5 são obrigatórios ou facultativos? E 

sendo obrigatórios, são vinculativos? Isto é, aplicar-se-ão as normas dos artigos 

91.º e 92.º do Código de Procedimento Administrativo? 

 

 Artigo 22.º - considerando as normas dos números 1, 2 e 4, cumpre esclarecer: 

(i) A assinatura do requerimento e dos documentos que eventualmente o instruam, 

considerando que a AE antecipa a criação de uma plataforma eletrónica para o 

efeito, seguirão (com as devidas adaptações) as regras e formalidades fixadas 

na Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, designadamente, no que se refere à 

utilização de certificados digitais qualificados? 

(ii) Propõe-se a seguinte redação para o n.º 2: “O requerimento e os documentos 

que o instruam devem ser apresentados em língua portuguesa ou, em 

alternativa, em lingua inglesa. Tendo em conta o facto da actividade visar 

sobretudo entidades internacionais, sendo uma prática corrente no sector a 

utilização da lingua inglesa, e para não correr o risco de perdas de significado 

quando se utilizam referencias a normas internacionais como por exemplo a FAA, 

várias vezes citada nesta regulamentação, e finalmente para contribuir como 

mais um factor de competitividade nacional no sector, justifica-se considerar a 

lingua inglesa utilizavel nos requerimentos e processo instrutório. 

(iii) Quando na língua original, e que não português ou inglês, a documentação 

deverá ser devidamente legalizada e autenticada, devendo ser acompanhada de 
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tradução feita por tradutor certificado e de acompanhada de declaração do 

requerente nos termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa 

tradução, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais. Os 

documentos de natureza técnica poderão ser sempre apresentados em inglês, 

sem necessidade de qualquer formalidade adicional.” 

 

(iv) Na medida em que a AE pretende criar uma plataforma eletrónica de gestão 

destes procedimentos, fará sentido manter as formalidades fixadas no n.º 4 ou, 

em alternativa, considerar a sua tramitação eletrónica? 

 

 Artigo 23.º - relativamente à ao conceito indeterminado “melhores práticas 

internacionais” constante do n.º 2, é essencial que seja explícito e inequívoco qual o 

critério de avaliação relacionado com a informação requerida e em que medida a 

mesma considerar-se-á suficiente. 

 

 Artigo 27.º: os prazos das licenças deveriam, atendendo ao setor de mercado a 

regular, ser de 5, 10 e 15 anos respetivamente. 

 
 Artigo 28.º, alínea c): no que se refere à expressão “caso não seja considerado 

Estado lançador”, é nosso entendimento que a mesma deveria ser eliminada. 

 

 

2. Observações finais 

 

Não é claro – à exceção do que se refere à contagem dos prazos – se subsidiariamente 

se aplicarão as normas do Código de Procedimento Administrativo, designadamente, no 

que se refere aos meios de reação administrativos. 

 

A Deimos Engenharia S.A permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais tidos por 

úteis e apresenta a V. Excelência os melhores cumprimentos, 
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_______________________ 

Nuno Ávila Martins 


