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Diferenciação entre os conceitos 

de Segurança e Protecção

Ponto 4 do Preâmbulo

Artigo 2 (Definições)

Sugerimos que se faça uma distinção entre, por um lado, a protecção de pessoas e bens contra 

os potenciais danos causados pelas actividades espaciais e, por outro, a protecção da 

propriedade intelectual, dos segredos, dos actos inadvertidos ou intencionais (maliciosos).

Estes dois conceitos, que muitas vezes se traduzem por uma única palavra (segurança) em língua 

portuguesa, estão relacionados nalguns aspectos e devem, por isso, ser geridos em conjunto. 

Devem, no entanto, ser claramente diferenciados, uma vez que têm objectivos e requisitos 

distintos e requerem análises e abordagens de risco distintas.

Veja detalhes complementares na tradução em inglês ao lado.

The concepts of Safety and Security, both contained by the single Portuguese word "segurança" should be discriminated.

Safety should refer to the result of measures implemented for the protection of people and assets from potential 

damages caused the space activities, in order to meet the related requirements.

Security should refer to the result of measures implemented for the protection of people and assets incl. data, i.e. 

protection of intellectual property, industrial and commercial secret, from potential damages caused by inadvertance or 

intentionnally (malicious act).

Safety and Security are related on some aspects: some measures (such as access control and restriction) might support 

both Safety and Security, some Safety issues might have an impact on Security (e.g. management of critical systems such 

as flight termination), and reversely some Security issues might have an impact on Safety (e.g. corruption of flight 

program), therefore both aspects shall be closely coordinated. Nevertheless they have distinct objectives and 

requirements which requires distinct risk analyses and approachs.

Protecção do ambiente Ponto 1 do Artigo 14

Assumimos que a regulamentação da FAA dos EUA não é relevante para o escopo da proteção 

ambiental, portanto, não deve ser considerado em relação a este escopo. Consideramos que 

será antes a do terrotiry em causa (i.e. a da Região Autónoma dos Açores no caso do porto 

espacial dos Açores).

We assume that US FAA regulation isn't relevant for the scope of environmental protection therefore shall not be the one 

to consider regarding this scope. We believe it shall rather be the one of the concerned terrotiry (i.e. the one of the 

Azores Autonomous Region in the case of the Azores spaceport).

Seguro de responsabilidade civil Ponto 1 do Artigo 20

Sugerimos especificar os requisitos relativos ao seguro de responsabilidade civil, bem como 

definir melhor o "capital e condições mínimas exigidas".

Por outro lado, noutros regulamentos espaciais nacionais, a responsabilidade do operador de 

lançamento licenciado está limitada a um determinado montante (limite máximo de 

responsabilidade) que é algo de elevado valor no que respeita à competitividade comercial de 

Portugal como Estado de lançamento.

Para criar uma vantagem competitiva na UE para o porto espacial dos Açores, Portugal deve 

fixar o limite em 0€. Se não for possível, deverá ser muito inferior ao limite de 60M€ 

actualmente em vigor noutros países europeus.

We suggest to specify the requirements related to the civil liability insurance, as well as to better define the capital and 

minimum standards required.

Also, in other national space regulation, the liability of the licenced launch operator is limited up to a certain amount 

(liability cap) which is something of high value regarding the commercial competitiveness for Portugal as a launch state.

To create competitive advantage in EU for Azores spaceport, Portugal should put the cap at 0€. If not possible it should be 

much lower than the 60M€ cap currently applying in other european countries.

Seguro de responsabilidade civil Ponto 3 do Artigo 20

Clarificar se o limite de massa da carga útil (50 kg) a considerar neste artigo deve ser 

considerado separadamente para cada carga útil ou como a massa total da carga útil da missão 

de lançamento.

Please clarify whether the payload mass limit (50 kg) to be considered in this article is to be considered separately for 

each payload, or as the total payload mass of the launch mission.

Critérios de avaliação Ponto 2 do Artigo 23

Os critérios de concessão de licenças deve especificados com maior precisão: a referência no 

regulamento às "melhores práticas internacionais aplicáveis às matérias relativas aos planos de 

segurança" não é considerada adequada, uma vez que pode conduzir a diferentes 

interpretações e está, por definição, sujeita a uma avaliação subjectiva. Pode, a propósito, 

conduzir a um certo conflito no que respeita à declaração do n.º 1 do artigo 14 afirmando que o 

regulamento da FAA dos EUA é a referência em matéria de segurança.

Esta definição aberta dos critérios de licenciamento é considerada um risco elevado no que 

respeita à execução das operações espaciais.

Compreendemos e concordamos plenamente que Portugal pretende considerar as melhores 

práticas internacionais, mas sugerimos que tal seja implementado através de uma actualização 

dos critérios de licenciamento definidos no regulamento.

The criteria of licence granting shall be more precisely specified: referring in the regulation to "the best international 

practises applicable to matters relating to safety plans" isn't considered suitable since it could lead to different 

interpretations and is by definition subject to a subjective assessment. It could by the way lead to some conflict with 

regard to the statement of item 1 of Article 14 stating US FAA regulation as the reference for safety matters. 

Such an open definition of the licensing criteria is considered a high risk with regard to the implementation of space 

operations.

We understand and fully agree that Portugal intends to consider the best international practises, but we suggest that this 

should be implemented by mean of an update of the licensing criteria defined in the regulation.

Âmbito da qualificação prévia Ponto 1.a) do Artigo 32

Os requisitos de capacidade referidos na alínea a) do ponto 1 para o operador do centro de 

lançamento devem ser especificados com maior precisão. Pode também ser de algum modo 

redundante (ou mesmo contraditório?) com as condições para a atribuição do contrato de 

concessão do centro de lançamento, que devem também abordar esta capacidade. Sugerimos 

que, se as condições do contrato de concessão não estiverem alinhadas com os requisitos a 

especificar mais adiante neste artigo, este deve, pelo menos, ser consistente e complementar.

A FAA dos EUA oferece um kit de ferramentas dedicado para avaliação de pré-qualificação. Este 

deve ser considerado como uma linha de base no esforço para alinhar o procedimento geral, 

tanto quanto possível, com as FAA. Tal assegurará um baixo esforço para os operadores de 

serviços de lançamento já qualificados pela FAA e aumentará o potencial comercial do porto 

espacial.

The capacity requirements referred in 1.a) for the launch centre operator shall be more precisely specified. It might be 

also somehow redundant (or even contradictory?) with the conditions for the attribution of the launch centre concession 

contract, which are supposed to adress this capacity as well. We suggest that if the conditions for the concession contract 

are not aligned with the requirements to be further stated in this article, it should at least be consistent and 

complementary. 

FAA offers a dedicated tool kit for pre-qualification evaluation. This should be considered as baseline in the endeavour to 

align the overall procedure as much as possible to FAA. This will ensure low effort for already FAA qualified launch service 

operators and increase the business potential for the spaceport.

Âmbito da qualificação prévia Ponto 1.b) do Artigo 32
"os requisitos constantes de regulamento técnico aprovado pela AE", referidos no presente 

artigo, devem ser melhor especificados.

"the requirements set out in the technical regulation approved by the SA" as referred in this Article shall be better 

specified.

Âmbito da qualificação prévia Ponto 2 do Artigo 32
Queira esclarecer se o operador do centro de lançamento pode ou deve ser pré-qualificado para 

apoiar o licenciamento do operador do lançamento.

Please clarify whether the launch centre operator may or actually shall be prequalified to support the launch operator 

licensing.


