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Consulta sobre o projeto de regulamento relativo ao regime de acesso e exercício de atividades espaciais 

A ANACOM, na qualidade de Autoridade Espacial, pôs em consulta pública a sua proposta de “Projeto de 
regulamento relativo ao regime de acesso e exercício de atividades espaciais” a que se referem os artigos 5.º, 7.º, 
8.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 16/2019, de 22 de janeiro, que estabelece o regime de acesso e exercício de 
atividades espaciais. Este regulamento, desenvolvido ao abrigo do referido Decreto-Lei, surge na sequência da 
aprovação pelo Governo da “Estratégia Portugal Espaço 2030” (Resolução 30/2018 de 15 de fevereiro), no âmbito 
da qual foi criado o “Atlantic Spaceport Center” na Ilha de S. Maria, nos Açores, uma plataforma para o 
lançamento de satélites de pequena dimensão. 

O objetivo fundamental deste documento é a regulamentação das atividades de lançamento e de retorno, assim 
como de comando e controlo de objetos espaciais, designadamente foguetes que levam a bordo satélites de 
pequena dimensão. Segundo a ANACOM, este regulamento pretende garantir a otimização de recursos e a 
simplificação, celeridade e eficácia dos procedimentos relativos às atividades espaciais, de modo a minimizar a 
carga administrativa sobre as empresas e a facilitar o acesso do maior número de operadores interessados no 
exercício de atividades espaciais em Portugal, atribuindo simultaneamente elevada exigência no que respeita à 
salvaguarda dos interesses de segurança, de prevenção de danos e de redução do impacto ambiental dessas 
atividades. Neste regulamento são ainda estabelecidas as regras que as entidades que pretendam desenvolver 
esta atividade devem respeitar em matéria de licenciamento e de desenvolvimento da sua atividade, 
designadamente fornecer à ANACOM, enquanto Autoridade Espacial, uma descrição dos objetos espaciais e uma 
descrição da atividade que pretendem desenvolver, ao abrigo da licença unitária ou global ou por via de um 
licenciamento conjunto. Estão ainda previstas regras estritas em matéria de segurança, devendo as entidades que 
se propõem desenvolver a atividade apresentar um plano de segurança, detalhado e fundamentado. A atividade 
espacial objeto de regulamentação contempla também as medidas de regulação associadas às diferentes etapas 
de voo, desde a descolagem do lançador até à separação do lançador e do objeto a ser colocado no espaço e o 
respetivo impacto final. O projeto de regulamento estabelece ainda as normas relativas aos sistemas e processos 
do centro de lançamento, ao registo e transferência de objetos espaciais, entre outras. 

Esta proposta de regulamento tem em devida consideração a apresentação, descrição e propostas de mitigação 
das problemáticas mais sensíveis associadas ao acesso e exercício de atividades espaciais, nomeadamente a 
salvaguarda da segurança das populações e infraestruturas, assim como a minimização dos impactes ambientais 
daí decorrentes. 

Assim, a Universidade dos Açores, no âmbito da sua missão e atribuições, considera que a proposta de 
regulamento cumpre com os objetivos para os quais foi definido não havendo nada a acrescentar. 

 


