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Em primeiro lugar, gostaria de elogiar os organizadores e de agradecer a 

oportunidade de voltar a participar neste evento pioneiro que é a Portugal Air 

Summit, bem como na audaciosa segunda edição do EuRoc.  

A ANACOM apresenta-se na qualidade de “bimotor” ou de rocket de 2 estágios, 

isto porque estamos aqui num duplo papel, o papel de autoridade espacial e de 

autoridade reguladora das comunicações eletrónicas e postais. 

E é sob este duplo chapéu que quero partilhar convosco algumas reflexões sobre 

os desenvolvimentos em curso nos setores das comunicações e do espaço, com 

especial incidência: 

i. no impacto económico do 5G na aviação, 

ii. nos sistemas de conectividade segura que têm uma relação direta com a 

comunidade aeronáutica, e ainda  

iii. sobre a recente iniciativa europeia para a criação dum sistema de gestão 

do tráfego espacial (STM). 
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Estas são dimensões que vão, certamente, marcar o retomar em pleno das 

atividades aeronáuticas e espaciais. Quer num quer noutro caso, as 

comunicações eletrónicas, sobretudo o chamado 5G, terão um papel relevante 

a desempenhar. 

***** 

O 5G é um instrumento fundamental para a transição digital e competitividade 

da economia, que permitirá aos cidadãos e às empresas obterem todos os 

benefícios económicos e sociais, em termos de desenvolvimento e 

competitividade da nossa economia, coesão social e territorial, inovação social 

e melhoria da qualidade dos serviços públicos. Ao apresentar uma velocidade 

20 vezes mais elevada do que a que existe atualmente e uma latência muito 

menor, abre-se todo um mundo de novas possibilidades, aumenta a 

conetividade entre as pessoas, permite novos serviços, a internet das coisas, a 

telemedicina, a agricultura de precisão, a segurança, as cidades inteligentes e a 

indústria, que atingirão novos patamares de desenvolvimento, num mundo em 

que tudo estará mais conectado. 

A aviação, nas suas várias vertentes, não pode ficar de fora deste novo 

paradigma. 
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Com efeito, estima-se que o mercado 5G na aviação ronde, no corrente ano, 

cerca de 500 milhões de dólares a nível mundial, perspetivando-se um 

crescimento até aos 3,9 mil milhões de dólares, em 2026. Esta taxa média anual 

de crescimento de cerca de 53% explica-se pela incorporação transversal desta 

tecnologia nos mais diversos aspetos desta indústria, desde o handling da 

bagagem, ao embarque dos passageiros, às operações aeroportuárias, à gestão 

do tráfego aéreo e a uma melhor experiência de voo, em especial nos voos de 

longo curso, nos quais as exigências dos clientes quanto a lazer e condições de 

trabalho tendem a ser maiores. 

É igualmente possível antecipar que as transferências massivas de megadados 

entre aeronaves e aeroportos e/ ou centros de manutenção, agilizadas pelo 5G, 

contribuirão para tornar mais expeditas e menos onerosas operações de 

reparação e ou manutenção preditiva.  

Para que as potencialidades do 5G sejam uma realidade, pelo menos no 

segmento aeroportuário, não posso deixar de referir o processo associado ao 

leilão do 5G. O respetivo Regulamento, aprovado pela ANACOM em 2020, 

estipulou a obrigação de os titulares de direitos de utilização de frequências 

instalarem, quando solicitado, estações de base macro ou “outdoor small cells” 

nomeadamente em aeroportos, até 2 anos após a emissão dos direitos de 
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utilização de frequências. Isto deverá permitir a disponibilização de serviços 

compatíveis com 5G, nomeadamente serviços de banda ultrarrápida (eMBB) 

com vista à conectividade Gigabit, baixa latência (URLLC) ou serviços massivos 

de comunicações máquina-a-máquina (mMTC).  

É verdade que o leilão em curso não prevê espectro para o desenvolvimento de 

redes de 5G privadas, nomeadamente em aeroportos, face à inexistência de 

interesse e de procura por parte do mercado. De facto, não tem havido a nível 

europeu uma tendência que vise harmonizar espectro para redes 5G privadas. 

No entanto, a ANACOM prevê lançar, após o término do leilão que se encontra 

em curso, uma consulta pública sobre a disponibilização da faixa dos 26 GHz em 

Portugal. Será, então, avaliado o interesse do mercado na disponibilização de 

espectro para redes 5G privadas em Portugal. Tal poderá ter especial impacto 

no desenvolvimento destas aplicações em aeroportos. 

***** 

Uma outra área em que as comunicações, agora na vertente de satélites, 

poderão ajudar a aviação neste novo arranque, é no reforço do sistema de 

gestão do tráfego aéreo (ATM), no âmbito do programa do céu único europeu 

(SESAR). Falo em particular do IRIS, um sistema de satélites agora em 

desenvolvimento, numa cooperação entre a agência espacial europeia (ESA), a 
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INMARSAT, a Comissão Europeia e os principais stakeholders europeus do sector 

aeronáutico. Este sistema tem como principal objetivo complementar os 

serviços terrestres de transmissão de dados, quer no âmbito do serviço móvel 

aeronáutico, quer no âmbito do serviço de radionavegação aeronáutica e 

apoiará o ATM-Air Traffic Management, com maior integridade de informação 

e robustez de sinais.  

Estima-se que, por volta de 2028, o sistema IRIS estará em condições de 

permitir, em pleno, a gestão das trajetórias em 4D nos corredores aéreos de 

todo o mundo. Esta capacidade de gerir o tráfego, em qualquer lugar do mundo, 

só será possível graças à cobertura global que os satélites oferecem. É assim de 

relevar o envolvimento de representantes da indústria espacial portuguesa 

neste projeto IRIS, o que é um dado significativo das capacidades que vamos 

construindo no país neste domínio. 

Por outro lado, será necessário investir fortemente em sistemas baseados em 

satélites para salvaguardar a sua autonomia e segurança (em termos de 

“security”). Isto é tanto mais verdade quanto o é o aumento da dependência das 

nossas redes terrestres (5G, routers, etc) face a tecnologias não-europeias. O 

investimento europeu neste novo tipo de sistemas servirá igualmente para 
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fornecer um back-up às nossas redes terrestres e ao incremento de resiliência 

da nossa infraestrutura digital. 

Sem dúvida, a melhor abordagem deverá passar por encontrar uma articulação 

efetiva entre a iniciativa da UE que vise responder aos requisitos públicos 

(GOVSATCOM) e, ao mesmo tempo, que possa tirar partido dos investimentos, 

quer dos operadores quer dos fabricantes europeus, alinhando com os objetivos 

estratégicos da União, nomeadamente sobre a segurança, a soberania e o 

controlo da solução espacial que vier a ser encontrada. 

É neste sentido que se aguarda com interesse o Programa de Conectividade 

Segura, a ser proposto pela Comissão Europeia no próximo ano. 

***** 

Uma terceira nota que gostaria de partilhar convosco prende-se com a 

sustentabilidade do espaço. Esta é uma questão que não pode mais ser 

ignorada. O espaço está a ficar assustadoramente congestionado devido ao 

número elevado de satélites em órbita, ao aumento quase descontrolado da 

colocação em órbita de megaconstelações, e, sobretudo, pelo excessivo número 

de resíduos em órbitas próximas da Terra e da própria Estação Espacial 

Internacional. 
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É uma questão não só política como da indústria e da comunidade científica, na 

medida em que os resíduos que invariavelmente orbitarão no espaço poderão 

colocar em risco missões tripuladas, sistemas de comunicação e observação dos 

fenómenos atmosféricos e meteorologia. 

Da nossa parte, a ANACOM, enquanto Autoridade Espacial, exigirá a todos 

quantos queiram desenvolver atividades espaciais licenciadas em Portugal que 

cumpram os mais rigorosos standards internacionais. Na verdade, os candidatos 

a licenças têm de apresentar um plano com elementos que demonstrem que a 

operação espacial em causa garante a minimização, na máxima extensão 

possível, de detritos espaciais, seguindo as melhores práticas e princípios 

internacionais. 

Este é um tema em que a ANACOM está ainda empenhada no plano 

internacional, nomeadamente no acompanhamento da iniciativa europeia 

sobre a gestão do tráfego espacial (STM) que visa desenvolver o planeamento, 

coordenação e sincronização em órbita de atividades que reforcem a segurança, 

a estabilidade, e a sustentabilidade de operações em ambiente espacial. No 

plano nacional, esta é uma área em que diferentes entidades devem cooperar e 

é isso que temos feito, nomeadamente com a PT Space.  

***** 
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Termino a minha intervenção com uma palavra sobre a ANACOM enquanto 

Autoridade Espacial. Em 2019 abraçámos o desafio regulatório do espaço, 

marcado pela aprovação do Regulamento das atividades espaciais.  

O setor espacial nacional está a conhecer uma fase de maior crescimento, 

balizada quer pelos objetivos traçados pela agenda Portugal Espaço 2030, quer 

pelos diversos projetos que têm sido lançados por empresas nacionais e por 

consórcios internacionais. Com especial relevância, é de referir o nicho atlântico, 

com diversos projetos baseados nos Açores, passando pelo projeto de instalação 

do porto espacial da Malbusca; e a implementação de uma infraestrutura para 

a aterragem do veículo reutilizável Space Rider da ESA no aeroporto de Santa 

Maria. Há ainda outros projetos concretos de colocação em órbita de satélites 

nacionais como o INFANTE e a constelação ATLÂNTICA, que exigirão da 

Autoridade Espacial o exercício efetivo do seu mandato como regulador das 

atividades espaciais nacionais.  

Do nosso lado, criámos as condições para que os interessados nas atividades 

espaciais as possam desenvolver sem grandes encargos administrativos e 

nenhuns financeiros, já que não estão previstas quaisquer taxas para o 

licenciamento ou para o exercício das atividades espaciais. 
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Apraz-me registar que temos recebido algumas manifestações de interesse no 

licenciamento de atividades espaciais, as quais, espero, se possam concretizar 

em breve.  

Por último, a Autoridade Espacial tem cooperado com a PT Space e com as 

autoridades dos Açores, bem como com instituições universitárias, com vista a 

promover o conhecimento do sector e do respetivo enquadramento legal. Na 

verdade, estão em curso algumas iniciativas e projetos que constituem os 

primeiros passos de um sector cujo desenvolvimento se estima venha a 

conhecer um especial e real impulso nos próximos anos.  

Da nossa parte, estamos prontos e ajudaremos a pôr Portugal no Espaço. 

Obrigado. 

 


