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1. Introdução 

1. Por ofício datado de 30 de março de 2015, entrado na ANACOM a 02 de abril de 2015 

(Anexo 1), veio a (então) Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações da Região 

Autónoma dos Açores formalizar, perante a ANACOM, o início do processo de constituição 

de servidão radioelétrica a que ficarão sujeitas 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). 

2. A constituição de servidões radioelétricas rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 

597/73, de 7 de novembro e efetua-se, nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 215/87, de 29 de maio, por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro 

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (hoje Ministro das Infraestruturas e 

Habitação).  

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

transcreve: «A constituição, ampliação ou alteração de uma servidão administrativa por ato 

administrativo deve ser precedida de audiência prévia dos interessados e de participação 

em termos análogos aos previstos para a participação nos programas especiais.». 

4. No que à audiência dos interessados se refere, rege o disposto no artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

5. Já no que se refere à participação, rege o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio. 

6. Assim, o Conselho de Administração da ANACOM, deliberou em 31 de março de 2021:  

a) Aprovar, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, o 

anteprojeto de Despacho Conjunto que sujeita a servidão radioelétrica 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 (Anexo 2). 



 
 

4 

 

b) Determinar, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 33.º da Lei n.º 31/2014, a 

submissão a discussão pública do anteprojeto de Despacho Conjunto, nos termos do 

n.º 1 e seguintes do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 14 de maio. 

2. Discussão Pública 

A ANACOM procedeu à abertura do período de discussão pública do anteprojeto de 

Despacho Conjunto, através de aviso publicado em Diário da República, divulgado através 

da comunicação social (jornais Público e Açoriano Oriental,  edição de 26 de abril de 2021) 

e no respetivo sitio na Internet1, e divulgando no seu sítio na Internet2, durante o período 

de discussão pública o anteprojeto de Despacho Conjunto e a demais documentação 

pertinente, que também podiam ser consultados nos serviços de atendimento ao público 

da ANACOM, na sede da ANACOM e na Delegação da ANACOM na Região Autónoma 

dos Açores, e na Câmara Municipal de Vila do Porto. (Anexo 3). 

O prazo fixado terminou a 25 de maio de 2021. 

Em sede de discussão pública do anteprojeto de Despacho Conjunto pronunciou-se, pelo 

ofício n.º 6187/2021, de 17/05/2021 (Anexo 3), remetido em anexo a email com a mesma 

data, o Município de Vila do Porto nos termos e fundamentos seguintes: 

«À luz do PDM a servidão radioelétrica abrange solo rural com as classes de 

Espaços Agrícolas e Espaços Agroflorestais, em que uma área substancial está 

inserida em Reserva Ecológica. 

A servidão abrange um troço do CM1ª. - Piquinhos, reservatórios da CM, terrenos 

privados com utilização agrícola e pequenas edificações "palheiros" de apoio à 

atividade agrícola e uma exploração agropecuária de média dimensão (sul/poente). 

O PDM estabelece, nos artigos 23.0 a 29.0 da Secção II do Regulamento, os usos 

dominantes, complementares e compatíveis e as regras de edificação para 

explorações agro-pecuárias, habitação, empreendimentos turísticos, equipamentos 

públicos e armazéns e indústria. 

A aplicação das condicionantes da servidão radioelétrica traduzir-se-á em: 

 
1 Acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1619262. 
2 Acessível em https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=377595&contentId=1612081. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1619262
https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=377595&contentId=1612081
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- O impedimento da circulação de veículos motorizados num troço do CM1ª 

Piquinhos, ou seja, a interrupção da circulação automóvel entre S. Pedro e 

Trevina/Chã do João Tomé; 

- O impedimento de circulação de veículos e uso de equipamentos motorizados nas 

explorações agro-pecuárias e nos terrenos agrícolas abrangidos; 

- O impedimento de circulação de veículos e uso de equipamentos motorizados 

(bombas) na principal estação de abastecimento de água a Vila do Porto; 

 - A revogação dos direitos à edificação conferidos pelo PDM.  

Salvo melhor interpretação, esta servidão traduz-se: 

- Numa alteração ao PDM, que deverá ser formalizada nos termos legais aplicáveis; 

- No elevado condicionamento do funcionamento e manutenção da 

estação/reservatórios de abastecimento de água da CM, que sendo uma 

infraestrutura estruturante terá de ser salvaguardada; 

- Na revogação de direitos privados ao uso e à capacidade de edificação, que 

deverão ser acautelados através da aquisição dos prédios ou com o acionamento 

de processos indemnizatórios; 

- Na alteração de troço da CM1ª - Piquinhos, cuja necessidade de aquisição de 

terrenos e da construção do desvio deverá ser salvaguardada. 

Em resumo, consideramos que está em causa uma matéria de elevada importância 

para privados e para o município….». 

Comentários da ANACOM 

No que se refere às invocadas «revogação dos direitos à edificação conferidos pelo PDM» 

e «revogação de direitos privados ao uso e à capacidade de edificação», e ao contrário do 

invocado, a constituição da servidão tal como constante do anteprojeto não implica por si 

e de forma imediata ou automática a inviabilização, proibição ou, sequer, a improbabilidade 

de se poderem vir a instalar, construir ou implantar barracões, armazéns ou outros imóveis 
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de apoio a atividades agrícolas ou pecuárias, árvores ou, até, moradias unifamiliares (se 

tal se não encontrar já impedido pelo PDM de Vila do Porto). 

De facto e nos termos do próprio anteprojeto de Despacho Conjunto, que segue, como tal 

não podia deixar de ser, a legislação aplicável, não só todas as construções ou 

(im)plantações de imóveis (sejam edifícios ou árvores) são perfeitamente livres de se 

concretizar (assim o permita o PDM de Vila do Porto) se abaixo da quota fixada no 

anteprojeto (cota de 246m em relação ao nível do mar), como, acima dessa quota, se não 

encontram inviabilizados ab initio, antes carecendo de autorização, caso a caso, da 

ANACOM, à semelhança, aliás, dos  demais  constantes dos n.ºs 5, 6 e 7 do anteprojeto, 

que mesmo quando se diz serem «proibidos», na realidade o que estão é sujeitos a 

autorização da ANACOM, só sendo, de facto, proibidos se a ANACOM os não autorizar. 

As limitações ou lesões aos direitos de propriedade invocadas são assim meramente 

teóricas, apenas aferíveis caso a caso e quando (e se), no exercício dos direitos referidos 

pelo Município, algum dos seus titulares vier de facto a, comprovadamente, concretizar tal 

exercício, e a ANACOM, no caso concreto, os não autorizar. 

Não parece assim existir qualquer dano ou lesão atual ao exercício do direito de 

propriedade que decorra da constituição da servidão e quanto a, eventuais, danos ou 

lesões futuras a esse mesmo exercício, nem os mesmos são certos, ou sequer objetiva e 

necessariamente decorrem da constituição da servidão, mas antes do que em concreto 

resultar da sua passagem ao mundo das factualidades concretas e realizadas.. 

Acrescenta-se que e mesmo pressupondo que as condições decorrentes do PDM serão 

inferiores àquelas que poderão decorrer das aplicáveis à servidão em causa (o que o 

Município não refere nem comprova) e como acima se disse, estando o exercício de 

(alguns) direitos de propriedade e de edificação sujeitos, apenas a autorização da 

ANACOM em circunstâncias bem definidas, inexistindo (por via da servidão) qualquer 

impedimento à sua concretização nos demais casos, não se vê que se possa falar em 

«revogação» de direitos conferidos pelo PDM.  

A haver direito a justa indemnização, tal apenas será verificável e quantificável se e quando 

(e como) tais intenções (que à partida a servidão não impede ou impossibilita, antes 

permite, uma vez que apenas e só em certas condições bem definidas carecerão de 

autorização) se venham concreta e factualmente a realizar.  
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Neste sentido, veja-se o disposto no artigo 8.º do Código das Expropriações (Lei n.º 168/99, 

de 18 de setembro): «2 - As servidões, resultantes ou não de expropriações, dão lugar a 

indemnização quando:                                                           

a) Inviabilizem a utilização que vinha sendo dada ao bem, considerado globalmente;                                                                   

b) Inviabilizem qualquer utilização do bem, nos casos em que estes não estejam a ser utilizados; ou                                                    

c) Anulem completamente o seu valor económico.» 

No que se refere ao: 

«- … impedimento da circulação de veículos motorizados num troço do CM1ª Piquinhos, 

ou seja, a interrupção da circulação automóvel entre S. Pedro e Trevina/Chã do João 

Tomé; 

- …impedimento de circulação de veículos e uso de equipamentos motorizados nas 

explorações agro-pecuárias e nos terrenos agrícolas abrangidos; 

- …impedimento de circulação de veículos e uso de equipamentos motorizados (bombas) 

na principal estação de abastecimento de água a Vila do Porto…»;  

O que, segundo o Município, se traduziria: 

«- Numa alteração ao PDM, que deverá ser formalizada nos termos legais aplicáveis; 

- No elevado condicionamento do funcionamento e manutenção da estação/reservatórios 

de abastecimento de água da CM, que sendo uma infraestrutura estruturante terá de ser 

salvaguardada; 

- Na revogação de direitos privados ao uso e à capacidade de edificação, que deverão ser 

acautelados através da aquisição dos prédios ou com o acionamento de processos 

indemnizatórios; 

- Na alteração de troço da CM1ª - Piquinhos, cuja necessidade de aquisição de terrenos e 

da construção do desvio deverá ser salvaguardada.»; 

Assinala-se, desde logo, que parece resultar tal entendimento duma leitura desadequada 

quer do constante do anteprojeto quer, e sobretudo, do regime constante do Decreto-Lei 

n.º 597/73, de 7 de novembro. 
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Assim, nem do texto legal nem do texto do anteprojeto decorre ou pode decorrer o 

impedimento da circulação ou qualquer alteração a um qualquer troço de estrada. 

O que a lei dispõe (ver alínea d) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro)e 

o anteprojeto replica é que «é proibida, salvo autorização, qualquer ação que envolva…a 

existência de estradas abertas ao trânsito público» (sublinhado nosso). 

Ora, qualquer ação que envolva a existência de estradas abertas ao trânsito público é uma 

ação tendente à sua concretização, à sua construção, não a sua existência já depois de 

concretizadas, construídas e abertas ao trânsito público. Se assim não fosse, então a lei 

deveria referir que estaria sujeita a autorização da ANACOM a circulação em estradas 

abertas ao trânsito público, o que não faz, nem, face ao texto da lei, pretendeu fazer ou 

sequer ponderou como uma possibilidade. Mas mesmo que assim não fosse, e a ANACOM 

pudesse «fechar» uma estrada pública, tal decisão teria sempre que obedecer aos 

princípios da proporcionalidade, justiça e razoabilidade tal como vertidos no CPA, tal como 

a tais princípios se encontra sujeito o poder de a ANACOM «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»,  como consta do nº 8 do 

anteprojeto.  

Ou seja, não só nenhuma das situações elencadas pelo Município decorre 

automaticamente da constituição da servidão, como nem sequer se pode, no presente 

momento, ter por certo que alguma vez ocorram, como a ocorrerem, a decisão da 

ANACOM (onde, legalmente, lhe couber o poder de decidir) terá sempre que ter em conta 

os acima referidos princípios da proporcionalidade, justiça e razoabilidade (o que 

liminarmente afasta, por exemplo, a possibilidade de poder resultar da constituição da 

servidão ou de decisão da ANACOM ao seu abrigo, um qualquer («elevado» ou não») 

«condicionamento do funcionamento e manutenção da estação/reservatórios de 

abastecimento de água da CM, que sendo uma infraestrutura estruturante terá de ser 

salvaguardada», atentos os interesses e valores em presença.  

Decorrendo, assim, as considerações do Município dessa (desadequada) leitura do texto 

do anteprojeto (que reproduz o texto legal), deverão ter-se por improcedentes os 

argumentos e conclusões por este apresentados. 
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A final e quanto à invocada alteração do PDM que decorrerá da constituição da servidão, 

sendo essa uma natural consequência decorrente da lei em vigor3 e como tal uma 

obrigação legal do Município, tem-se essa menção como uma mera referência à situação 

que, por lei, decorrerá da constituição da servidão, sem que resulte ou se alcance da 

pronúncia do Município qualquer outra intenção ou pretensão que não essa. 

3. Conclusões 

Face ao acima exposto, entende a ANACOM que não resultam da discussão pública do 

Anteprojeto de Despacho Conjunto que sujeita a servidão radioelétrica 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), 

argumentos ou razões que justifiquem, fundamentem ou imponham a revisão do dele 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Tal como dispõe o n.º 5 do artigo 33.º da Lei n.º 31/2014: 

5 - Quando tenham caráter permanente e expressão territorial suscetíveis de impedir ou condicionar o 
aproveitamento do solo, as servidões administrativas são obrigatoriamente traduzidas nos planos territoriais 
de âmbito intermunicipal ou municipal podendo, no âmbito dos procedimentos de elaboração, alteração ou 
revisão destes planos, ser ponderadas desafetações ou alterações. 
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIRECÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

SI Ref.

004 !t

AHOO41OB/2015

ASSUNTO:

Exma 5?.

Ponta Delgada,

• C;5

PEDIDO SERVIDÃO PROTEÇÃO RADIOELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO
RAEGE EM SANTA MARIA

Para formalizar o início do processo de constituição de servidão radioelétrica de proteção

da estação geodésica de Santa Maria, é feito um breve enquadramento do projeto que

integra esta estação, bem como a sua localização e as zonas e condicionantes que se

pretendem serem aplicadas.

Enquadramento

O projeto RAEGE (Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais) consiste numa

rede de quatro estações geodésicas fundamentais, duas em Espanha (Yebes e Tenerife) e

duas em Portugal (Ilha de Santa Maria e Flores), sendo que as duas estações em Portugal

são da propriedade do Governo dos Açores e geridas pela Direção Regional das Obras

Públicas e Comunicações. Este projeto é destinado à realização de estudos na área de

astronomia, geodesia, geofísica e correspondentes aplicações de serviço público.

Rua conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 206590

http ://www.azores.gov. pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/

DFA2 Deatkio:
»JIAODM3 s.ó. nGc:
P.dno: Deta:

s&4 —
‘3OL — Lol3ou’4_

Entrada:
ÀNAcOt4.AHOC)t0t iXï_

Ex.ma Sra.
Enga. Luisa Mendes
Direção de Gestão do Espetro
Anacom - Autoridade Nacional de
Comunicações
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa

SI Data NI Ref.

drct.secretariado@azores.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIRECÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇõES

Descrição Estação Santa Maria

A estação geodésica está equipada com um telescópio de rádio de 13,2 m de diâmetro,

poderá operar até 90 GHz e a velocidade de rotação de acordo com a norma do projeto

mundial VLBI2OIO.

A intensidade do campo elétrico medida na estação, independentemente da localização do

transmissor, nas faixas de frequências utilizadas pela estação, limitar-se ao seguinte:

A intensidade do campo
Faixa de frequência elétrico equivalente (dB

(microvolts / m))
f < 1.20Hz +88
1.20Hz < f < 2.15GHz +46
2.15GHz < f < 2.19GHz +80
2.19GHz < f < 2.5GHz +44
2.5GHz < f <= 3.0GHz +40

Fora das faixas de frequências apresentadas na tabela poderá estabelecer-se um limite

máximo +88dB (microV/m)

Localização

A estação encontra-se localizada nas seguintes coordenadas:

• Latitude 36°597.14”N;

• Longitude: 25° 733.37W;

• Elevação 236 m.

O terreno onde se encontra a estação está na freguesia de São Pedro - Vila do Porto, (Diante

e Pedreira/Paul de Cima), tem o artigo da caderneta predial 374 na Conservatória de

Registo Predial de Vila do Porto e com as seguintes confrontações:

. Norte: Luís da Câmara Soares Albuquerque;

• Sul: Caminho;

Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296

http://www.azores.gov. pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/
drct.secretariado@azores.gov.pt
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• Nascente: Servidão;

• Poente: José Monteiro Bettencourt.

Zonas de Libertação e Condicionantes:

Nos termos do n.° 2 do 7° artigo do Decreto-Lei 597/73 pretende-se estabelecer a zona de

libertação primária a 140 metros e a zona de libertação secundária a 250 metros da

localização da estação.

De acordo com 8° artigo pretende-se as seguintes condicionantes para a zona de libertação

primária:

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 máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a

proteção do centro;”

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.”

Quanto às condicionantes zonas de libertação secundária contempladas no 100 artigo do

Decreto-Lei 597/73, propõe-se as seguintes condicionantes:

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 respetivo

centro;”

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

dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de perturbações

radioelétnicas, por forma a não prejudicar o funcionamento do centro considerado;”

Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 20659

http://www.azores.gov,pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/
drct. secreta riado@azores.gov. pt
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c) “A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se o

nível superior deste não ultrapassar a respetiva cota máxima do terreno fixada no

decreto que estabelecer a proteção do respetivo centro em mais de um décimo da

distância entre o mesmo obstáculo e o limite exterior da zona primária”.

Junto: Mapa à escala 1:10 000 e 1:25 000.

Com os melhores cumprimentos

O Diretor Regional das Obras Públicas municações

Bruno Migue Correia Pacheco

Rua conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 95OOO58 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 206590

http://www,azores.gov.pt/Portal/pt/entídades/srcte-drctc/
drct.secretariado@azores.gov.pt
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Coordenadas da Estação (WGS84):

Latiude 38597.14”N
Longitude: 25 7’33.37W
Elevação: 238 m

Zona de libertação primária (140m)

/ Zona de libertação secundária (25Dm)

DSUG 2015MA240301A 1 Quantidade: 1 Data: Data da Cartoaraifa: Escala:

Nome: RAEGE 2015-24-03 2006 1/10.000

Aprovado por:

GOVERNO DOSAÇORES Marlene Antunes
CRETARIA REGIC*4AL DOI1JRIAOETR»1WORTES

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBUCAS E coMuNicAções
Díecção de Serviç de Carbgmi5a e IntaTTiaçao OBOW*ÍICe
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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,             de 2021 

 

O Ministro das Finanças 

 

 

 

O Ministro das Infraestruturas e Habitação 
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ANACOM

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vila do
Porto
Largo Nossa Senhora da Conceição
9580—539 Vila do Porto

5/ relerência Sl comunlcação N/ reterência Data
2021158596 23 ABR, 2011

Assunto: Anteprojeto de despacho Conjunto que constitui a servidão radioelétrica de
proteção da estação geodésica de Santa Maria. Discussão pública

MC ,xL. es,—NVU“
Por deliberação do Conselho de Administração, de 31 de março de 2021, decidiu esta
Autoridade, nos termos e para os efeitos do disposto no n.“ 3 do artigo 33.º da Lei n.ª 31/2014,
de 30 de maio e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 50.D do Decreto-Lei n.“ 80/2015, de 14 de maio,

proceder a abertura de um período de discussão pública do anteprojeto de Despacho
Conjunto que constitui a servidão radioeletrica de proteção da estação geodésica de Santa
Maria, da Rede Atlântica das Estações Geodinâmicas e Espaciais, na Região Autónoma dos
Açores.

Na sequênciadesta deliberação, a ANACOM fixou um período de vinte (20) dias úteis a contar
do quinto (Sº) dia após a data de publicação do respetívo Aviso no Diário da República (DR.),
durante o qual, nos termos do n.D 4 do artigo 33.º da Lei n,“ 31/2014, de 30 de maio, podem
os participantes na discussão pública, pronunciar-se sobre a ilegalidade ou a inutilidade da

constituição da servidão ou a sua excessivaamplitude ou onerosidade, por escrito e em língua

portuguesa, através do endereço de correio eletrônico «serv-raege©anacorn.pt».

Nos termos do número 2 do artigo 50“ do Decreto-Lei n.“ 80/2015, 14 de maio, o anteprojeto
de Despacho Conjunto e demais documentação pertinente, devem poder ser consultados na
sede dos municípios abrangidos.

Assim solicita-se que se digne disponibilizar, na sede dessa Câmara Municipal, nos termos

que entender determinar, a documentação em anexo, para consulta no âmbito da discussão
pública ora em causa.

ANACOM — Autoridade Nªcional de Comunicações
AV José Malhoa,12
10997017 LISBOA
Teletune +351 217211000

um"—i; Hr, :»



[GNSELHD DE ADMWWSTRRÇADANACOM

Mais se informa que o Aviso n.“ 7324/2021, acima referido, foi publicado no Diário da
República n,“ 78/2021, Série II, de 22-04-2021.

Com os melhores cumprimentos,

JOÃO CADETE DE MATO “

“residem——+» : lumf 'ijwmwacãm

Anexo: 0 citado



   

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,             de 2021 

 

O Ministro das Finanças 

 

 

 

O Ministro das Infraestruturas e Habitação 
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIRECÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

SI Ref.

004 !t

AHOO41OB/2015

ASSUNTO:

Exma 5?.

Ponta Delgada,

• C;5

PEDIDO SERVIDÃO PROTEÇÃO RADIOELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO
RAEGE EM SANTA MARIA

Para formalizar o início do processo de constituição de servidão radioelétrica de proteção

da estação geodésica de Santa Maria, é feito um breve enquadramento do projeto que

integra esta estação, bem como a sua localização e as zonas e condicionantes que se

pretendem serem aplicadas.

Enquadramento

O projeto RAEGE (Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais) consiste numa

rede de quatro estações geodésicas fundamentais, duas em Espanha (Yebes e Tenerife) e

duas em Portugal (Ilha de Santa Maria e Flores), sendo que as duas estações em Portugal

são da propriedade do Governo dos Açores e geridas pela Direção Regional das Obras

Públicas e Comunicações. Este projeto é destinado à realização de estudos na área de

astronomia, geodesia, geofísica e correspondentes aplicações de serviço público.

Rua conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 206590

http ://www.azores.gov. pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/
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Entrada:
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Ex.ma Sra.
Enga. Luisa Mendes
Direção de Gestão do Espetro
Anacom - Autoridade Nacional de
Comunicações
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIRECÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇõES

Descrição Estação Santa Maria

A estação geodésica está equipada com um telescópio de rádio de 13,2 m de diâmetro,

poderá operar até 90 GHz e a velocidade de rotação de acordo com a norma do projeto

mundial VLBI2OIO.

A intensidade do campo elétrico medida na estação, independentemente da localização do

transmissor, nas faixas de frequências utilizadas pela estação, limitar-se ao seguinte:

A intensidade do campo
Faixa de frequência elétrico equivalente (dB

(microvolts / m))
f < 1.20Hz +88
1.20Hz < f < 2.15GHz +46
2.15GHz < f < 2.19GHz +80
2.19GHz < f < 2.5GHz +44
2.5GHz < f <= 3.0GHz +40

Fora das faixas de frequências apresentadas na tabela poderá estabelecer-se um limite

máximo +88dB (microV/m)

Localização

A estação encontra-se localizada nas seguintes coordenadas:

• Latitude 36°597.14”N;

• Longitude: 25° 733.37W;

• Elevação 236 m.

O terreno onde se encontra a estação está na freguesia de São Pedro - Vila do Porto, (Diante

e Pedreira/Paul de Cima), tem o artigo da caderneta predial 374 na Conservatória de

Registo Predial de Vila do Porto e com as seguintes confrontações:

. Norte: Luís da Câmara Soares Albuquerque;

• Sul: Caminho;

Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296

http://www.azores.gov. pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/
drct.secretariado@azores.gov.pt
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SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

DIRECÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

• Nascente: Servidão;

• Poente: José Monteiro Bettencourt.

Zonas de Libertação e Condicionantes:

Nos termos do n.° 2 do 7° artigo do Decreto-Lei 597/73 pretende-se estabelecer a zona de

libertação primária a 140 metros e a zona de libertação secundária a 250 metros da

localização da estação.

De acordo com 8° artigo pretende-se as seguintes condicionantes para a zona de libertação

primária:

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 máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a

proteção do centro;”

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.”

Quanto às condicionantes zonas de libertação secundária contempladas no 100 artigo do

Decreto-Lei 597/73, propõe-se as seguintes condicionantes:

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 respetivo

centro;”

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

dos mais eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de perturbações

radioelétnicas, por forma a não prejudicar o funcionamento do centro considerado;”

Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 9500-058 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 20659

http://www.azores.gov,pt/Portal/pt/entidades/srcte-drctc/
drct. secreta riado@azores.gov. pt
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c) “A implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se o

nível superior deste não ultrapassar a respetiva cota máxima do terreno fixada no

decreto que estabelecer a proteção do respetivo centro em mais de um décimo da

distância entre o mesmo obstáculo e o limite exterior da zona primária”.

Junto: Mapa à escala 1:10 000 e 1:25 000.

Com os melhores cumprimentos

O Diretor Regional das Obras Públicas municações

Bruno Migue Correia Pacheco

Rua conselheiro Dr. Luís Bettencourt, n°16 — 95OOO58 Ponta Delgada — Telef. 296 206500 — Fax 296 206590

http://www,azores.gov.pt/Portal/pt/entídades/srcte-drctc/
drct.secretariado@azores.gov.pt
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Coordenadas da Estação (WGS84):

Latiude 38597.14”N
Longitude: 25 7’33.37W
Elevação: 238 m

Zona de libertação primária (140m)

/ Zona de libertação secundária (25Dm)
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AVISO

DISCUSSÃO PÚBLICA

A ANACOM decidiu proceder à abertura de um período de discussão 

pública do anteprojeto de Despacho Conjunto que constitui a servidão 

radioelétrica de proteção da estação geodésica de Santa Maria, da 

Rede Atlântica das Estações Geodinâmicas e Espaciais, na Região 

Autónoma dos Açores, conforme Aviso n.º 7324/2021, publicado 

na 2.ª série do Diário da República, de 22 de abril de 2021.

Os participantes na discussão pública podem pronunciar-se sobre 

a ilegalidade ou a inutilidade da constituição da servidão ou a sua 

excessiva amplitude ou onerosidade, por escrito e em língua portuguesa, 

até 25 de maio de 2021, para serv-raege@anacom.pt. O documento 

em discussão está disponível em www.anacom.pt. 








