
PROPOSTAS DA AMRAD, À CONSULTA PÚBLICA DO ICP-ANACOM: 
 
Considerando os fins educativos, de estudo, treino e formação técnica e científica que os Serviços de 
Amador e Amador por Satélite comportam pela sua multidisciplinaridade. 
 
A AMRAD propõe ao ICP-ANACOM que tais factores, além de todos os outros, sejam tidos em linha de 
conta, numa lógica de valorização de competências e da auto-estima, na defesa de outras culturas de 
interesse nacional. 
 
1. Da obrigatoriedade de mudar de indicativo 
 
1.1. Considerando que a lei 53/2009 manterá as 6 classes de amador, A e 1, B e 2, C e 3, 
respectivamente;  
 
1.2. Considerando que os novos candidatos, seguirão uma progressão nos graus de competência 
previsto e definidos pela lei 53/2009, através das novas carreiras e graus 3, 2 e 1, respectivamente;  
 
1.3. Propomos que, seja criada uma progressão similar, para a evolução das carreiras consagradas na 
referida lei e que são as classes C, B e A, equiparáveis às 3, 2 e 1, assim; os amadores já titulares 
nestas carreiras C, B e A, poderão progredir em graus de competência equiparáveis, sem perderem os 
indicativos originais, alguns dos quais, se mantém activos há mais de 30, 40 ou mesmo 50 anos.  
Nestes termos, aqueles que quiserem progredir nessa qualificação, propomos que façam exames para 
a classe equiparável à 1, mas evoluindo para a classe A provenientes das classes B e C, incluindo 
nestas avaliações, as mesmas matérias de exame e procedimentos de avaliação das competências 
atribuídas aos graus 3, 2 e 1.  
 
Consideramos que a actual medida da obrigatoriedade de passar um CT2 classe B, para CT7, mudando 
de prefixo e de indicativo, é uma profunda injustiça, penalizadora e discriminatória para os amadores 
veteranos.  
 
Considerando que se manterão as actuais classes C, B e A, porque se excluem os amadores das 
classes B, com e sem morse, e C que já possuem indicativos há muitas décadas, sendo estes 
obrigados a progredir, para classes e prefixos diferentes daqueles que originalmente lhe foram 
atribuídos, colocando-os em desvantagem, face aos novos candidatos a CAN.  
 
Propomos que estas classes, C e B possam evoluir dos actuais prefixos CT5 e CT2 para o prefixo CT1, 
até à sua total extinção, por morte ou vacatura. 
 
Propomos que à lua da actual lei, outros candidatos possam passar para as novas carreiras atribuídas 
aos novos prefixos CT7, CR7 e CS7, apenas para as situações daqueles que assim se manifestem 
interessados em mudar de indicativo, por motivos desportistas ou outros. 
 
1.4. da classe 3 - considerando que qualquer cidadão é, face à lei, livre de adquirir um sistema 
radioeléctrico do tipo PMR e ou LPD, para uso livre na faixa de UHF, sem se sujeitar a nenhum tipo de 
exame de qualificação. 
Sugerimos que os novos titulares ao serviço de amador, admitidos para a classe 3, além das medidas 
previstas, possam emitir e receber apenas nas faixas de frequência de 144 e de 432 MHz, em 
segmentos dedicados a iniciados, exclusivamente em fonia nos modos de F3E, segundo critérios a 
estabelecer pelo ICP-ANACOM, cabendo à ANACOM julgar do interesse e da idoneidade dos 
requerentes, através da fiscalização do seu desempenho. 
 
2. Banda dos 1,810 - 1830 - não existe razão aparente, para que não possa ser atribuída à classe B, 
esta faixa, com redução para 100 ou 250 W (seguindo o mesmo critério das outras bandas).  
 
3. Banda dos 70MHz – a ser atribuída às classes A e 1, poderia ser igualmente permitida à classe B, 
caso a caso como é actualmente para a classe A.  
 
4. Considerando que as classes A e 1 têm upgrade -  sugerimos que igual critério seja atribuído à 
classe B, mediante um requerimento, admitindo restrição com menor potência. 



 
5. Banda dos 2.300 a 2.450MHz  dos 5.650 a 5.850 MHz  e dos 10 aos 10,45 GHz  - o acesso a estas 
bandas estão restringidas por autorizações emitidas caso a caso, de igual modo, poderiam ser 
acessíveis à classe B. Caberá sempre à ANACOM julgar do interesse e da idoneidade dos requerentes.  
 
6. Estatuto S (secundário) - nas bandas em que o estatuto da banda é (S) secundário, deveria ser 
permitida caso a caso, a utilização para a classe B, com restrição na atribuição de menor potência. 
 
Caberá sempre à ANACOM julgar do interesse e da idoneidade dos requerentes, através da 
fiscalização do seu desempenho. 
 
Segue em anexo  o quadro QNAF proposto pela ANRAD, com as referidas propostas assinaladas a 
vermelho e uma pequena correcção. 
 
Consideração final: 
 
A AMRAD considera que este nova Lei, progride, e valoriza os aspectos educativos e de promoção da 
cultura científica, aos invés de outros factores populistas de menor pendor tecnológico, focados na 
qualificação e auto-aprendizagem do operador amador de radiocomunicações, colocando Portugal a um 
maior nível, mais equiparável ao das sociedades e países industriais científica e tecnologicamente 
desenvolvidos.  


