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Cenários de Emergência e Segurança
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Contexto Geográfico

http://www.cept.org/
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Enquadramento Técnico e Regulamentar

• 2013: Requisitos de utilizador e necessidades de espectro para BB-PPDR em 

contexto WAN (ECC Report 199)

• 2015: Estudos técnicos (partilha e/ou compatibilidade) para sistemas BB-

PPDR a operar (i) nos 700 MHz (ECC Report 239) e (ii) nos 400 MHz 

(ECC Report 240)

• 2015-2016: Condições harmonizadas e espectro para implementação de BB-

PPDR (ECC Report 218)

• 2016: Decisão ECC/DEC/(16)02, Condições técnicas harmonizadas e faixas 

de frequências para a implementação de sistemas BB-PPDR

• 2016: Recomendação ECC/REC/(16)03, Coordenação transfronteiriça para 

sistemas BB-PPDR no intervalo 698-791 MHz
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Espectro Radioelétrico

• Narrowband 380-385/390-395 MHz

• Wideband 380-470 MHz

• Broadband 400 MHz e/ou 700 MHz ?

Narrowband Wideband Broadband
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400 MHz (410-430 MHz e 450-470 MHz)

• Canais a 1.4 MHz, 3 MHz ou 5 MHz LTE FDD em 410-420/420-430 MHz e/ou 450-

460/460-470 MHz

• Características de propagação favoráveis => menos sites para cobertura de p.ex. áreas 

rurais … flexibilidade nacional em complemento aos 700 MHz!

mas …

• Radioastronomia nos 406.1-410 MHz pode requerer zonas de proteção nalguns países 

(se se pretender utilizar o intervalo 410-430 MHz)

• Dificuldades de partilha nos 410-430 MHz entre BB-PPDR e Radiolocalização (zonas de 

proteção com centenas de km …)

• Risco de interferência entre BB-PPDR e TDT pode ser reduzido com o estabelecimento 

de medidas técnicas, incluindo bandas de guarda (até 3 MHz) entre TDT e EBs do BB-

PPDR e limitar as emissões fora de banda das EB do PPDR
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700 MHz (694-791 MHz)

• BB-PPDR pode ser acomodado nos 700 MHz (espectro dedicado, comercial (redes 

MFCN) ou híbrido)

• A faixa dos 700 MHz pode ser considerada uma solução stand-alone para BB-PPDR

ECC Dec (16)02
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Redes para Serviços BB-PPDR

 Infraestrutura de rede dedicada a BB-PPDR (governamental ou de 

operador), para satisfazer os requisitos dos utilizadores (cobertura, 

aplicações BB especiais, resiliência, segurança, etc.)

 Infraestrutura de rede comercial, por um ou vários operadores de redes 

móveis comerciais, através de redes que transportam tráfego PPDR e 

comercial. Requisitos especiais adicionais para BB-PPDR poderão ter que 

ser negociados

 Solução híbrida, com parte da infraestrutura dedicada e parte de redes 

comerciais. 

Modelos de REDE :
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• Constatações:

• Comunidade PPDR  Ecossistema LTE global 

(mais terminais, custos menores de rede, roaming em redes comerciais)

• Interoperabilidade  Organizações Europeias de PPDR

• Tecnologia comum  Cooperação Internacional

• Conclusões / Espectro:

• 10 MHz para o UL + 10 MHz para o DL (pode variar de país para país), 

pelo que os 400 MHz por si só serão insuficientes …

• 400 MHz e/ou 700 MHz (escolhas nacionais diferentes na CEPT, tuning

ranges e equipamentos BB-PPDR multi-faixa)

• Espectro adicional ao nível nacional para DMO, AGA, redes Ad-Hoc e 

comunicações de voz críticas sobre WAN

Resultados
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• Configuração de rede BB-PPDR 

• Espectro

• Faixas de frequências

• Quando

Questões em aberto:
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