
CENTROS DE 
MONITORIZAÇÃO 
E CONTROLO 
DO ESPECTRO
24 horas por dia, 365 dias por anoCONTACTOS DOS CENTROS 

DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DO ESPECTRO

SUL
Alto do Paimão, 2730-216 Barcarena
Tel.: 214348525/6/7/8, 214348500
Email: monitor.sul@anacom.pt

NORTE
Rua Direita do Viso, 59, 4250-198 Porto
Tel.: 226198010/1, 226198000
Email: monitor.norte@anacom.pt

AÇORES 
Rua dos Valados, 18 – Relva, 9500-652 Ponta Delgada
Tel.: 296302040
Email: monitor.acores@anacom.pt

MADEIRA 
Rua Vale das Neves, 19, 9060-325 S. Gonçalo - Funchal
Tel.: 291790200
Email: monitor.madeira@anacom.pt

A ANACOM 
E A GESTÃO 
DO ESPECTRO

A Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM) assegura 
24 horas por dia, 365 dias por ano, 
a monitorização e o controlo do 
espectro radioelétrico.

SEMPRE QUE SENTIR DIFICULDADES NA 
UTILIZAÇÃO DO ESPECTRO RADIOELÉTRICO, 
NOMEADAMENTE EM CASO DE INTERFERÊNCIAS, 
DEVERÁ CONTACTAR, DE IMEDIATO, UM DOS 
CENTROS DE MONITORIZAÇÃO 
E CONTROLO DO ESPECTRO, TENDO EM CONTA
A RESPETIVA ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO.



COLABORAÇÃO COM OUTRAS 
ENTIDADES NACIONAIS
 
Colocar as competências e os recursos humanos 
e técnicos específicos de que a ANACOM dispõe 
ao serviço de outras entidades nacionais (por 
exemplo, forças de segurança, Ministério Público, 
Forças Armadas, outras Autoridades).

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

• Diariamente, com entidades congéneres, 
designadamente para resolução de interferências 
e/ou identificação e localização de emissões 
clandestinas e/ou desconhecidas.

• Regularmente, através da integração de equipas 
da ANACOM na atividade de reguladores de outros 
países, e vice-versa, tanto a nível europeu como 
dos países de língua portuguesa.

OS CENTROS DE MONITORIZAÇÃO 
E CONTROLO DO ESPECTRO

A ANACOM dispõe de quatro centros de monitorização 
e controlo do espectro, dotados de meios técnicos 
e infraestruturas e operados por quadros altamente 
especializados.

OBJETIVOS

RESOLUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 

Garantir que todas as “comunicações sem fios”, nas 
quais se incluem, por exemplo, a televisão digital 
terrestre (TDT) e as que suportam os serviços das 
forças de segurança e emergência, funcionam sem 
problemas. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O SUCESSO
DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DO ESTADO

Algumas funções do Estado dependem da estreita 
cooperação entre a monitorização e controlo do 
espectro e outras entidades. Um exemplo disso são 
as atividades de busca e salvamento, em que a 
resolução de interferências, sempre que ocorrem 

problemas nas frequências de socorro, é 
fundamental para o sucesso das operações.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE
E FISCALIZAÇÃO

Garantir o cumprimento das regras de utilização do 
espectro pelos milhares de redes de comunicações 
existentes. A ANACOM investiga todas as situações 
de interferências que lhe são reportadas, dando 
prioridade às que afetam os serviços de segurança 
e de emergência, cuja degradação pode pôr em 
causa a segurança de pessoas e de infraestruturas.

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE OCUPAÇÃO 
ESPECTRAL E DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
E ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS

Contribuir com a recolha e tratamento da informação 
técnica relevante para a tomada de decisão e/ou 
divulgação dos resultados a publicar, nomeadamente, 
no âmbito do processo global da gestão do espectro 
e da avaliação da qualidade de serviço dos operadores 
móveis.

 


