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Exma. Senhora Presidente do Comité Português da URSI,  

Exmos Senhores membros do Júri do Concurso,  

Exmos Senhores Professores, Investigadores e comunidade rádio-científica nacional aqui 
presente 

 

É o segundo ano consecutivo em que tenho o privilégio e a honra de me associar ao 

encerramento deste importante evento e respetiva entrega de prémios. Em 2018 tive 

oportunidade de transmitir o apreço que a ANACOM tem por esta comunidade e pelo seu 

trabalho, comprometendo-se a apoiar o evento nos anos futuros. 

O Congresso da URSI teve este ano um notável contributo por parte da academia e da 

comunidade de investigação, o que deixou a ANACOM muito satisfeita, pois demonstra a 

crescente adesão e reconhecimento deste fórum.  

Como sabem estão instituídos 2 tipos de prémios para estes Congressos – o 1º é o prémio de 

“best student” destinado a estudantes e que tem o valor de 1000 €. E o segundo prémio – 

Prémio de Investigação ANACOM no valor de 4.000€ e destinado a premiar o melhor trabalho 

e investigação. 

O Prémio de Best Student, ao qual concorreram cerca de 14 trabalhos, foi analisado por um 

júri constituído pelos Prof. António Topa, Dr. Pedro Cruz e Prof. Mário Silveirinha. Estes 

trabalhos foram apresentados hoje em sessão paralela.  

Quanto ao Prémio de Investigação ANACOM, recebemos 7 trabalhos de investigação, todos 

de muito boa qualidade, tendo os mesmos sido analisados por um júri constituído por Engª 

Luísa Mendes, pelo Prof. António Rodrigues e pelo Prof. Rafael Caldeirinha.   

O Júri de avaliação deliberou atribuir o Prémio ANACOM URSI Portugal, na edição de 2019 

ao trabalho "ISTSat-1 - The First Portuguese University CubeSat". 

 



 

 

Permitam-me que faça uma breve referência à Conferência Mundial das Radiocomunicações 

de 2019 (WRC-19) que decorreu recentemente entre outubro e novembro no Egipto e que 

teve uma participação recorde de 3400 delegados de cerca de 160 países, e uma agenda 

muito vasta de temas relacionados com praticamente todos os serviços de 

radiocomunicações. 

Dos diversos temas em agenda, destacam-se nesta oportunidade aqueles relacionados com 

o Espaço. A WRC-19 encontrou soluções regulamentares para a atribuição de faixas de 

frequência e respetivas condições técnicas impostas aos serviços de comunicações por 

satélite dos serviços ativos (fixo por satélite, móvel por satélite) e dos serviços comumente 

designados por científicos espaciais: Exploração da Terra por satélite e meteorologia por 

satélite). 

Foram encontradas soluções de compromisso para a implementação da oferta de serviços de 

banda larga através de Earth stations in Motion e de mega constelações. 

Destaca-se o mais mediático e importante do ponto de vista estratégico para a Europa, a 

disponibilização da faixa dos 26 GHz para as comunicações eletrónicas. Este ponto da agenda, 

embora estivesse enquadrado no âmbito das comunicações móveis terrestres para o 5G, 

trazia associado uma preocupação europeia com a proteção do sistema europeu de 

Observação da Terra, o COPERNICUS, designadamente a proteção adequada aos serviços 

científicos espaciais a operar na faixa adjacente (23.8 GHz).  Os resultados alcançados, por 

terem sido uma consequência de compromissos difíceis e muito delicados com outras 

organizações regionais, ficaram aquém da proposta europeia (é preciso dizê-lo). A 

comunidade científica europeia mostrou-se preocupada com estas decisões, mas a força da 

implementação do 5G sobrepôs-se.  

Os benefícios do 5G que se perspetivam são conhecidos. Em conjunto com as faixas já 

identificadas para o 5G, estas novas faixas agora identificadas e harmonizadas contribuirão 

para o desenvolvimento de cenários que exigem larguras de banda mais elevadas, 

comunicações do tipo máquina massiva e comunicações de menor latência e maior 

fiabilidade. Para dar exemplos de diversos objetivos bem conhecidos:  

 conectar pessoas e coisas;  

 fomentar o crescimento de cidades inteligentes;  



 

 

 promover meios para a prestação de cuidados melhorados de saúde e, se necessário, 

remotamente;  

 criar condições para o desenvolvimento alargado de sistemas de transporte 

inteligentes;  

 contribuir para a transformação industrial, com base em tecnologias digitais, incluindo 

plataformas IIoT (Industrial Internet of Things); processar dados massivos num (muito) 

curto intervalo de tempo, beneficiando do potencial da inteligência artificial em 

tecnologias/redes sem fios;  

 incentivar a disponibilização de meios de comunicação que estimulem maior 

eficiência energética e práticas agrícolas sustentáveis;  

 proteger os sistemas que analisam o planeta e o seu ambiente, em benefício de todos 

os cidadãos;  

 proporcionar condições para o surgimento da realidade virtual e aumentada;  

 desenvolver aplicações originais, funcionais e úteis para os vários sectores da 

sociedade. 

Neste momento está a Europa a analisar quais as implicações de adotar, para a nossa região, 

os resultados da Conferência, estando em jogo, por um lado, a existência de uma atribuição 

aos serviços móveis com limites de potência definidos mundialmente ou, por outro lado, ter 

uma solução regional para a Europa, relativamente aos limites de potência, com uma maior 

proteção dos serviços passivos de exploração da terra por satélite. 

Relativamente aos satélites, a WRC-19 decidiu aprovar um conjunto vasto de disposições 

técnicas e regulamentares para promover o desenvolvimento e implementação de novos 

sistemas de satélites de órbita baixa em faixas de frequências partilhadas com os satélites 

geostacionários, o que fará aumentar a oferta da componente espacial no âmbito do conceito 

de “network of networks” com vista a uma maior efetividade de aplicações de banda larga, 

tais como sensores remotos para efeitos de pesquisa espacial, meteorologia, astronomia, 

demonstração de tecnologia e experiências científicas. Com efeito, pretendeu-se lançar as 

bases para que os novos sistemas de satélites se constituam como mega constelações, que 

consistem em centenas a milhares de objetos espaciais em órbita baixa da Terra, podendo vir 

a tornar-se uma solução para as telecomunicações globais e para outras aplicações. 



 

 

Foi ainda decidido desenvolver estudos para a WRC-23 em temas muito relevantes para a 

comunidade científica, como por exemplo atribuição de frequências do serviço de Exploração 

da Terra por satélite (EESS) para “spaceborne radars” e necessidades regulamentares para 

acomodar os “space weather sensors”, bem como estudar novas atribuições de faixas de 

frequências para o serviço de Exploração da Terra por satélite acima dos 235 GHz.  

É necessário agora preparar o enquadramento regulamentar nacional para que estas decisões 

sejam vertidas nos instrumentos nacionais de gestão do espectro. Desde logo ter em conta 

as datas de entrada em vigor de todas as decisões e atualizar o Quadro Nacional de Atribuição 

de Frequências (QNAF). 

Será eventualmente necessário avaliar qual o impacto que a oferta de serviços de banda larga 

proposta por várias plataformas distintas podem trazer ao mercado. No entanto, do ponto de 

vista técnico de gestão do espectro, Portugal deverá acompanhar a implementação de todas 

estas decisões da UIT de forma coordenada e harmonizada quer ao nível da CEPT quer ao 

nível da Comissão Europeia. 

 

Termino agradecendo a todos pela presença neste evento, que muito nos honra, e deixo uma 

última palavra para felicitar todos os elementos que contribuíram para a organização deste 

congresso, num ano em que a ANACOM tem levado a cabo múltiplos eventos por ocasião do 

seu 30.º aniversário.  

 

 

 

 


