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A faixa de UHF

Caraterísticas de propagação especialmente vantajosas

Uso intensivo por parte da radiodifusão

Regulada por acordos internacionais (p.ex. UIT GE-06)

O(s) Dividendo(s) Digital(ais)

A “faixa dos 800 MHz” – Dividendo I

A “faixa dos 700 MHz” – Dividendo II

Enquadramento (I) 
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O contexto internacional

Conferência mundiais da UIT (WRC-12/15)

Várias iniciativas a nível europeu (p.ex. CEPT)

Estudos ao nível da União Europeia sobre o futuro do UHF

A visão “Lamy” – Relatorio do “High Level Group”

A estratégia a longo prazo - Grupo de Politica do Espectro (RSPG)

Mandatos Comité do Espectro (RSC)

As redes móveis e o “5G” 

Pacote conectividade - “Gigabit Society” e Agenda Digital

Objetivos estratégicos para o 5G - “plano de ação 5G”

As faixas de espectro “pioneiras” para o 5G 

Enquadramento (II) 
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A “faixa de radiodifusão” em UHF: 470-862 MHz

A harmonização técnica da faixa dos 700 MHz (Decisão de Execução (UE) 2016/687 de 28 abril)

Inclui também condições relativas ao “duplex gap” e as faixas de guarda 

(PPDR, PMSE, SDL e M2M)

“duplex”MFCN Uplink MFCN Downlink

A faixa dos 700 MHz
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A “faixa dos 700 MHz”:

Rede TDT baseada na utilização do “canal 56”

Não é compatível com a disponibilização do espectro para redes móveis

Decisão (UE) 2017/899 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização da faixa de 

frequências de 470-790 MHz

Faixa dos 700 MHz (694 -790 MHz)

• Meta de disponibilização da faixa dos 700 MHz: 30 de Junho 2020

• Possibilidade de derrogação até 2022 apenas nos (4) casos identificados na decisão

• Outras metas (coordenação fronteiriça, “roadmap”)

Faixa “sub-700” (470-694 MHz)

• Objeto de análise futura (p.ex. assunto que será objeto de discussão na WRC-23)

• Previsibilidade regulatória: até pelo menos até 2030 deverá ser garantida a disponibilidade de

espectro para TDT/PMSE

A ANACOM procedeu recentemente a uma auscultação do mercado sobre a faixa dos 700 MHz e de 

outras faixas relevantes 

Os cenários
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Obrigado! 

A Faixa dos 700 MHz

Parte III - Cenários Futuros para a TDT em Portugal

Workshop sobre o futuro da TDT em Portugal

Fundação Portuguesa das Comunicações, 

Lisboa,30 de maio de 2018


