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From: João Costa > CT1FBF [ct1fbf@gmail.com]
Sent: terça-feira, 10 de Maio de 2011 19:10
To: consulta.qnaf@anacom.pt
Subject: Consulta Q.N.A.F. versão 2010/2011.

Ex. mos Senhores, 
 
João Alberto Nunes Gonçalves da Costa, radioamador com os indicativos de estação CT1FBF e 
CT1FBF/1, vem no seguimento da oportunidade que lhe é concedida no âmbito do procedimento 
geral de consulta a que é submetida a versão 2010/2011 do Quadro Nacional de Atribuição de 
Frequências (QNAF), tecer os seguintes comentários relativos às possíveis alterações a 
serem implementadas no Q.N.A.F. e ao Anexo 6 do Quadro Nacional de Atribuição de 
Frequências a vigorar entre 
2010/2011: 
 
- Considerar a atribuição de aproximadamente 15 kHz, contínuos ou não, em parte da sub-
faixa de frequências compreendidas entre 415 a 526,5 kHz para o serviço de amador numa 
base de estatuto secundário, com acessibilidade por amadores das categorias 1, A e B com 
Potência Isotrópica Radiada Equivalente (P.I.R.E.) a definir. 
 
- Implementar uma nova sub-faixa entre 1850 a 2000 kHz com acessibilidade por amadores das 
categorias 1, A e B, com potencia a definir nunca inferior a 1500W ao amadores das 
categorias 1 e A, numa base de estatuto secundário, em conformidade com os plano de banda 
da IARU Região 1. 
 
- Atribuição de pelo menos duas frequências, 5371,5 kHz e 5403,5 kHz (classes de emissão 
A1A e J3E), a incluir no Anexo 6 do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências 
2010/2011, com estatuto secundário, com acessibilidade a todos os amadores das categorias 
1 e A, com Potência Aparente Radiada (P.A.R.) não inferior a 200W e sem necessidade de 
autorização previa da gestão do espectro, para realização livre de testes de propagação 
ionosférica. 
 
- Com o fim da difusão da televisão analógica em várias partes do território nacional, 
alarga a actual sub-faixa de frequências entre 50,0 a 50,5 MHz, para 50,0 a 52,0 MHz numa 
base de estatuto primário ou secundário, a atribuir ao serviço de amador em conformidade 
com os plano de banda da IARU Região 1, com acessibilidade a amadores das categorias 1, A 
e B com potencia não inferior a 100W de Potência Aparente Radiada (P.A.R.). 
 
- Criação da sub-faixa alargada de 70,0 a 70,5 MHz, onde serão incluídas as actuais sub-
faixas referenciadas no Anexo 6 ao QNAF 2009/2010, com estatuto secundário e 
acessibilidade a todos os amadores das categorias 1 e A, com Potência Aparente Radiada 
(P.A.R.) não inferior a 200W. 
 
 
Sem outro assunto de momento, envio os meus cordiais cumprimentos, 
 
 
João Alberto Nunes Gonçalves da Costa. 
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