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Exmo. Senhor Presidente 
Instituto das Comunicações de Portugal 
Autoridade Nacional de Comunicações 
Av. José Malhoa, 12 
1099 - 017 Lisboa 

Tendo, segundo anúncio público, a ANACOM aprovado por deliberação de 24 de Março de 

2011 a versão 2010/2011 do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF) e tendo 

sido esta submetida ao procedimento geral de consulta ao abrigo da Lei nº 5/2004 de 10 de 

Fevereiro, seguem-se alguns comentários a diversos aspectos de meu interesse pessoal, 

focados nos serviços de amador e amador por satélite (SAAS) nele visados e no contexto da 

consulta acima mencionada. 

Tendo sido realizadas em 2010 reuniões entre associações representativas de grande parte 

dos rádio-amadores nacionais e posteriormente destas individualmente com os vossos serviços 

para a área. 

Tendo sido por estas, propostas diversas sugestões de adequação da lei que regula o hobby 

(Decreto-Lei 53/2009 de 2 de Março) nomeadamente: 

 Criar condições mínimas de operação necessárias à formação da categoria inferior (3) 

para a ascensão às categorias acima. 

 Encurtar significativamente os períodos de quarentena para passagem entre categorias 

que nada garantem em termos de formação e tornando as transições de categoria 

essencialmente baseadas no mérito dos conhecimentos comprovados nos exames de 

aptidão de amador realizados. 

 Eliminar o desadequado tratamento que a lei faz ao colocar em pé de igualdade os 

amadores maiores e menores de idade durante os 2 primeiros anos de actividade. 

 Adequar a categoria de entrada no hobby à recomendação CEPT ECC REPORT 89, 

nomeadamente no seu ponto 5.3 de que realizo tradução pessoal em anexo. 

Tendo a informação que as associações transmitiram aos seus associados sido de que a 

ANACOM tinha recebido de bom grado as sugestões por estas submetidas e prometido a 

aplicação de algumas delas a curto prazo. 

Apesar destas medidas ainda não estarem actualmente aplicadas, situação que aguardo 

pessoalmente com ansiedade, julgo que em relação ao QNAF2010/2011, sendo um documento 

de vigência plurianual e que estará provavelmente ainda em vigor aquando da aplicação das 

medidas que venham a ser decididas neste contexto pelo regulador: 

 Será de contemplar a categoria 3 na tabela e notas do “Anexo 6 - UTILIZAÇÃO DE 

FREQUÊNCIAS PELOS SERVIÇOS DE AMADOR E AMADOR POR SATÉLITE”, por 

forma a que aquando da revisão da lei não continue a operação destes limitada pelo 

QNAF. 

 Como motivação para a transição das antigas categorias de amador (A, B e C) para as 

actuais de exame harmonizado (1, 2 e 3); sugeria também que nos casos de extensão 

de privilégios, nomeadamente de disponibilização de novas bandas, alargamento de 

bandas e aumento de potências; que as mesmas só sejam disponibilizadas às actuais 

categorias. 

Sem mais de momento, desde já agradeço a atenção que possam dedicar às minhas 

propostas. 

Pedro Ribeiro 

Cliente ICP-ANACOM: XXXXXX, Indicativo de Chamada de Estação: XXXXXX 
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Anexo 1 

Tradução pessoal do ponto 5.3 do CEPT ECC REPORT 89 
 

ECC REPORT 89 

“A RADIO AMATEUR ENTRY LEVEL EXAMINATION AND LICENCE” - Paris, October 2006  

5.3 Privilégios de Operação 

As licenças de iniciado devem disponibilizar o espectro e privilégios de operação para que 

possam comunicar e aprender com a comunidade radioamadora em geral. 

Os privilégios de uma licença de iniciado devem ser determinados pelas administrações 

nacionais tendo em consideração as regulamentações e condições locais. 

As administrações devem ter em atenção o facto de que para que as licenças de iniciado sejam 

eficazes devem disponibilizar: 

- Espectro: Acesso a frequências HF é crucial para o sucesso de uma licença de iniciado 

- Modos de Transmissão: Deve ser encorajados todos os tipos de modos 

- Potência: Os níveis devem ser definidos de forma a evitar problemas de compatibilidade 

electromagnética, permitindo no entanto que tenham lugar as comunicações em área 

alargada 

Devem ser definidos o espectro e níveis de potência que motivem a progressão para as 

categorias mais elevadas. 

As administrações poderão limitar a possibilidade dos amadores com licença de iniciado 

usarem transmissores construídos por si próprios. 

De forma a permitir a identificação imediata dos operadores com licenças de iniciado, as 

administrações poderão usar uma série de indicativos distinta. 

 


