
Utilização harmonizada de frequências  

por equipamento de radiocomunicações  

para a Banda do Cidadão (CB)

Aprovada em 24 de junho de 2011

Alterada em 17 de junho de 2016

MEMORANDO EXPLICATIVO

INTRODUÇÃO

A livre circulação de produtos de radiocomunicações e a ofer-

ta de equipamento na Europa para sistemas de radiocomuni-

cações constituem objetivos que poderão apenas ser atingidos 

mediante a adoção de uma regulamentação comum em toda a 

Europa no que respeita à disponibilização de faixas de frequên-

cias e à implementação de condições técnicas e procedimentos 

transfronteiriços harmonizados. Os requisitos essenciais para o 

cumprimento destes objetivos em matéria de equipamento de 

radiocomunicações para a Banda do Cidadão (Citizen’s Band - 

CB) são a disponibilização à escala europeia de uma faixa de 

frequências apropriada, condições técnicas harmonizadas e a 

implementação de regulamentos nacionais baseados na norma 

europeia harmonizada EN 300 433.

A presente Decisão ECC introduz o mecanismo necessário para 

que as Administrações da CEPT possam manter o seu com-

promisso relativamente à utilização da faixa de frequências 

26,960-27,410 MHz por equipamento de radiocomunicações 

para a Banda do Cidadão, promovendo uma maior harmoniza-

ção. A Decisão foi iniciada pelo ETSI TR 102 626 e revista pela 

CEPT. As condições técnicas para a atribuição de frequências 

para a Banda do Cidadão apresentadas em pormenor no presen-

te documento foram discutidas a nível do ECC sem terem sido 

identificadas quaisquer questões relevantes de compatibilida-

de ou partilha de espectro.

CONTEXTO

A Banda do Cidadão destina-se ao estabelecimento de radioco-

municações em que a emissão e a receção ocorrem no mesmo 

canal (frequência única, tráfego simplex). O equipamento de ra-

diocomunicações está concebido para ser utilizado sem neces-

sidade de qualificações técnicas. Para os efeitos da presente 

Decisão:

Por equipamento de radiocomunicações para a Banda do Cida-

dão entende-se o equipamento de radiocomunicações para a 

Banda do Cidadão utilizando modulação angular (anteriormen-

te denominado de PR27) e modulação de amplitude em Dupla 

Faixa Lateral–(DSB) ou Faixa Lateral Única –(SSB), a funcionar 

na faixa de frequências 26,960 MHz a 27,410 MHz.

Historicamente, cada administração dispunha da sua própria 

regulamentação, normas e faixas de frequências aplicáveis ao 

equipamento de radiocomunicações para a Banda do Cidadão.

A Recomendação ERC/REC 01-07 enumera critérios harmoniza-

dos para apoiar as administrações na tomada de decisão relati-

vamente à aplicação de uma eventual isenção de licenciamento 

individual.

Sempre que o equipamento de radiocomunicações estiver isen-

to de licenciamento individual, qualquer pessoa pode utilizar o 

equipamento sem necessitar de prévia autorização individual 

por parte da administração.

NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC

A atribuição ou designação de faixas de frequências para serem 

utilizadas por um serviço ou sistema de radiocomunicações sob 

condições específicas em administrações da CEPT é consagra-
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sobre utilização harmonizada de frequências por equipa-

mento de radiocomunicações para a Banda do Cidadão (CB)

(ECC/DEC/(11)03)

“A Conferência Europeia das Administrações  

dos Correios e Telecomunicações,

considerando

a) a necessidade identificada pela indústria e utilizadores de 

condições harmonizadas para a utilização de equipamento 

de radiocomunicações para a Banda do Cidadão na Europa;

b) o objetivo de longo prazo da CEPT no que respeita à harmo-

nização da utilização de frequências e dos regimes regula-

mentares associados;

c) que tal harmonização beneficia administrações, fabricantes 

e utilizadores;

d) que é desejável que as administrações disponham de regu-

lamentação comum de forma a controlar a livre circulação 

e utilização do equipamento de radiocomunicações para a 

Banda do Cidadão na Europa;

e) que a faixa de frequências 26,957-27,283 MHz é utilizada, 

entre outros, por aplicações ISM (industriais, científicas e 

médicas) e SRD (equipamento de pequeno alcance);

f) que as principais conclusões em matéria de compatibilidade 

especificadas pelo CEPT/ECC indicam que não se identifica-

ram quaisquer questões relevantes de compatibilidade ou 

partilha de espectro na utilização de equipamento de radio-

comunicações para a Banda do Cidadão com os parâmetros 

inicialmente propostos no Relatório Técnico TR 102 626 do 

ETSI, e que por conseguinte a utilização de equipamentos 

de Banda do Cidadão é considerada compatível com todos 

os outros serviços e aplicações de radiocomunicações;

g) que a Decisão ERC/DEC/(98)11 sobre o equipamento CEPT 

PR 27 foi estabelecida em 1998 para equipamento para a 

Banda do Cidadão,  a funcionar em modulação angular, na 

faixa de frequências 26,960 MHz a 27,410 MHz;

h) que o Instituto Europeu de Normalização das Telecomuni-

cações (ETSI) desenvolveu a norma europeia harmonizada 

EN 300 433 aplicável ao equipamento de radiocomunica-

ções para a Banda do Cidadão a funcionar na faixa de fre-

quências 26,960 MHz a 27,410 MHz, utilizando modulação 

angular e modulação de amplitude em Faixa Lateral Dupla 

(DSB) ou Faixa Lateral Única (SSB);

i) que a norma EN 300 433 descreve as radiocomunicações da 

Banda do Cidadão como um serviço de voz, embora algumas 

administrações permitam a sua utilização igualmente para 

transmissão de dados;

j) o equipamento de Banda do Cidadão conforme com a norma 

EN 300 433 do ETSI respeita igualmente os limites reco-

mendados, identificados na Recomendação ERC/REC 74-01 

sobre emissões não desejadas no domínio das espúrias, o 

que é considerado importante para uma utilização de es-

petro compatível do equipamento de Banda do Cidadão nas 

faixas de HF, bem como para evitar interferências nos servi-

ços de radiodifusão no espetro VHF adjacente;

k) que nos países-membros da UE/EFTA, o equipamento de 

radiocomunicações abrangido pelo âmbito de aplicação da 

presente Decisão deve cumprir com os requisitos estabe-

lecidos na Diretiva RE1 (2014/53/EU). A conformidade com 

os requisitos essenciais estabelecidos na Diretiva RE pode 

ser demonstrada através do cumprimento das normas euro-

peias harmonizadas aplicáveis ou recorrendo a outros pro-

cedimentos de avaliação da conformidade expressamente 

previstos naquela diretiva.

DECIDE

1. que a presente Decisão destina-se a harmonizar as condi-

ções de utilização do equipamento de radiocomunicações 

para a Banda do Cidadão na Europa;

2. que as Administrações da CEPT devem designar a faixa 

26,960-27,410 MHz (separação de canais de  10  kHz), ex-

cluindo os canais com frequências centrais de 26,995 MHz, 

27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz e 27,195 MHz, para 

aplicações que utilizem equipamento de radiocomunicações 

DECISÃO ECC DE 24 DE JUNHO DE 2011

da por leis, regulamentos ou atos administrativos. As Decisões 

ECC tornam-se necessárias para fazer face a questões relativas 

ao espetro de radiocomunicações e para promover a livre circu-

lação e utilização de equipamentos de radiocomunicações em 

toda a Europa. A livre circulação e utilização de equipamento 

de radiocomunicações e a prestação de serviços pan-europeus 

serão consideravelmente potenciados quando todas as Ad-

ministrações da CEPT dispensarem as mesmas categorias de 

equipamento de radiocomunicações da concessão de licenças 

e aplicarem - para alcançar este objetivo-os mesmos critérios.

A harmonização a nível europeu apoia a Diretiva 1999/5/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999 

relativa aos equipamentos de radiocomunicações e equipamen-

tos terminais de telecomunicações e ao reconhecimento mú-

tuo da sua conformidade. O compromisso de implementação da 

presente Decisão ECC assumido por parte das Administrações 

da CEPT constitui uma clara indicação de que as faixas de fre-

quências necessárias serão disponibilizadas à escala europeia.
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DECISÃO ECC (13)01 
Utilização harmonizada, livre circulação e isenção  

de licença individual de Estações Terrenas  

a Bordo de Plataformas Móveis (ESOMP)  

nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz e 27,5-30,0 GHz

Aprovada em 8 de março de 2013

MEMORANDO EXPLICATIVO

INTRODUÇÃO

Esta Decisão ECC endereça a utilização de Estações Terre-

nas a Bordo de Plataformas Móveis (Earth Stations On Mobile 

Platforms - ESOMP) que operam nas faixas de frequências 

17,3-20,2 GHz (espaço-Terra) e 27,5-30,0 GHz (Terra-espa-

ço). As ESOMP operam em redes do Serviço Fixo por Satélite 

(Fixed-Satellite Service - FSS) e são terminais com pequenas 

antenas diretivas para a prestação de serviços de comunica-

ções em banda larga. Os terminais podem ser instalados em 

aeronaves, embarcações ou veículos terrestres, ou podem 

ser dispositivos transportáveis utilizados em movimento ou 

em paragens temporárias. As ESOMP em aeronaves e embar-

cações podem operar no espaço aéreo e nas águas nacionais, 

ou podem também operar no espaço aéreo internacional e 

nas águas internacionais. A presente Decisão diz respeito 

apenas a ESOMP que operam em redes de satélites geoes-

tacionários.

CONTEXTO

Nos últimos anos, foram lançadas várias redes de FSS que 

operam nas frequências da “banda-Ka” (17,0-30,0 GHz). Ou-

tras redes de FSS estão em construção e deverão ser lançadas 

nos próximos anos. Os satélites da banda-Ka usam tipicamen-

te feixes muito estreitos, resultando numa maior eficiência de 

utilização do espectro e permitindo a utilização de pequenas 

antenas de terminal de utilizador. De igual modo, a maior efi-

ciência permite serviços de comunicações em banda larga a 

custos mais baixos do que os disponíveis através da utilização 

de sistemas típicos na banda-Ku.

O ECC adotou várias Decisões relacionadas com o funcio-

namento de sistemas de FSS na banda-Ka, em particular a 

ECC/DEC/(05)01, a ECC/DEC/(05)08, a ECC/DEC/(06)02 e a 

ECC/DEC/(06)03.

Foram realizados trabalhos no âmbito da UIT-R para exa-

minar as questões relacionadas com a operação de ESOMP 

em redes de FSS na banda-Ka. O Relatório UIT-R S.2223 

identifica questões técnicas e regulamentares a conside-

rar na regulamentação para ESOMP. No Relatório ECC 184, 

a CEPT estudou os requisitos técnicos e regulamentares 

relacionados com a operação das ESOMP e determinou os 

limites técnicos necessários para a operação de ESOMP. Es-

tas condições técnicas garantiriam que as redes de FSS e 

os serviços terrestres não sofressem interferências preju-

diciais de ESOMP, especialmente quando se prevê que as 

ESOMP, quando operam no território nacional de países da 

CEPT, transmitam apenas em faixas identificadas para es-

tações terrenas não coordenadas do FSS, de acordo com a 

ECC/DEC/(05)01 e a ECC/DEC/(05)08.

Ao operar em plataformas móveis, as ESOMP têm o potencial 

de causar interferências prejudiciais a outras redes de saté-

lites, devido à possibilidade de erro no apontamento da an-

tena terminal ao satélite pretendido. No entanto, os avanços 

tecnológicos, nomeadamente o desenvolvimento de antenas 

para a Banda do Cidadão;

3. que as Administrações da CEPT devem permitir a livre cir-

culação e utilização de equipamento de radiocomunica-

ções para a Banda do Cidadão, sem prejuízo dos Decides 

5 e 6 abaixo;

4. que as Administrações da CEPT devem isentar de licença in-

dividual o equipamento de radiocomunicações para a Banda 

do Cidadão abrangido pela presente Decisão;

5. que a potência máxima radiada por estações de radiocomu-

nicações da Banda do Cidadão se deverá limitar a 4 Watts  

para a modulação angular, 4 Watts (valor eficaz) para a mo-

dulação em Faixa Lateral Dupla (DSB) e 12 Watts (valor de 

pico) para a modulação em Faixa Lateral Única (SSB);

6. que a presente Decisão substitui as Decisões ERC/DEC/(98)16, 

ERC/DEC/(98)11 e ERC/DEC/(96)02, que são revogadas;

7. que a presente Decisão entra em vigor em 24 de junho de 

2011;

8. que a presente Decisão deve ser implementada preferen-

cialmente em 01 de outubro de 2011;

9. que as Administrações da CEPT devem comunicar as medi-

das adotadas a nível nacional para a implementação desta 

Decisão ao Presidente do ECC e ao ECO, aquando da sua 

implementação.”

Nota:
O sítio do ECO (http://www.cept.org/eco) contém uma atualização permanente 
sobre a implementação das Decisões ECC.

1 Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitan-
te à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que revoga a 
Diretiva 1999/5/CE.

Mais informações em: www.anacom.pt 3



de estações terrenas estabilizadas, permitiram o desenvol-

vimento de estações terrenas móveis com caraterísticas de 

apontamento muito estáveis, capazes de manter um eleva-

do grau de precisão de orientação mesmo em plataformas 

em movimento rápido. O “rastreamento em ciclo fechado” e 

uma capacidade automática de interromper a emissão, caso o 

direcionamento indevido para a estação espacial pretendida 

ocorra, ou esteja prestes a ocorrer, podem garantir que as 

ESOMP não representam um risco acrescido face às típicas 

estações terrenas não coordenadas do FSS, que são frequen-

temente desenvolvidas sem capacidade de seguimento de 

satélites. Além disso, deve garantir-se que a interferência 

agregada causada a outras redes de satélites pelas ESOMP 

não excede os limites acordados em coordenação entre as 

redes de satélites relevantes. Para cumprir estes requisi-

tos, as ESOMP devem, através da presente Decisão, estar 

permanentemente ligadas a um Centro de Controlo de Rede 

(Network Control Facility - NCF). Quando adequadamente ge-

ridas e controladas pelo NCF, as caraterísticas técnicas des-

tas estações terrenas móveis são então indistinguíveis das 

típicas estações terrenas não coordenadas do FSS em locais 

fixos do ponto de vista da interferência intersatélite.

A ECC/DEC/(05)01 designa diferentes partes da faixa 27,5-

29,5 GHz para a utilização pelo serviço fixo (FS) e estações 

terrenas de emissão não coordenadas do FSS. A presente De-

cisão destina-se a fornecer condições técnicas para permitir 

que as ESOMP funcionem em partes da faixa 27,5-29,5 GHz 

disponíveis para estações terrenas não coordenadas do FSS, 

bem como na faixa 29,5-30,0 GHz. Embora a planificação das 

frequências na faixa 27,5-29,5 GHz esteja bem harmonizada 

no seio da CEPT através da Decisão ECC/DEC/(05)01, pode 

haver casos em que uma faixa disponível para FSS não coor-

denado num país seja utilizada para sistemas de FS num país 

vizinho. Isto poderia ocorrer, por exemplo, na faixa 28,8365-

28,9485 GHz, que está designada para estações terrenas 

não coordenadas do FSS, mas também é utilizada para FS 

nalguns países da CEPT.

Adicionalmente, a ECC/DEC/(05)08 identifica determinadas 

faixas de frequências para estações terrenas não coordenadas 

do FSS, incluindo a faixa 29,5-30 GHz no sentido Terra-espaço, 

com a isenção de licenciamento individual contemplada nas De-

cisões ECC/DEC/(06)02 e ECC/DEC/(06)03.

No caso de ESOMP terrestres que operam nas faixas disponí-

veis para estações terrenas não coordenadas do FSS, não há 

mudança no ambiente atual de interferência, uma vez que as 

ESOMP podem operar em qualquer local, tal como as estações 

terrenas não coordenadas do FSS.

No caso das ESOMP instaladas em aeronaves, são necessá-

rias disposições regulamentares, uma vez que a geometria 

do ambiente de interferência é diferente. Uma ESOMP ins-

talada numa aeronave e operando no território de um país 

pode causar interferência a sistemas terrestres operando 

num país vizinho, mesmo quando a distância de separação 

é significativamente maior do que seria no caso de uma es-

tação terrena não coordenada do FSS em Terra. Por conse-

guinte, a presente Decisão introduz limiares de Densidade 

de Fluxo de Potência (Power Flux Density - PFD) para ESOMP 

instaladas em aeronaves que se aplicam no território de ad-

ministrações que operam sistemas terrestres nas mesmas 

faixas utilizadas pelas ESOMP instaladas em aeronaves. Esta 

restrição pode ser atenuada com o acordo das administra-

ções envolvidas, por exemplo, se as caraterísticas do sistema 

terrestre diferirem das utilizadas no cálculo do limiar de PFD 

ou se os sistemas terrestres forem utilizados apenas em par-

tes do país distantes da rota da aeronave.

Além disso, no caso das ESOMP instaladas em embarca-

ções, o ambiente de interferência também é diferente do 

das ESOMP terrestres em alguns aspetos. Em particular, as 

ESOMP em embarcações podem operar em águas internacio-

nais (tipicamente a mais de 12 milhas náuticas da linha de 

baixa-mar de qualquer país). Por conseguinte, é necessário 

garantir que os sistemas terrestres utilizados na faixa 27,5-

29,5 GHz também estão adequadamente protegidos contra 

interferências provenientes destes terminais. Consequente-

mente, a presente Decisão aplica um limiar de PFD às ESOMP 

em embarcações. Esse limiar aplica-se à linha de baixa-mar 

de qualquer país afetado em qualquer parte da faixa 27,5-

29,5 GHz designada para utilização de sistemas terrestres 

nesse país. A restrição de PFD pode ser atenuada com o acor-

do das administrações envolvidas por razões semelhantes às 

do caso de ESOMP instaladas em aeronaves. 

Para cumprir os valores de PFD aplicáveis às ESOMP em ae-

ronaves e embarcações, qualquer ESOMP que opere na faixa 

27,5-29,5 GHz deve monitorizar a sua localização e ter co-

nhecimento e controlo sobre outras caraterísticas, tais como a 

potência isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) e a orientação 

da antena. Esta função pode ser realizada pelo NCF da ESOMP, 

que deverá ter a possibilidade de reduzir a p.i.r.e. do termi-

nal ou mesmo cessar a emissão. A presente Decisão impõe 

requisitos ao NCF da ESOMP para garantir o cumprimento dos 

requisitos enumerados no Anexo 2.

NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC

Prevê-se que os sistemas ESOMP sejam implementados na Eu-

ropa a partir do início de 2013.

Uma vez que as ESOMP se destinam, em geral, a serem utili-

zadas em movimento e enquanto se deslocam de um país para 

outro, é necessária uma Decisão para garantir que as ESOMP 

cumprem os requisitos técnicos necessários e estabelecer a 

utilização harmonizada, isenção de licença individual e livre cir-

culação destes terminais na CEPT. 
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relativa à utilização harmonizada, livre circulação e isenção 

de licença individual de estações terrenas a bordo  

de plataformas móveis (ESOMP) nas faixas de frequências 

17,3-20.2 GHz, 27,5-30,0 GHz (ECC/DEC/(13)01)

“A Conferência Europeia das Administrações de Correios  

e Telecomunicações (CEPT),

considerando

a) que a introdução de novos sistemas de ESOMP irá reforçar 

os serviços de comunicações em banda larga em vastos ter-

ritórios na CEPT, tornando-as disponíveis em plataformas 

como aeronaves, embarcações e veículos terrestres;

b) que as administrações devem trabalhar no sentido da isen-

ção de licença individual do equipamento de radiocomuni-

cações relevante com base em critérios harmonizados deta-

lhados na ERC/REC 01-07;

c) que, no Regulamento das Radiocomunicações da União In-

ternacional das Telecomunicações (ITU RR), a faixa 17,3-

17,7 GHz está atribuída, a nível mundial e com estatuto 

primário, ao Serviço Fixo por Satélite (FSS) (Terra-espaço) 

limitado às ligações de conexão do serviço de radiodifusão 

por satélite (BSS) e está sujeita ao Apêndice 30A do ITU RR 

e está também atribuída com estatuto primário na Região 1 

ao FSS (espaço-Terra);

d) que a faixa 17,7-19,7 GHz está atribuída a nível mundial e 

com estatuto primário ao Serviço Fixo (FS) e ao FSS (espa-

ço-Terra), entre outros serviços no ITU RR;

e) que a faixa 27,5-29,5 GHz está atribuída a nível mundial e 

com estatuto primário ao FS, ao Serviço Móvel (MS) e ao FSS 

(Terra-espaço) no ITU RR;

f) que a faixa 29,5-30,0 GHz está atribuída ao FSS (Terra-es-

paço) e a faixa 19,7-20,2 GHz ao FSS (espaço-Terra) a nível 

mundial e com estatuto primário no ITU RR;

g) que a Decisão ECC/DEC/(05)01 designa certas faixas de 

frequências no intervalo 27,5-29,5 GHz para a utilização de 

estações terrenas não coordenadas do FSS e outras para 

utilização pelo FS;

h) que a Decisão ECC/DEC/(05)01 designa também a faixa 

28,8365-28,9485 GHz para a utilização de estações terre-

nas não coordenadas do FSS, sem prejuízo dos sistemas de 

FS licenciados nesta faixa em alguns países antes de 18 de 

março de 2005;

i) que o Gabinete recolhe informações relativas, em particu-

lar, à utilização de aplicações do FS na CEPT nas faixas de 

frequências 17,7-19,7 GHz e 27,5-29,1 GHz e que estas 

informações estão disponíveis ao público no Sistema de In-

formação de Frequências do ECO (EFIS); 

j) que o Relatório UIT-R S.2223 identifica os requisitos téc-

nicos e operacionais para o funcionamento de ESOMP em 

redes de FSS de banda-Ka e que o Relatório ECC 184 iden-

tifica certas condições técnicas para ESOMP para garantir 

que não causem interferência inaceitável a outros serviços

k) que a ECC/DEC/(05)08 decide que certas faixas de frequên-

cias no intervalo 17,3-30,0 GHz estão disponíveis para apli-

cações de alta densidade do FSS, incluindo estações terre-

nas não coordenadas do FSS;

l) que a ECC/DEC/(05)10 e a ECC/DEC/(05)11 estabele-

ceram requisitos regulamentares que permitem a livre 

circulação e utilização de estações terrenas a bordo de 

aeronaves e estações terrenas a bordo de embarcações 

na faixa 14,0-14,5 GHz;

m) que a ECC/DEC/(06)02 e a ECC/DEC(06)/03 foram desenvol-

vidas para viabilizar a isenção de licença individual de LEST 

e HEST nas faixas 19,7-20,2 GHz e 29,5-30 GHz;

n) que algumas das caraterísticas técnicas dos sistemas 

ESOMP são influenciadas pelas condições de coordenação 

técnica das redes de satélite relevantes;

o) que a utilização de ESOMP nas embarcações e aeronaves 

requer a autorização da administração nacional competente 

do país onde a embarcação ou a aeronave está registada;

p) que algumas administrações podem requerer uma autoriza-

ção de frequências devido a requisitos nacionais específi-

cos, enquanto outras administrações podem requerer algu-

ma forma de notificação, isenção ou reconhecimento mútuo 

da licença emitida no país de registo do terminal;

q) que, quando operam em território nacional de uma Adminis-

tração da CEPT, podem ser aplicados requisitos regulamen-

tares nacionais relevantes às ESOMP;

r) que nos países membros da UE/EFTA, o equipamento de 

radiocomunicações abrangido pelo âmbito de aplicação da 

presente Decisão deve cumprir os requisitos estabelecidos 

na Diretiva R&TTE. A conformidade com os requisitos es-

senciais estabelecidos na Diretiva R&TTE pode ser demons-

trada através do cumprimento da(s) norma(s) europeia(s) 

harmonizada(s) aplicável(aplicáveis) ou recorrendo a outros 

procedimentos de avaliação da conformidade expressamen-

te previstos na Diretiva R&TTE;

s) que o ETSI publicou a norma harmonizada europeia EN 303 

978 para ESOMP;

DECIDE

1. que o objetivo desta decisão ECC é: 

a. harmonizar a utilização e permitir a livre circulação 

e isenção de licença individual de ESOMP de redes 

de satélites geoestacionárias que operem nas faixas 

de frequências 17,3-20,2 GHz (faixa de receção) e 

27,5-29,1 GHz e 29,5-30,0 GHz (faixas de emissão)

b. aplicar as condições técnicas necessárias para garan-

tir que não são causadas interferências prejudiciais 

DECISÃO ECC DE 8 DE MARCO DE 2013 
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DECISÃO ERC DE 1 DE JUNHO DE 1999

pelas ESOMP a estações de FSS, FS e outros serviços;

2. que as administrações CEPT devem:

a. Designar as faixas de frequências 19,7-20,2 GHz 

(espaço-Terra) e 29,5-30,0 GHz (Terra-espaço) para 

a operação de ESOMP;

b. Designar as faixas de frequências 17,3-19,7 GHz 

(espaço-Terra), 27,5-27,8285 GHz (Terra-espaço), 

28,4445-28,8365 GHz (Terra-espaço) e 29,4525-

29,5 GHz (Terra-espaço) para a operação de ESOMP; 

c. Designar a faixa 28,8365-28,9485 GHz (Terra-espa-

ço) para a operação de ESOMP, nos países que não 

tenham autorizado sistemas terrestres nesta faixa; 

d. Informar o Gabinete, através do Sistema de Informação 

de Frequências do ECO (EFIS), se estão, ou não, designa-

das frequências dentro do intervalo 28,8365-28,9485 

GHz para operação de ESOMP no seu território;

e. Informar o Gabinete sobre a necessidade de coorde-

nar as ESOMP que operam na superfície da Terra na 

proximidade de aeródromos (ver também o Anexo 3);

f. Permitir a livre circulação e utilização de ESOMP que 

cumpram as disposições da presente Decisão;

g. Isentar as ESOMP de licença individual;

3. que, para efeitos desta Decisão ECC, se aplicam os seguin-

tes parâmetros técnicos e operacionais:

a. Nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz e 27,5-

30,0 GHz, as ESOMP devem operar apenas nas por-

ções destas faixas de frequências identificadas para 

a sua utilização no território da operação;

b. As ESOMP que operam em águas internacionais ou 

no espaço aéreo internacional (que podem emitir 

no intervalo 27,5-30,0 GHz) devem assegurar a pro-

teção dos sistemas do serviço fixo na CEPT;

c. As ESOMP que emitem na faixa 29,5-30,0 GHz de-

vem cumprir os requisitos do Anexo 1;

d. As ESOMP que emitem na faixa 27,5-29,5 GHz de-

vem cumprir os requisitos dos Anexos 1, 2 e 4;

e. Em países em que é necessária coordenação nas imedia-

ções dos aeródromos, aplicam-se os requisitos do Anexo 3;

f. As ESOMP recetoras na faixa 17,7-19,7 GHz não de-

vem reclamar proteção contra interferências de esta-

ções fixas que operem na mesma faixa e em confor-

midade com a respetiva regulamentação nacional;

g. As ESOMP recetoras na faixa 17,3-17,7 GHz não de-

vem reclamar proteção de ligações de conexão do 

BSS que operem na mesma faixa e em conformidade 

com a respetiva regulamentação nacional;

4. Que esta Decisão entra em vigor no dia 8 de março de 2013;

5. Que esta Decisão deve ser implementada preferencialmen-

te em 31 de maio de 2013;

6. Que as administrações da CEPT devem comunicar as medi-

das adotadas a nível nacional para a implementação desta 

Decisão ao presidente do ECC e ao Gabinete, aquando da 

sua implementação a nível nacional.”

Nota: 
Consulte a base de dados de documentação do Gabinete http://www.ecodocdb.
dk para verificar a situação atualizada da implementação desta e de outras 
Decisões ECC.

ANEXO 1: 

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA AS ESOMP 

OPERANDO NAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS 17,3-20,2 GHZ 

E 27,5-30 GHZ

As ESOMP que operam nas faixas de frequências 17,3-20,2 

GHz e 27,5-30,0 GHz devem cumprir os seguintes requisitos 

técnicos e operacionais

1. A presente Decisão diz respeito a ESOMP que operam em 

redes de satélites geoestacionários;

2. As redes de ESOMP funcionarão sob o controlo de um Cen-

tro de Controlo de Rede (NCF);

3. Para proteger outras redes e sistemas de satélites, as redes 

de ESOMP devem ser operadas de tal forma que os níveis de 

p.i.r.e. fora de eixo agregado,, produzidos por todas as esta-

ções terrenas cofrequência de cada rede, não excedam os ní-

veis que foram coordenados para a(s) estação(ões) terrena(s) 

típica(s) pertencente(s) às redes do serviço fixo por satélite 

em que são utilizados os transponders do FSS;

4. A conceção, coordenação e operação de ESOMP devem, pelo 

menos, ter em conta os seguintes fatores que podem variar 

os níveis de p.i.r.e. fora de eixo agregado gerados por:

a. apontamento incorrteo da antena;

b. variações no diagrama de radiação da antena; 

c. variações na p.i.r.e. de emissão.

5. As ESOMP que usam o “rastreamento em circuito fechado” 

do sinal de satélite devem utilizar um algoritmo que seja re-

sistente à captura e ao rastreamento de sinais de satélites 

adjacentes. As ESOMP devem inibir imediatamente as emis-

sões quando detetam que o rastreamento não intencional 

de satélites ocorreu ou está prestes a ocorrer;

6. As ESOMP devem ser automonitorizadas e, caso se detete 

uma falha que possa causar interferências prejudiciais ao 

FSS ou às redes terrestres, as ESOMP devem automatica-

mente cessar as suas emissões;

7. As ESOMP devem estar em conformidade com a Norma Euro-

peia Harmonizada EN 303 978, “Estações Terrenas e Sistemas 

de Satélites (SES); Norma Europeia Harmonizada para Estações 

Terrenas a Bordo de Plataformas Móveis (ESOMP) que emitem 
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para satélites em órbita geoestacionária nas faixas de frequên-

cias 27,5-30,0 GHz abrangendo os requisitos essenciais do arti-

go 3(2), da Diretiva R&TTE”, o que também pode ser demonstra-

da pelo cumprimento de especificações técnicas equivalentes 

(na aceção do art. 3(2) da Diretiva R&TTE);

8. A p.i.r.e. máxima do equipamento ESOMP deve estar limita-

da a um valor dentro da gama entre 55 e 60 dBW.

 
ANEXO 2: 

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ADICIONAIS  

PARA ESOMP OPERANDO NAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS 

17,3-19,7 GHZ E 27,5-29,5 GHZ

As ESOMP que operam nas faixas de frequências 17,3-19,7 

GHz e 27,5-29,5 devem cumprir (para além do Anexo 1) os se-

guintes requisitos técnicos e operacionais:

1. No território de qualquer administração, a densidade es-

pectral da p.i.r.e. fora de eixo1 irradiada por qualquer ESOMP 

nas faixas do FS (isto é, 27,8285-28,4445 GHz, 28,8365-

28,9485 GHz (quando aplicável) e 28,9485-29,4525 GHz) 

deve ser limitada a -35 dBW/MHz. Em qualquer caso, este 

limite deve ser cumprido pelas ESOMP em Terra, no mar terri-

torial ou águas interiores, numa direção de 3 graus ou menos 

acima do plano horizontal local no terminal ESOMP;

2. No território de qualquer administração, as ESOMP não de-

vem ter os limites das faixas de emissão ocupadas a menos 

de 10 MHz dos limites das faixas identificados por essa ad-

ministração para a operação do FS;

3. O ângulo de elevação da antena deve ser superior a 3 graus;

4. Na faixa 28,8365-28,9485 GHz, os valores limiar de PFD referi-

dos nos nos. 6 e 7 são aplicáveis ao território de qualquer admi-

nistração que autorize os sistemas do FS nesta faixa e não de-

vem ser excedidos, salvo acordo prévio da(s) administração(ões) 

em questão para exceder(em) esses valores; 

5. Nas faixas de 27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,4525 GHz, 

os valores limiar de PFD referidos nos nos. 6 e 7 são aplicáveis 

ao território de todas as administrações CEPT e não devem ser 

excedidos, salvo acordo prévio da(s) administração(ões) em 

questão para exceder(em) esses valores;

6. Para ESOMP instaladas em aeronaves, os valores de PFD 

(dB(W/m2) numa largura de faixa de referência de 14 MHz) 

no solo são os seguintes:

 –124,7  para  0° ≤ d ≤ 0,01°

 –120,9 + 1,9 log10 (d)  para 0,01° < d ≤ 0,3°

 –116,2 + 11,0 log10 (d) para 0,3° < d ≤ 1,0°

 –116,2 + 18,0 log10 (d) para 1,0° < d ≤ 2,0°

 –117,9 + 23,7 log10 (d) para 2,0° < d ≤ 8,0°

 – 96,5  para 8,0° < d ≤ 90,0°

 em que d é o ângulo de chegada à superfície da Terra (graus).

 Os valores de PFD acima indicados não estão definidos sob 

as condições de “espaço livre”. Assim, ao avaliar a confor-

midade da ESOMP com esta máscara de PFD, a absorção 

atmosférica e qualquer atenuação resultante da fuselagem 

da aeronave devem ser tidas em conta2; 

7. Para as ESOMP instaladas em embarcações, o valor limiar 

de PFD é de -109 dB (W/m2) numa largura de faixa de re-

ferência de 14 MHz a uma altura de 20 metros acima do 

nível médio do mar na linha de baixa-mar do território das 

administrações definidas nos parágrafos 4 e 5 acima3;

8. Para assegurar a conformidade com as disposições de PFD 

acima descritas, as ESOMP devem ter funções de automonito-

rização e mecanismos automáticos (localmente ou sob o con-

trolo do NCF) para reduzir a sua p.i.r.e. ou cessar emissões;

9. As limitações nacionais aplicáveis a estações terrenas não co-

ordenadas do FSS para evitar interferência transfronteiriça no 

serviços fixo ou móvel na mesma faixa num país vizinho de-

vem aplicar-se às ESOMP terrestres e às ESOMP que operam 

no mar territorial e nas vias navegáveis interiores no mesmo 

país das Estações Terrenas não coordenadas do FSS.

1 Fora de eixo refere-se a ângulos superiores a 7° do eixo do lobo princi-
pal ou ângulos superiores ao ângulo de elevação mínimo declarado das 
ESOMP, consoante o que for inferior.

2 Os pressupostos de base destas perdas são dados no Anexo 1 do 
Relatório 184 do ECC,.

3 Os valores de PFD acima não são definidos sob condições de “espaço 
livre”. A percentagem de tempo que deve ser usada no modelo de propa-
gação ao avaliar a conformidade desse limiar de PFD deve ser de 0,007%.

ES_gama da p.i.r.e.
34,0 dBW  

a 50,0 dBW
> 50,0 dBW  
a 55,3 dBW

>55,3 dBW  
a 57,0 dBW

>57,0 dBW  
a 60,0 dBW

ES_latitude A partir do limite A partir do limite A partir do limite A partir do limite

>35-70°/N 500 m 1800 m 2300 m 3500 m

30-35º/N 600 m 2000 m 2600 m 3900 m

ANEXO 3: 

PROTEÇÃO DE AERONAVES DE ESOMP QUE OPERAM NA SUPERFÍCIE TERRESTRE NA PROXIMIDADE DE UM AERÓDROMO

Os seguintes requisitos baseiam-se no relatório ECC 066, utilizando uma intensidade de campo EMC máxima de 20 V/m. A zona de 

coordenação compreende a área dentro da delimitação do aeródromo, além de uma área que circunda a delimitação, cuja largura 

depende da p.i.r.e. (consulte a Tabela 1 seguinte).

Tabela 1: Zonas de coordenação
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ANEXO 4: 

INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO A SUBMETER  

POR OPERADORES ESOMP AO GABINETE

Qualquer operador de ESOMP que pretenda operar ESOMP 

no âmbito desta Decisão ECC deve submeter ao Gabinete  

(http://www.cept.org/eco) uma declaração em como o seu sistema 

cumpre os requisitos desta Decisão e as informações (incluindo 

qualquer alteração subsequente) contidas na Tabela 2 seguinte.

Tabela 2: 

Informações a serem fornecidas por operadores de ESOMP 

ANEXO 5: LISTA DE REFERÊNCIAS

Este anexo contém a lista de documentos de referência relevantes.

[1] Decisão ECC (05)01 sobre a utilização da faixa 27,5-29,5 

GHz pelo Serviço Fixo e estações terrenas não coordena-

das do Serviço Fixo por Satélite (Terra-espaço);

[2] Decisão ECC (05)08 sobre a disponibilização de frequên-

cias para aplicações de alta densidade no Serviço Fixo por 

Satélite (espaço-Terra e Terra-espaço);

[3] Decisão ECC (06)02 sobre isenção de licença individual de 

terminais de satélite de p.i.r.e. reduzida (LEST) operando 

nas faixas de frequências 10,70-12,75 GHz ou 19,70-

20,20 GHz (espaço-Terra) e 14,00-14,25 GHz ou 29,50-

30,00 GHz (Terra-espaço);

[4] Decisão ECC (06)03 sobre isenção de licença individual de 

terminais de satélite de p.i.r.e. elevada (HEST) com p.i.r.e. 

acima de 34 dBW operando nas faixas de frequências 

10,70-12,75 GHz ou 19,70-20,20 GHz (espaço-Terra) e 

14,00-14,25 GHz ou 29,50-30,00 GHz (Terra-espaço);

[5] Recomendação ERC 01-07 sobre o regime harmonizado de 

isenção de licença individual para a utilização do espectro 

de radiofrequências;

[6] Decisão ECC (05)10 sobre a livre circulação e utilização 

de estações terrenas a bordo de embarcações que ope-

ram com redes do serviço fixo por satélite nas faixas de 

frequências 14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-11,7 GHz 

(espaço-Terra) e 12,5-12,75 GHz (espaço-Terra);

[7] Decisão ECC (05)11 sobre a livre circulação e utilização de 

estações terrenas a bordo de aeronaves (AES) operando nas 

faixas de frequências 14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-

11,7 GHz (espaço-Terra) e 12,5-12,75 GHz (espaço-Terra);

[8] ETSI EN 303 978 sobre estações terrenas e sistemas de sa-

télites (SES); Norma (EN) harmonizada para estações terre-

nas instaladas a bordo de plataformas móveis (ESOMP) que 

emitem para satélites em órbita geoestacionária nas faixas 

de frequências de 27,5 GHz a 30,0 GHz que cobrem os re-

quisitos essenciais do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva R&TTE;

[9] Relatório 066 sobre a proteção das aeronaves de estações 

terrenas de satélite que operam no solo na proximidade de 

aeródromos;

[10] Relatório ECC 184 sobre a utilização de estações terrenas 

a bordo de plataformas móveis que operam com redes de 

satélites GSO nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz e 

27,5-30,0 GHz;

[11] Relatório UIT-R S.2223 sobre requisitos técnicos e opera-

cionais para as estações terrenas do FSS GSO a bordo de 

plataformas móveis em faixas de 17,3 a 30,0 GHz.

Informações A preencher

Nome do operador de rede

Morada do operador de rede

Ponto de contacto designado do 
Centro de Controlo de Rede  
(NCF - Network Control Facility):

- Nome da pessoa de contacto

- Número de telefone  
da pessoa de contacto

- Endereço de correio eletrónico 
da pessoa de contacto

DECISÃO ECC (15)04
Utilização harmonizada, livre circulação e isenção  

de licença individual de Estações Terrenas Marítimas  

e em Terra Instaladas a Bordo de Plataformas Móveis 

(ESOMP) que operam com sistemas de satélite NGSO  

do FSS nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz, 27,5-29, 

1 GHz e 29,5-30,0 GHz 

Aprovada em 3 de julho de 2015

MEMORANDO EXPLICATIVO 

INTRODUÇÃO

Esta Decisão ECC endereça a utilização de Estações Terrenas 

Marítimas e em Terra a Bordo de Plataformas Móveis (Earth 

Stations On Mobile Platforms - ESOMP)1 que operam com sis-

temas de satélite NGSO do Serviço Fixo por Satélite (Fixed-Sa-

tellite Service - FSS) nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz 

(espaço-Terra), 27,5-29,1 GHz e 29,5-30,0 GHz (Terra-espaço). 

As ESOMP são terminais com antenas diretivas que seguem os 
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satélites em NGSO para a prestação de serviços de comunica-

ções em banda larga. Estas ESOMP podem ser instaladas em 

embarcações ou veículos terrestres ou podem ser dispositivos 

transportáveis utilizados em movimento ou em paragens tem-

porárias. As ESOMP instaladas em embarcações podem operar 

tanto em águas nacionais como internacionais.

CONTEXTO 

Nos últimos anos, várias redes de GSO e NGSO do FSS começa-

ram a operar nas frequências da “banda-Ka” (17,0-30,0 GHz). 

Várias outras redes da banda-Ka estão em construção e de-

verão ser lançadas nos próximos anos. Os satélites de banda-

-Ka usam tipicamente feixes muito estreitos, resultando numa 

maior eficiência de utilização do espectro e permitindo a utili-

zação de pequenas antenas de terminal de utilizador. De igual 

modo, a maior eficiência permite serviços de comunicações em 

banda larga a custos mais baixos do que os disponíveis através 

da utilização de sistemas típicos na banda-Ku.  

Estudos realizados pela ITU-R (consulte o Relatório ITU-R S. 

2223 [13]) e pela CEPT (consulte o Relatório ECC 217 [14]) re-

conheceram que o risco de interferência decorrente de ESOMP 

não é diferente do das típicas estações terrenas não coorde-

nadas do FSS. Isto deve-se sobretudo à tecnologia avançada 

implementada nas ESOMP que garante que todos os critérios 

técnicos definidos para estações terrenas típicas também são 

cumpridos por ESOMP. Tais critérios técnicos incluem, entre ou-

tros, medidas para evitar falhas no apontamento das antenas 

de terminais. A tecnologia avançada implementada nas ESOMP 

garante que as antenas estabilizadas das estações terrenas 

mantêm um alto grau de precisão ao apontar, mesmo em plata-

formas em movimento rápido, bem como um “rastreamento em 

circuito fechado” e uma capacidade automática de silenciar a 

emissão para garantir que não ocorrem emissões na direção de 

outra estação espacial que não a prevista.

O enquadramento regulamentar adotado nestas faixas para 

acomodar as ESOMP garante que não prejudica a utilização 

destas faixas por outras aplicações do FSS e terrestres que 

operem em conformidade com outras Decisões ECC relevantes 

e as disposições relevantes do Regulamento das Radiocomu-

nicações. Em particular, a faixa 28,6-29,1 GHz, de acordo com 

a RR 5.523A, está sujeita à aplicação das disposições da RR 

9.11A, o que significa que todas as redes de satélites estão 

sujeitas a coordenação, incluindo as atuais e futuras redes não 

GSO ou GSO de FSS.

Estudos realizados pela ITU-R e pela CEPT estabeleceram tam-

bém os requisitos técnicos e regulamentares para a utilização 

de ESOMP. Estes requisitos encontram-se descritos em seguida. 

Regulamentação internacional relevante:

A ITU-R examinou questões relacionadas com a operação de 

ESOMP em redes de FSS na banda-Ka. O relatório ITU-R S.2261 

[10] identifica os requisitos técnicos e regulamentares a consi-

derar com a implementação de ESOMP.

Regulamentação europeia relevante:

O Relatório ECC 217 detalha os estudos realizados pela CEPT 

sobre os requisitos técnicos e regulamentares relativos à utili-

zação de ESOMP terrestres e marítimas que operam em siste-

mas NGSO na banda-Ka. Este relatório especifica os requisitos 

técnicos e regulamentares para o uso de ESOMP e conclui que o 

cumprimento dessas condições permite que as ESOMP operem 

sem causar interferências prejudiciais a outras redes de FSS e 

serviço fixo, neste último caso quando as ESOMP operem em 

faixas identificadas para estações terrenas não coordenadas 

do FSS de acordo com a ECC/DEC/(05)01 [1] e com a ECC/DEC/

(05)08 [2]).

O ECC adotou várias Decisões relativas à utilização das frequên-

cias da banda-Ka e ao licenciamento das estações terrenas do 

FSS na banda-Ka. Algumas destas Decisões referem-se especi-

ficamente a redes GSO do FSS. Estas Decisões ECC são:

- a ECC/DEC/(05)01, que designa diferentes partes da fai-

xa 27,5-29,1 GHz para a utilização de serviço fixo (FS) e 

estações terrenas de emissão não coordenadas do FSS. A 

presente Decisão destina-se a fornecer condições técnicas 

para permitir que as ESOMP operem em partes da faixa 

27,5-29,1 GHz disponíveis para estações terrenas não coor-

denadas do FSS, bem como na faixa 29,5-30,0 GHz. Embora 

a planificação de frequências na faixa 27,5-29,1 GHz esteja 

bem harmonizada no seio da CEPT através da Decisão ECC/

DEC/(05)01, pode haver casos em que uma faixa disponí-

vel para FSS não coordenado num país seja utilizada para 

sistemas de FS num país vizinho. Isto poderia ocorrer, por 

exemplo, na faixa 28,8365-28,9485 GHz, que está desig-

nada para estações terrenas não coordenadas do FSS, mas 

também é utilizada para FS em alguns países da CEPT;

- Além disso, a ECC/DEC/(05)08 identifica certas faixas de 

frequência para estações terrenas não coordenadas do FSS, 

incluindo a faixa 29,5-30,0 GHz na direção Terra-espaço. A 

isenção de licença individual de estações terrenas de baixa 

potência (p.i.r.e. não superior a 34 dBW) e de alta potência 

(p.i.r.e. no intervalo 50-60 dBW) que operam em redes GSO 

está prevista nas Decisões ECC/DEC/(06)02 [3] e ECC/DEC/

(06)03 [4], respetivamente;

- A Decisão ECC/DEC/(13)01 [5] endereça especificamente a 

utilização harmonizada, livre circulação e isenção de licença 

individual de ESOMP GSO na banda-Ka, consolidando mui-

tas das conclusões técnicas e regulamentares das Decisões 

acima mencionadas e estabelecendo requisitos técnicos e 

regulamentares adicionais relevantes. Os estudos relativos 

a estes requisitos técnicos e regulamentares para ESOMP 

GSO encontram-se no Relatório ECC 184 [12].

Utilização harmonizada, livre circulação  

e isenção de licenciamento de ESOMP

Esta Decisão ECC endereça a utilização harmonizada, livre cir-

culação e isenção de licenciamento individual de ESOMP marí-
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timas e terrestres que operam com sistemas de satélite NGSO 

doFSS nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz 

e 29,5-30,0 GHz. Os requisitos técnicos e regulamentares rela-

tivos a tais aspetos são apresentados em detalhe no Relatório 

ECC 217. São apresentadas em seguida algumas informações 

de contexto.

No caso das ESOMP terrestres que operam nas faixas disponí-

veis para estações terrenas não coordenadas do FSS, não há 

mudança no ambiente atual de interferência, uma vez que as 

ESOMP podem operar em qualquer local, tal como as estações 

terrenas não coordenadas do FSS. 

Quanto às ESOMP marítimas, o ambiente de interferência é di-

ferente do das ESOMP terrestres em alguns aspetos. Em parti-

cular, as ESOMP marítimas operam frequentemente em águas 

internacionais (tipicamente, bem para além de 12 milhas náu-

ticas da linha de baixa-mar de qualquer país), pelo que podem 

operar em qualquer parte da faixa 27,5-29,1 GHz, incluindo 

dentro das faixas designadas para o FS. Por conseguinte, é 

necessário garantir que o desenvolvimento do FS está ade-

quadamente protegido contra interferências de ESOMP maríti-

mas. Consequentemente, esta Decisão aplica um limiar PFD às 

ESOMP marítimas. Esse limiar aplica-se na linha de baixa-mar 

de qualquer país afetado em qualquer parte da faixa 27,5-29,1 

GHz designada para utilização pelo FS nesse país. A restrição 

do PFD pode ser relaxada com o acordo das administrações en-

volvidas. 

Para cumprir os valores de PFD aplicáveis às ESOMP marítimas, 

qualquer ESOMP que operar no intervalo 27,5-29,1 GHz deve 

monitorizar a sua localização e ter conhecimento e controlo 

sobre outras caraterísticas, tais como a p.i.r.e. e a orientação 

da antena. Esta função pode ser realizada pelo NCF do sistema 

de satélites, que deverá ter a possibilidade de reduzir a p.i.r.e. 

das ESOMP ou, quando adequado, cessar a emissão. Esta Deci-

são obriga qualquer operador de ESOMP que pretenda operar 

ESOMP no âmbito da presente Decisão ECC a apresentar uma 

declaração ao Gabinete para declarar que o sistema NGSO do 

operador cumpre os requisitos da presente Decisão, e fornecer 

detalhes sobre um ponto de contacto designado. Isto pode ser 

encontrado no Anexo 4 da presente Decisão.

Esta Decisão diz igualmente respeito à proteção das aeronaves 

de ESOMP que operam na proximidade de aeródromos. Esta pro-

teção é oferecida assegurando que as ESOMP operam apenas 

até à mínima distância prescrita (uma área de coordenação que 

é dependente da p.i.r.e. das ESOMP) do aeródromo. 

Esta Decisão não aborda as ESOMP instaladas em aeronaves 

que operam nas faixas 27,5-29,1 GHz e 29,5-30,0 GHz, uma 

vez que os parâmetros técnicos desses sistemas ainda não fo-

ram totalmente desenvolvidos.

NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC

As ESOMP estão a ser planeadas para serem desenvolvidas na 

Europa. Uma vez que as ESOMP se destinam, em geral, a se-

rem utilizadas em movimento e enquanto se deslocam de um 

país para outro, é necessário uma Decisão para garantir que as 

ESOMP cumprem os requisitos técnicos necessários e estabe-

lecer a utilização harmonizada, isenção de licença individual e 

livre circulação destes terminais na CEPT.

1 Note-se que as ESOMP mencionadas na presente Decisão sem qualificação 
referem-se a ESOMP terrestres e marítimas que operam em sistemas de 
satélite NGSO. Quando se faz referência a ESOMP que operam em redes GSO, 
estas denominam-se de “ESOMP GSO”.

RELATIVA À UTILIZAÇÃO HARMONIZADA, LIVRE CIRCULAÇÃO 

E ISENÇÃO DE LICENÇA INDIVIDUAL DE ESTAÇÕES TERRE-

NAS MARÍTIMAS E EM TERRA A BORDO DE PLATAFORMAS 

MÓVEIS (ESOMP) QUE OPERAM COM SISTEMAS DE SATÉLITE 

NGSO DOFSS NAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS 17,3-20,2 GHZ, 

27,5-29,1 GHZ E 29,5-30,0 GHZ (ECC/DEC/(15)04)

“A Conferência Europeia das Administrações de Correios e Tele-

comunicações (CEPT),

considerando

a) que a introdução de novos sistemas ESOMP irá reforçar os 

serviços de comunicações em banda larga em vastos ter-

ritórios na CEPT, tornando-as disponíveis em plataformas 

como embarcações e veículos terrestres;

b) que as administrações devem trabalhar no sentido de isen-

tar o equipamento de radiocomunicações relevante de li-

cença individual com base em critérios harmonizados deta-

lhados na ERC/REC 01-07 [6];

c) que, no Regulamento das Radiocomunicações da ITU (ITU 

RR), a faixa 17,3-17,7 GHz está atribuída, a nível mundial 

e com estatuto primário, ao Serviço Fixo por Satélite (FSS) 

(Terra-espaço) limitado às ligações de conexão do BSS e 

está sujeita ao Apêndice 30A do RR da ITU e está também 

atribuída com estatuto primário na Região 1 ao FSS (espa-

ço-Terra);

d) que a faixa 17,7-19,7 GHz está atribuída a nível mundial e 

com estatuto primário ao Serviço Fixo (FS) e ao FSS (espa-

ço-Terra), entre outros serviços, no ITU RR;

e) que a faixa 19,7-20,2 GHz está atribuída a nível mundial e 

DECISÃO ECC DE 3 DE JULHO DE 2015 
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com estatuto primário ao FSS (espaço-Terra) no ITU RR;

f) que a faixa 27,5-29,1 GHz está atribuída a nível mundial e 

com estatuto primário ao FS, ao Serviço Móvel (MS) e ao FSS 

(Terra-espaço) no ITU RR;

g) que a faixa 29,5-30,0 GHz está atribuída a nível mundial e 

com estatuto primário ao FSS (Terra-espaço) no ITU RR;

h) que a Decisão ECC/DEC/(05)01 designa certas faixas de 

frequências no intervalo 27,5-29,5 GHz para a utilização de 

estações terrenas não coordenadas do FSS e de outras para 

utilização pelo FS;

i) que a Decisão ECC/DEC/(05)01 designa também a faixa 

28,8365-28,9485 GHz para a utilização de estações terre-

nas não coordenadas do FSS, sem prejuízo dos sistemas de 

FS licenciados nesta faixa nalguns países antes de 18 de 

março de 2005;

j) que o Gabinete recolhe informações relativas, em particular, 

à utilização de aplicações do FS na CEPT em faixas de fre-

quências nos intervalos 17,7-19,7 GHz e 27,5-29,1 GHz e 

que estas informações estão disponíveis ao público no Sis-

tema de Informação de Frequências do ECO (EFIS) ; 

k) que o Relatório ITU-R S.2261[10] identifica os requisi-

tos técnicos e operacionais para a operação de ESOMP na 

banda-Ka em redes GSO doFSS e que o Relatório ECC 217 

identifica certas condições técnicas para ESOMP terrestres 

e marítimas para garantir que não causem interferência ina-

ceitável a outros serviços;

l) que a ECC/DEC/(05)08 decide que certas faixas de frequên-

cias no intervalo 17,3-30,0 GHz estão disponíveis para apli-

cações de alta densidade do FSS, incluindo estações terre-

nas não coordenadas do FSS;

m) que a ECC/DEC/(05)10 [7] e a ECC/DEC/(05)11 [8] estabe-

leceram requisitos regulamentares que permitem a livre 

circulação e utilização de estações terrenas a bordo de ae-

ronaves e estações terrenas a bordo de embarcações que 

operam em redes GSO na faixa 14,0-14,5 GHz;

n) que a ECC/DEC/(13)01 foi desenvolvida para estabelecer a 

utilização harmonizada, livre circulação e isenção de licença 

individual de ESOMP GSO na banda-Ka;

o) que algumas das caraterísticas técnicas dos sistemas 

ESOMP são influenciadas pelas condições de coordenação 

técnica dos sistemas de satéliterelevantes, tal como se en-

contra especificado nos acordos de coordenação celebrados 

entre as administrações em causa, bem como por condições 

específicas relativas à utilização das faixas de frequências, 

tal como estipulado no ITU RR;

p) que os sistemas NGSO na faixa 28,6-29,1 GHz, com os 

quais as ESOMP operam, estão sujeitos à aplicação das dis-

posições do RR 9.11A e, por conseguinte, estão sujeitos a 

coordenação com as atuais e futuras redes não GSO ou GSO 

do FSS;

q) que a utilização de ESOMP em embarcações requer a auto-

rização da administração nacional competente do país onde 

a embarcação está registada;

r) que algumas administrações podem requerer uma autoriza-

ção de frequências devido a requisitos nacionais específi-

cos, enquanto outras administrações podem requerer algu-

ma forma de notificação, isenção ou reconhecimento mútuo 

da licença emitida no país de registo das ESOMP;

s) que, quando operam em território nacional de uma Adminis-

tração da CEPT, podem ser aplicados requisitos regulamen-

tares nacionais relevantes às ESOMP;

t) que nos países membros da UE/EFTA, o equipamento de 

radiocomunicações abrangido pelo âmbito de aplicação da 

presente Decisão deve cumprir os requisitos estabelecidos 

na Diretiva R&TTE. A conformidade com os requisitos es-

senciais estabelecidos na Diretiva R&TTE pode ser demons-

trada através do cumprimento da(s) norma(s) europeia(s) 

harmonizada(s) aplicável(aplicáveis) ou recorrendo a outros 

procedimentos de avaliação da conformidade expressamen-

te previstos naquela diretiva;

u) que o ETSI desenvolveu a norma harmonizada europeia EN 

303 979 [15] para ESOMP; 

DECIDE

1. que o objetivo desta Decisão ECC é:

a) harmonizar a utilização e permitir a livre circulação e 

isenção de licença individual de ESOMP de redes de sa-

télites não geoestacionárias que operem nas faixas de 

frequências 17,3-20,2 GHz (faixa de receção) e 27,5-

29,1 GHz e 29,5-30,0 GHz (faixas de emissão);

b) aplicar as condições técnicas necessárias para garantir 

que não são causadas interferências prejudiciais por 

ESOMP a estações do FSS, FS e outros serviços;

2. que as administrações CEPT devem:

a) designar as faixas de frequências 19,7-20,2 GHz (es-

paço-Terra) e 29,5-30,0 GHz (Terra-espaço) para a op-

eração de ESOMP;

b) designar as faixas de frequências 17,3-19,7 GHz 

(espaço-Terra), 27,5-27,8285 GHz (Terra-espaço) e 

28,4445-28,8365 GHz (Terra-espaço) para a operação 

de ESOMP; 

c) designar a faixa 28,8365-28,9485 GHz (Terra-espaço) 

para a operação de ESOMP, nos países que não tenham 

autorizado sistemas terrestres nesta faixa; 

d) informar o Gabinete, através do Sistema de Informação 

de Frequências do ECO (EFIS), se estão, ou não, des-

ignadas frequências entre 28,8365-28,9485 GHz para 

operação de ESOMP no seu território;

e) informar o Gabinete sobre a necessidade de coordenar 

ESOMP que operam na superfície da Terra nas proximi-

dades dos aeródromos (ver também o Anexo 3);

f) permitir a livre circulação e utilização de ESOMP que 

cumpram as disposições desta Decisão;

g) isentar ESOMP de licença individual;
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3. que, para efeitos desta Decisão ECC, se aplicam os seguin-

tes parâmetros técnicos e operacionais: 

a) Nas faixas de frequências 27,5-29,1 GHz e 29,5-30,0 

GHz, as ESOMP devem operar apenas nas porções des-

tas faixas de frequências identificadas para a sua uti-

lização no território da operação;

b) As ESOMP que operam em águas internacionais (que 

podem emitir no intervalo 27,5-29,1 GHz) devem asse-

gurar a proteção dos sistemas do serviço fixo na CEPT;

c) As ESOMP que emitem na faixa 29,5-30,0 GHz devem 

cumprir os requisitos do Anexo 1;

d) As ESOMP que emitem na faixa 27,5-29,1 GHz devem 

cumprir os requisitos dos Anexos 1, 2 e 4;

e) Em países em que é necessária coordenação nas imedia-

ções dos aeródromos, aplicam-se os requisitos do Anexo 3;

f) As ESOMP recetoras na faixa 17,7-19,7 GHz não devem 

reclamar proteção contra interferências de estações 

fixas que operem na mesma faixa e em conformidade 

com a respetiva regulamentação nacional;

g) As ESOMP recetoras na faixa 17,3-17,7 GHz não devem 

reclamar proteção de ligações de conexão do BSS que 

operem na mesma faixa e em conformidade com a res-

petiva regulamentação nacional;

4. que esta Decisão entra em vigor no dia 3 de julho de 2015;

5. que esta Decisão deve ser implementada preferencialmen-

te em 3 de janeiro de 2016;

6. que as Administrações da CEPT devem comunicar as medi-

das adotadas a nível nacional para a implementação desta 

Decisão ao Presidente do ECC e ao Gabinete, aquando da 

sua implementação a nível nacional.”

Nota: 
Consulte a base de dados de documentação do Gabinete http://www.ecodocdb.
dk para verificar a situação atualizada da implementação desta e de outras 
Decisões ECC.

ANEXO 1: 

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE ESOMP QUE 

OPERAM NAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS 17,3-20,2 GHZ, 

27,5-29,1 GHZ E 29,5-30,0 GHZ

As ESOMP que operam nas faixas de frequências 17,3-20,2 

GHz e 27,5-29,1 GHz e 29,5-30,0 GHz devem cumprir os se-

guintes requisitos técnicos e operacionais:

1. Este Anexo aplica-se às ESOMP que operam em sistemas de 

satélites não geoestacionários;

2. As redes ESOMP deverão operar sob o controlo de um Cen-

tro de Controlo de Rede (NCF);

3. A proteção das redes GSO do FSS que operam nos 27,5-

28,6 GHz e 29,5-30,0 GHz de ESOMP que operam em siste-

mas NGSO deve ser alcançada através do cumprimento dos 

limites de EPFD estipulados no n.º 22.5D do Regulamento 

das Radiocomunicações da ITU. A proteção das redes GSO 

do FSS e dos sistemas NGSO do FSS que operam nos 28,6-

29,1 GHz deverá basear-se em acordos de coordenação re-

levantes celebrados entre administrações e operadores nos 

termos do n.º 9.11A do Regulamento das Radiocomunica-

ções da ITU;

4. A conceção, coordenação e operação de ESOMP deverão ter 

em conta os seguintes fatores, na medida em que assegu-

ram o cumprimento das condições especificadas no n.º 3 

deste Anexo:

a. apontamento incorreto da antena;

b. variações no diagrama de radiação da antena; 

c. variações na p.i.r.e. de emissão.

5. As ESOMP que usam o “rastreamento em circuito fechado” 

do sinal de satélite devem utilizar um algoritmo que seja 

resistente à captura e ao rastreamento de sinais de satélite 

próximo. As ESOMP devem inibir imediatamente as emis-

sões quando detetam que o rastreamento não intencional 

de satélites ocorreu ou está prestes a ocorrer;

6. As ESOMP devem ser automonitorizadas e, caso se detete 

uma falha que possa causar interferências prejudiciais ao 

FSS ou às redes terrestres, as ESOMP devem automatica-

mente cessar as suas emissões;

7. As ESOMP devem estar em conformidade com a Norma 

Europeia Harmonizada EN 303 979, “Estações Terrenas e 

Sistemas de Satélites (SES); Norma Europeia Harmonizada 

para Estações Terrenas Instaladas a Bordo de Plataformas 

Móveis (ESOMP) que emitem para satélites em órbita não 

geoestacionária nas faixas de frequências 27,5-29,1 GHz 

e 29,5-30.0 GHz, abrangendo os requisitos essenciais do 

artigo 3, n.º 2, da Diretiva R&TTE.

ANEXO 2: 

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ADICIONAIS PARA 

ESOMP OPERANDO NAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS  

17,3-19,7 GHZ E 27,5-29,1 GHZ

As ESOMP que operam nas faixas de frequências 17,3-19,7 

GHz e 27,5-29,1 GHz devem cumprir (para além do Anexo 1) os 

seguintes requisitos técnicos e operacionais:

1. No território de qualquer administração, a densidade 

espectral da p.i.r.e. fora de eixo3 radiada por qualquer 

ESOMP para as faixas do FS (isto é, 27,8285-28,4445 

GHz, 28,8365-28,9485 GHz (quando aplicável) e 

28,9485-29,1 GHz) deve ser limitada a -35 dBW/MHz. 

Em qualquer caso, este limite deve ser cumprido pelas 

ESOMP em Terra, no mar territorial ou águas interiores, 
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numa direção de 3 graus ou menos acima do plano hori-

zontal local no terminal ESOMP;

2. No território de qualquer administração, as ESOMP não de-

vem ter os limites das faixas de emissão ocupadas a menos 

de 10 MHz dos limites das faixas identificados por essa ad-

ministração para a operação do FS;

3. O ângulo de elevação da antena deve ser superior a 3 graus;

4. Na faixa 28,8365-28,9485 GHz, os valores limiar de 

PFD referidos no n.º 6 são aplicáveis ao território de 

qualquer administração que autorize os sistemas do 

FS nesta faixa e não devem ser excedidos, salvo acor-

do prévio da(s) administração(ões) em questão para 

exceder(em) esses valores; 

5. Nas faixas de 27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,1 

GHz, os valores limiar de PFD referidos no parágrafo n.º 

6 são aplicáveis ao território de todas as administrações 

CEPT e não devem ser excedidos, salvo acordo prévio 

da(s) administração(ões) em questão para exceder(em) 

esses valores;

6. Para as ESOMP instaladas em embarcações, o valor li-

miar de PFD é de -109 dB (W/m2) numa largura de fai-

xa de referência de 14 MHz a uma altura de 20 metros 

acima do nível médio do mar na linha de baixa-mar do 

território das administrações definidas nos parágrafos 4 

e 5 acima4;

7. Para assegurar a conformidade com as disposições de 

PFD acima descritas, as ESOMP devem ter funções de 

automonitorização e mecanismos automáticos (local-

mente ou sob o controlo do NCF) para reduzir a sua 

p.i.r.e. ou cessar emissões;

8. As limitações nacionais aplicáveis a estações terrenas 

não coordenadas do FSS para evitar a interferência 

transfronteiriça no serviço fixo ou móvel na mesma fai-

xa num país vizinho devem aplicar-se às ESOMP terres-

tres e às ESOMP que operam no mar territorial e nas 

vias navegáveis interiores no mesmo país das Estações 

Terrenas não coordenadas do FSS.

3 Fora de eixo refere-se a ângulos superiores a 7° do eixo do lobo princi-
pal ou ângulos superiores ao ângulo de elevação mínimo declarado das 
ESOMP, consoante o que for inferior.

4 O valor de PFD acima não é definido sob condições de “espaço livre”. A 
percentagem de tempo que deve ser usada no modelo de propagação 
ao avaliar a conformidade desse limiar de PFD deve ser de 0,007%.

ANEXO 3: 

PROTEÇÃO DE AERONAVES DE ESOMP QUE OPERAM NA SUPERFÍCIE TERRESTRE NA PROXIMIDADE DE UM AERÓDROMO

Os requisitos estabelecidos no presente Anexo baseiam-se no Relatório ECC 066 [11], utilizando uma intensidade de campo EMC 

máxima de 20 V/m. A zona de coordenação compreende a área dentro da delimitação do aeródromo, além de uma área fora da deli-

mitação. A área de coordenação depende da p.i.r.e. e das caraterísticas orbitais do sistema NGSO.

Este Anexo indica:

a) na Secção A3.1 as áreas de coordenação para a proteção de aeronaves na proximidade de aeródromos de ESOMP de um sistema 

NGSO chamado O3b com especificação de p.i.r.e. e de caraterísticas orbitais; 

b) na Secção A3.2 as áreas de coordenação para a proteção de aeronaves na proximidade de aeródromos de ESOMP para 

um sistema NGSO para o qual as caraterísticas orbitais não são especificadas ou desconhecidas e, por conseguinte, as 

áreas específicas de coordenação relacionadas com o sistema não foram derivadas utilizando a metodologia apresenta-

da no Relatório 066.

A1.1 ÁREAS DE COORDENAÇÃO PARA UM SISTEMA NGSO COM ESPECIFICAÇÃO DE P.I.R.E. E CARATERÍSTICAS ORBITAIS

A Tabela 1 lista a área de coordenação para um sistema de satélite NGSO chamado O3b. Os satélites neste sistema operam em 

órbita equatorial com as seguintes caraterísticas:

Descrição da órbita:  Plano equatorial a uma altitude de 8062 km;

p.i.r.e. de ESOMP: p.i.r.e. máxima de 70 dBW (sob condições de desvanecimento por chuva);

 p.i.r.e. nominal 60,6 dBW;

 p.i.r.e. sob condições de céu limpo de 61,9 dBW.
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Tabela 1: Áreas de coordenação calculadas para sistema O3B

A1.2 ÁREAS DE COORDENAÇÃO PARA UM SISTEMA NGSO COM CARATERÍSTICAS ORBITAIS NÃO ESPECIFICADAS

A Tabela 2 lista as áreas de coordenação que poderiam ser utilizadas para a proteção de aeronaves na proximidade de aeródromos 

de ESOMP para as quais as áreas de coordenação não foram determinadas, utilizando a metodologia apresentada no Relatório ECC 

066. Esta informação da Tabela 2 será útil às administrações.

Tabela 2: Área de coordenação no pior caso para o caso NGSO

As áreas de coordenação apresentadas na Tabela 2 foram derivadas para: 

- um critério de intensidade de campo na aeronave de 20 V/m;

- ângulo de elevação máxima da antena da estação terrena da NGSO ESOMP é igual a 90°;

- a altura da antena da estação terrena (H) é 0 m;

- o ângulo de “glide path” (α) é 3°.

As administrações devem estar cientes de que foram assumidas certas premissas na derivação das áreas de coordenação acima, e 

as diretrizes detalhadas podem ser encontradas no Anexo 1 do Relatório do ECC 217.

ESOMP >40 dBW >45 dBW >50 dBW >55 dBW >60 dBW >61 dBW >62 dBW >68 dBW

Gama  
da p.i.r.e.

>45 dBW >50 dBW >55 dBW >60 dBW >61 dBW >62 dBW >68 dBW >70 dBW

Latitude 
ESOMP

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

Área de  
coordenação

>500N 288 m 511 m 909 m 1614 m 1814 m 2036 m 4062 m 5113 m

450-500 N 378 m 673 m 1197 m 2128 m 2388 m 2679 m 5346 m 6730 m

400-450N 465 m 827 m 1471 m 2616 m 2936 m 3294 m 6572 m 8274 m

350-400N 547 m 973 m 1730 m 3076 m 3451 m 3872 m 7726 m 9726 m

300-350N 646 m 1149 m 2044 m 3635 m 4079 m 4576 m 9131 m 11495 m

p.i.r.e. de ESOMP >40 dBW 50 dBW >55 dBW >60 dBW

Nota: Estas áreas 
de coordenação 

não dependem da 
latitude das ESOMP

Área de Coordenação Área  de Coordenação Área  de Coordenação Área  de Coordenação

500 m a 1500 m 1500 m a 3000 m 3000 m a 6000 m 6000 m e superior

ANEXO 4: 

INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO A SUBMETER POR OPERADORES ESOMP AO GABINETE

Qualquer operador de ESOMP que pretenda operar ESOMP no âmbito desta Decisão ECC deve submeter ao Gabinete (http://www.

cept.org/eco) uma declaração em como o seu sistema cumpre os requisitos desta Decisão e as informações (incluindo qualquer 

alteração subsequente) contidas na Tabela 3 seguinte.

Tabela 3: Informações subsequentes a serem fornecidas ao GabineteInformações A preencher

Nome do operador de rede

Morada do operador de rede

Ponto de contacto designado do Centro de Controlo 
de Rede (NCF - Network Control Facility):
- Nome da pessoa de contacto
- Número de telefone da pessoa de contacto
- Endereço de correio eletrónico da pessoa de contacto
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ANEXO 5: 

LISTA DE REFERÊNCIAS

Este anexo contém a lista de documentos de referência  

relevantes.

[1] Decisão ECC (05)01 sobre a utilização da faixa 27,5-29,5 

GHz pelo Serviço Fixo e estações terrenas não coordena-

das do Serviço Fixo por Satélite (Terra-espaço);

[2] Decisão ECC (05)08 sobre a disponibilização de frequên-

cias para aplicações de alta densidade no Ssrviço Fixo por 

Satélite (espaço-Terra e Terra-espaço);

[3] Decisão ECC (06)02 sobre isenção de licença individual de 

terminais de satélite de p.i.r.e. reduzida (LEST) operando 

nas faixas de frequências 10,70-12,75 GHz ou 19,70-

20,20 GHz (espaço-Terra) e 14,00-14,25 GHz ou 29,50-

30,00 GHz (Terra-espaço);

[4] Decisão ECC (06)03 sobre isenção de licença individual 

de terminais de satélite de p.i.r.e. elevada (HEST) com 

p.i.r.e acima de 34 dBW operando nas faixas de fre-

quências 10,70-12,75 GHz ou 19,70-20,20 GHz (es-

paço-Terra) e 14,00-14,25 GHz ou 29,50-30,00 GHz 

(Terra-espaço);

[5] Decisão ECC (13)01 sobre a utilização, livre circulação e 

isenção de licença individual de estações terrenas instala-

das a bordo de plataformas móveis (ESOMP) nas faixas de 

frequências disponíveis para utilização de estações terre-

nas não coordenadas do FSS nas faixas 17,3-20,2 GHz e 

27,5-30,0 GHz;

[6] Recomendação ERC 01-07 sobre o regime harmonizado de 

isenção de licença individual para a utilização do espectro 

de radiofrequências;

[7] Decisão ECC (05)10 sobre a livre circulação e utilização 

de estações terrenas a bordo de embarcações que ope-

ram com redes do serviço fixo por satélite nas faixas de 

frequências 14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-11,7 GHz 

(espaço-Terra) e 12,5-12,75 GHz (espaço-Terra);

[8] Decisão ECC (05)11 sobre a livre circulação e utilização de 

estações terrenas de aeronave (AES) operando nas faixas 

de frequências 14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-11,7 GHz 

(espaço-Terra) e 12,5-12,75 GHz (espaço-Terra);

[9] ETSI EN 303 978 sobre estações terrenas e sistemas 

de satélites (SES); Norma (EN) harmonizada para esta-

ções terrenas a bordo de plataformas móveis (ESOMP) 

que emitem para satélites em órbita geoestacionária 

nas faixas de frequências de 27,5 GHz a 30,0 GHz que 

cobrem os requisitos essenciais do artigo 3.º, n.º 2, da 

Diretiva R&TTE;

[10] Relatório ITU-R S.2261 sobre requisitos técnicos e opera-

cionais para estações terrenas a bordo de plataformas mó-

veis que operam em sistemas não GSO do FSS nas faixas 

de frequências de 17,3 a 19,3, de 19,7 a 20,2, de 27 a 

29,1 e de 29,5 a 30,0 GHz;

[11] Relatório ECC 066 sobre a proteção das aeronaves de es-

tações terrenas de satélite que operam no solo na proximi-

dade de aeródromos;

[12] Relatório ECC 184 sobre a utilização de estações terrenas 

a bordo de plataformas móveis que operam com redes de 

satélites GSO nas faixas de frequências 17,3-20,2 GHz e 

27,5-30,0 GHz;

[13] Relatório ITU-R S.2223 sobre requisitos técnicos e opera-

cionais para as estações terrenas do  FSS GSO a bordo de 

plataformas móveis em faixas de 17,3 a 30,0 GHz;

[14] Relatório ECC 217 sobre caraterísticas das ligações de ví-

deo digital PMSE a utilizar nos estudos de compatibilidade 

e partilha;

[15] ETSI EN 303 979 sobre estações terrenas e sistemas de 

satélites (SES); Norma (EN) harmonizada para estações 

terrenas a bordo de plataformas móveis (ESOMP) que 

emitem para satélites em órbita não geostacionária nas 

faixas de frequências de 27,5 a 29,1 GHz e 29,5 GHz a 

30,0 GHz.
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