
From: antonio matias [mailto:ct1ffu@hotmail.com]  

Sent: quinta-feira, 16 de Abril de 2009 17:18 

To: qnaf.anexo6@anacom.pt 
Subject: QNAF Amador 

 
Exmo. sr. Anacom, serviço Amador e Amador por Satélite 

 

Venho por este E-mail apresentar propostas para algumas alterações ao quadro 6, 

visto alguns 

elementos estarem incorrectos ou a precisar de melhor enquadramento. 

 

 Clarificação da validade da licença CEPT para as bandas de 

estatuto secundário. 

 Permissão as Estações de classe B operarem nos 50Mhz 

 Erro na frequência dos 70mhz. 
 Restrição de bandas à futura classe 2 

 

 

 

Na minha opinião, não deveria ser permitida a operação em bandas de 

estatuto secundário por estações estrangeiras, pela razão 

de que estas bandas são partilhas e podem haver interferências causadas pelo 

desconhecimento das restrições a que estamos sujeitos. 

 

Nos 50mhz aplica-se a mesmo situação, uma vez que os 50mhz é 

uma frequência usada pela serviço de TV, não me parece 

bom o aparecimento agora de centenas de estações povoando esta banda. 

Por certo que traria imensos problemas á Anacom, visto o numero 

de interferências aumentar. 

note que as estações de classe B , na grande maioria são pessoas sem 

formação técnica, dai que julgo não ser de boa politica 

a atribuição de uma banda tão sensível.  

Uma vez abandonada a banda pelos serviços de TV, já não via obstáculos á 

liberalização da mesma às estações classe B 

 

 

No segundo segmento é 70,2375 a  70,2875  em vez  de 71mhz. 

 

Sou da opinião que se deveria dar um pequeno segmento em todas as bandas de 

HF a estações classe 2. 

Lembro que foi a restrição de bandas que levou a muitos protestos por parte da 

actual classe B 

Mais vale dar um pequeno segmento, e restringir a potencia, que proibir 

totalmente. 

 

 

DE resto, concordo com a generalidade do Quadro. 

 

Os melhores cumprimentos 

Antonio Matias 

Radio-Amador 

CT1FFU 

 


