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Equipamentos 

Problemáticos

Colocação em mercado e em serviço



Problemáticos porquê ?

Parte 1

1 - Frequente incumprimento das condições de colocação em serviço - QNAF

Quadro Nacional de Atribuição de Frequências estabelece os parâmetros de 

utilização permitidos em Portugal para equipamentos de rádio. O incumprimento 

destas  especificações tem como consequências:

- Impossibilidade total ou parcial de colocação em serviço.

- Colocação em mercado pode ser posta em causa caso não tenham sido 

acauteladas as obrigações de informação ao utilizador mencionadas no nº 1 do 

Art. 9º do Decreto-Lei 192/2000 (países onde pode ser utilizado e restrições ou 

requisitos extra).

- Possibilidade de ocorrerem interferências pode levar à retirada do mercado, 

proibição de colocação em serviço e restrição à livre circulação (nº 1 do Art. 16º 

do Decreto-Lei 192/2000).



Problemáticos porquê ?

Parte 2

2 - Incumprimento das condições de colocação em mercado                           

Requisitos essenciais

Requisitos essenciais:

- EMC (compatibilidade electromagnética) – nº1 a) do Art. 4 do D.L. 192/2000

- Protecção da Saúde e Segurança do Utilizador e Terceiros – nº1 b) do Art. 4 do   

D.L. 192/2000

- Utilização Eficaz do Espectro Radioeléctrico – nº2 do Art. 4 do D.L. 192/2000

O incumprimento dos requisitos essenciais, quer seja por especificações 

inadequadas ou pela própria filosofia de funcionamento do equipamento, pode 

levar à retirada ou proibição de colocação em mercado, em serviço ou restrição à 

livre circulação - nº1 do Art. 16 do D.L. 192/2000



Problemáticos porquê ?

Parte 3

3 – Possibilidade de provocar interferências nocivas

- Parâmetros incorrectos de funcionamento do equipamento

QNAF (ex: áudio sem fios nos 119 MHz)  

Requisitos Essenciais (ex: CB com 12W)

- Parâmetros incorrectos de funcionamento da estação

(ex: RLAN com 100 mW p.a.r. com antena 3 dB ganho)

- Inexistência de Normas de Produto adequadas   (ex: PLC)



EMISSORES DE FM DE PEQUENA 

POTÊNCIA                               parte 1



EMISSORES DE FM DE PEQUENA 

POTÊNCIA                               parte 2

Equipamento abrangido pela Directiva R&TTE

Equipamento de Classe 1 (harmonizado na U.E.) por via da

Decisão da Comissão 2009/381/EC

Parâmetros de funcionamento definidos no QNAF:

 87,5–108,0 MHz

 50 nW p.a.r.

 Espaçamento entre canais máximo de 200 kHz

 50% dos equipamentos verificados têm p.a.r. > 50 nW

 Equipamentos colocados em mercado e que não cumprem

QNAF devem ter aviso que não podem ser utilizados em

Portugal.



TELECOMANDOS de BRINQUEDOS 

NA FAIXA DOS 35 MHz              parte 1



TELECOMANDOS de BRINQUEDOS 

NA FAIXA DOS 35 MHz              parte 2

Equipamento abrangido pela Directiva R&TTE

Equipamento de Classe 2 (não harmonizado / sujeito a restrições na U.E.)

Parâmetros de funcionamento definidos no QNAF:
 26,995 MHz; 27,045MHz; 27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195; 40,665 MHz;

40,675MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz

 34,995 - 35,225 MHz - Frequências exclusivas para telecomandos

de aeromodelos .

 100 mW p.a.r - Antena Dedicada - Espaçamento 10 kHz

Não cumpre QNAF. Probabilidade de interferência em aeromodelos 

telecomandados, com consequências potencialmente graves. 

Sujeito a ser retirado do mercado.



TELEFONES SEM FIOS DE LONGO 

ALCANCE                                  parte 1



TELEFONES SEM FIOS DE LONGO 

ALCANCE                                  parte 2

250 to 400 MHz, 



TELEFONES SEM FIOS DE LONGO 

ALCANCE                                  parte 3

Até 150km

70W Base

35W Móvel 

30W Portátil

45-74 MHz.                                                     

Até 100 km, 220-280 MHz 

Base: 25W

Portátil: 4W        

•254MHz/380MHz, 30W base, 30W 

estação remota

•900MHz, 15W base, 15W estação 

remota

•900MHz, 15W base, 15W móvel 

(viatura)



TELEFONES SEM FIOS DE LONGO 

ALCANCE                                  parte 4

Equipamento abrangido pela Directiva R&TTE

Equipamento de Classe 2 (não harmonizado / sujeito a restrições na U.E.)

Especificações:

 45-74 MHz(Faixa Condicionada); 118-137 MHz(S.M.A.); 250-380 MHz

(Faixa Condicionada); 450-470 MHz(TETRA,S.M.T.); 851-881

MHz(SRD); 902-928 MHz(Faixa condicionada, GSM); 2400-2483

MHz(SRD, RLAN).

 1W; 5 W; 25W; 30 W; 70W,

A nível Europeu detectadas interferências em frequências NATO, TETRA, S.M.A.

Não Cumpre QNAF. Devido à possibilidade de causar interferências está

sujeito a ser retirado do mercado.



Repetidores de GSM         parte 1



Repetidores de GSM         parte 2



Repetidores de GSM         parte 3

Equipamento abrangido pela Directiva R&TTE - Classe 2

Aviso n.º 15252/2009 31 de Agosto de 2009 - Licenças radioeléctricas

Redes GSM e Redes UMTS.

Aos operadores não é requerida a inclusão na licença de rede, de estações de base 

com valor de potência aparente radiada (p.a.r.) inferior a 250 mW.

- Faixas de frequência consignadas a operadores. Necessidade de licença. Apenas 

os telemóveis estão isentos e disponíveis para utilização do público.

- Só os detentores de licença (operadores) podem proceder à instalação de bases 

ou repetidores, existindo um procedimento de licenciamento.

Estão isentos se a potência aparente radiada (p.a.r.) inferior a 250 mW.

-Pode ser colocado em mercado mas deve incluir informação que a sua 

utilização apenas é permitida a entidades licenciadas (operadores).



JAMMERS 

(Inibidores ou Bloqueadores)      parte 1

Wi-Fi, Bluetooth,

Wireless video, GPS, GSM

GPS 

GSM, CDMA

GPS Jammer - Mini



JAMMERS 

(Inibidores ou Bloqueadores)      parte 2

-Tecnologia importada das aplicações militares que se destina a impedir 

comunicações em determinados serviços (GSM,GPS,WIFI, etc.)

- A legalidade dos inibidores de GSM, GPS e outros tem sido discutida, por várias 

instâncias, no contexto da Directiva R&TTE e da Directiva de CEM. Não é possível 

construir inibidores que cumpram as Directivas.

- Provocam interferências nocivas deliberadas. Não cumprem requisitos essenciais.

- Violam os direitos dos operadores (se aplicável) ao interferirem no funcionamento 

das redes.

- Violam os direitos dos utilizadores ao não permitirem as comunicações, inclusive 

as de emergência. 

- Não podem ser colocados em mercado ou em serviço.



JAMMERS 

(Inibidores ou Bloqueadores)      parte 3

GPS e GSM jammer

Auto GPS Jammer 

GSM 

Até 500m

GSM, 3G

Até 200 m

20MHz a 6000MHz



JAMMERS 

(Inibidores ou Bloqueadores)      parte 4

GSM  

Bluetooth

Wifi
Walkie-Talkie

VHF - UHF 

GPS

Video Camera 
3G/GSM/CDMA/WIFI/BLUETOOTH



JAMMERS 

(Inibidores ou Bloqueadores)      parte 5

Alternativas:

É compreensível que responsáveis de hospitais, salas de espectáculos, 

restaurantes, etc. desejem restringir o uso de telemóveis nas suas instalações.

-Educação

-Publicitação

-Informação

-Detectores

Detector de

telemóvel
Detector de

telemóvel



PLC                         parte 1

Audio, USB, Ethernet (LAN)

Ethernet (LAN)

Ethernet (LAN),

WIFI (2,4GHz)

Ethernet (LAN),

WIFI (2,4GHz)



PLC                         parte 2

A tecnologia PLC possibilita a transmissão de sinais de dados em redes de 

distribuição de energia eléctrica, através da sobreposição ao fornecimento normal 

de energia - em Portugal efectuado a 50 Hz - de sinais de mais alta frequência - até 

cerca de 30 MHz, com débito binário até 200Mbps. 

Destina-se a estabelecer uma rede local que pode ou não ter um ponto de acesso, 

através de um equipamento terminal (modem), à rede de um operador.

Aplicações mais frequentes – partilha de dados entre computadores(LAN), acesso à 

internet em banda larga, voz sobre IP, automatização na habitação, monitorização e 

vigilância, etc.

Baixo custo – Aproveita infra-estrutura já existente.

Facilidade – Qualquer tomada eléctrica se pode transformar num ponto de rede. 

Instalação rápida.



PLC                         parte 3

Rede de Dados
Até 200 Mbs

Modem/Router

Modem

HD Video

Set-Top Box

Rede de Video

Operador

Set-Top Box

HD Video

Rede de Video



PLC                         parte 4

PDA

HDTV

Monitor Bébé
PC

Servidor

Audio

HDTV     Servidor

HDTV    Monitor Bébé 

PC         Internet

PDA       PC

PC          Audio



PLC                         parte 5

Equipamentos abrangidos pela Directiva EMC 2004/108/CE (D.L. 325/2007).

A Comissão Europeia, na sua Recomendação 2005/292/EC de 06/04/2005 relativa 

às comunicações electrónicas em banda larga através da rede eléctrica procura 

garantir condições transparentes, proporcionadas e não discriminatórias na 

implantação de sistemas de comunicações através da rede eléctrica e eliminar 

eventuais obstáculos regulamentares indevidos, respeitando no entanto, a 

conformidade com a Directiva acima referida e protegendo os serviços de 

radiocomunicações instituídos.

Caso incorpore um módulo de rádio, este deve ser submetido a avaliação de 

conformidade no âmbito da Directiva R&TTE, aplicando-se todos os procedimentos, 

entre ao quais o de notificação de colocação em mercado, caso funcione em 

frequências que não estão harmonizadas em toda a U.E.

São algumas vezes designados por CPL (Corrente Portadora em Linha)



PLC                         parte 6

Desvantagens:

-Sinais são transmitidos através de condutores não blindados, pelo existe 

radiação de RF.

- Devido à frequência (até 30 MHz) dos sinais que circulam na rede 

eléctrica, essa radiação pode provocar interferências nas comunicações 

dos amadores, CBs, militares, S.M.A. e outras em onda curta (HF)

-As características da instalação eléctrica, como a variação da impedância, 

variação no comprimento dos cabos, etc. têm uma grande influência na 

existência e no nível da eventual interferência.

-A largura de banda é partilhada em paralelo com todos os utilizadores pelo 

que o seu número influencia a velocidade real. Os PLC estão também 

sujeitos a interferências provocadas por exemplo por electrodomésticos. 

.



PLC                         parte 7

Nº de Reclamações e nº de interferências nocivas – Coisas diferentes

-Interferências que não são identificadas tendo origem em PLC

-Interferências que são originadas por PLC devido a características do

receptor de rádio (receptores muito sensíveis, pouca selectividade, etc.)

-Reclamações feitas por utilizadores de alguns serviços que pretendem 

salvaguardar a priori a qualidade dos mesmos.

Portugal 2008 – 16 em 100.000 Utilizadores  0,016%

Portugal 2008/2009 – 50 reclamações.

Reino Unido 2008 – 20 em 500.000 Utilizadores  0,004%

Muitas vezes o problema está na instalação e não no equipamento.



PLC                         parte 8

.

• Interferência electromagnética (EMI) dos sistemas PLC excede claramente os 
limites da NB30.

• O ruído de fundo, sem tomar em consideração a interferência electromagnética 
(EMI) dos sistemas PLC já excede os limites da NB30.

Measured EMI level related to the NB30 limit

(statistical distribution of 80%)
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PLC                         parte 9

Degradacão da recepção de rádio

Degradation of the S/N ratio, due to PLC interferences, in relation 

to the existing noise level at urban areas
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• A degradação da relação sinal/ruído é esperada principalmente nas frequências 
acima dos 10 MHz, e em frequências abaixo dos 10 MHz quando na proximidade do 
ponto de injecção do sinal.



PLC                         parte 10

Normalização e Regulamentação

EN55022:1998
Limites e métodos dependem do meio físico (cabo blindado, coaxial)

EN55022:2006
Inclui medidas na porta de alimentação. Limites baixos => PLC não passam.

Mandato 313 C.E. 2001- Normas Harmonizadas para instalações fixas

PLC, Cabos Coaxiais, Linhas telefónicas (incl.xDSL)

Directiva 2004/108/EC (D.L. 325/2007) – Conformidade das redes:

-Equipamentos a ela ligados cumprem EMC

-Equipamentos têm em conta tipo de redes a que vão ser ligados

-Rede instalada e mantida segundo boas práticas de engenharia



PLC                         parte 11

Normalização e Regulamentação

EN50529-1 – Linhas de Telecomunicações - Telefones

EN50529-2 – Linhas de Telecomunicações - Cabos Coaxiais (caTV)

EN50529-3 – PLC

-Static Notching: Tabela 1 de exclusão de frequências – obrigatória

Tabela 2 de exclusão de frequências – facultativa

-Dynamic Notching – Não acessível ao público mas acessível a    

instaladores

-Boas práticas – protecção especial para áreas geográficas com centros de 

comunicações marítimas e aeronáuticas com lista de frequências e 

distâncias.



PLC                         parte 12

Soluções: Nova geração de equipamentos dispõe de:

-Filtros notch estáticos/dinâmicos.

-Gestão dinâmica funcionamento

Desliga se não for utilizado ao fim 

de determinado tempo.

-Alguns PLC são fornecidos com 

filtros de rede que eliminam as

possíveis interferências neles 

provocadas por outros 

equipamentos domésticos

- Está em vias de adopção uma nova norma harmonizada EN50529-3
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