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 MEMORANDO EXPICATIVO 

1 INTRODUÇÃO 

O ECC procedeu à revisão do quadro regulamentar das Decisões que afetam o serviço móvel por satélite nas 

faixas 1610-1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz, por forma a ter em consideração as modificações ocorridas desde 

1997, altura em que os sistemas de comunicações pessoais via satélite (S-PCS) se encontravam numa fase de 

desenvolvimento. 

 

A presente Decisão visa: 

 

- Refletir as disposições já adotadas pela CEPT para uma abordagem comum em matéria de reservas 

para o serviço móvel por satélite (MSS) e harmonizar a utilização de espectro nas faixas 1610- 

1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz para Estações Terrenas Móveis (MES); 

 

- Permitir a revogação da Decisão ERC/DEC/(97)031. 

 

2 CONTEXTO 

A WARC-92 atribuiu espectro ao serviço móvel por satélite, à escala mundial, nas faixas 1610-1626,5 MHz 

(Terra-espaço), 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra) e 2483,5-2500 MHz (espaço-Terra). 

 

No âmbito da CEPT, determinou-se em 1997 um regime regulamentar aplicável aos sistemas de comunicações 

pessoais via satélite (S-PCS). As Decisões relevantes, que estabelecem os critérios para a autorização do 

funcionamento de sistemas S-PCS em toda a Europa, são as seguintes: 

 

- Decisão ERC/DEC/(97)03 sobre a utilização harmonizada do espectro para Serviços de Comunicações 

Pessoais via Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 

MHz e 2170-2200 MHz; 

 

- ERC/DEC/(97)05 sobre a livre circulação, utilização e licenciamento de Estações Terrenas Móveis de 

Serviços de Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas de frequências 1610-

1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz, no âmbito da CEPT; 

 

- ECTRA/DEC(97)02 sobre condições para a autorização e coordenação de procedimentos no âmbito 

dos Serviços de Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas 1610-1626,5 MHz, 

2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz. 

 

O regime regulamentar definido ao abrigo das referidas decisões estava relacionado com sistemas programados 

para entrar em funcionamento até 31 de dezembro de 2000. Dois destes sistemas entraram de facto em 

funcionamento dentro do prazo e continuam a prestar serviços comerciais nos países da CEPT. Foram 

identificados no início deste processo diversos outros sistemas, que no entanto não atingiram um estado 

operacional na CEPT. 

 

As duas redes MSS que prestam atualmente serviços nas faixas 1610-1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz na 

CEPT, Globalstar e Iridium, estão registadas nos Estados Unidos e sujeitas ao regime de licenciamento 

determinado pelo Federal Communications Commission (FCC). Muito embora as administrações da CEPT não 

estejam obrigadas a cumprir os termos de licenças atribuídas pelo FCC, aqueles operadores MSS serão 

obrigados a considerar o impacto das condições constantes das licenças quando operarem fora dos Estados 

Unidos. 

 

 

                                                           
1  A Decisão ERC/DEC/(97)03foi revogada em 26 de junho de 2011. 
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3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC 

O ECC reconheceu que a adoção de um enquadramento harmonizado para a implementação do serviço móvel 

por satélite nas faixas 1610-1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz beneficiaria não só os operadores de satélites e 

fabricantes como também o público, pela oferta de novos serviços inovadores. 

 

O ECC considera que a natureza transnacional dos serviços via satélite exige a utilização harmonizada das 

faixas de frequências em causa nos países da CEPT, e que o compromisso assumido por estes países de 

implementação da presente Decisão proporcionará um quadro claro às Autoridades Reguladoras Nacionais e aos 

operadores para que reforcem as aplicações disponíveis através destes serviços via satélite e prossigam com o 

seu desenvolvimento. 

 

A presente Decisão prevê as disposições necessárias para a harmonização das faixas dos 1610-1626,5 MHz e 

dos 2483,5-2500 MHz para utilização por sistemas no âmbito do serviço móvel via satélite. 

 

4 ADOÇÃO DA DECISÃO 

As administrações cuja legislação nacional remeta para a Decisão ERC/DEC/(97)03 devem ter em conta que a 

mesma foi revogada em 26 de junho de 2012. 
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 Decisão ECC 

de 26 de junho de 2009 

(alterada em 02 de novembro de 2012) 

 

sobre a harmonização das faixas 1610-1626,5 MHz e 2483,5-2500 MHz  

para utilização por sistemas do Serviço Móvel por Satélite 

 

 (ECC/DEC/(09)02) 

 

 “A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

 

considerando 

 

a) que, no âmbito da WARC-92, foram atribuídas ao Serviço Móvel por Satélite (MSS) as faixas 1610-1626,5 

MHz (Terra-espaço) e 2483,5-2500 MHz (espaço-Terra), a título primário, bem como a faixa 1613,8-

1626,5 MHz (espaço-Terra), a título secundário; 

 

b) que a utilização das frequências mencionadas no considerando a) está sujeita à coordenação ao abrigo da 

disposição 9.11A do Regulamento de Radiocomunicações; 

 

c) que as emissões oriundas de terminais móveis por satélite dos utilizadores na faixa 1610-1626,5 MHz estão 

sujeitas aos limites de p.i.r.e. estabelecidos na disposição 5.364 do Regulamento de Radiocomunicações; 

 

d) que a disposição 5.372 do Regulamento de Radiocomunicações proíbe a criação de interferências 

prejudiciais em estações do Serviço de Radioastronomia que utilizem a faixa 1610,6–1613,8 MHz por 

estações do serviço móvel por satélite a funcionar na faixa 1610-1626,5 MHz; 

 

e) que o Relatório 25 do ERC indica que se prevê que a maior utilização das faixas 1610-1626,5 MHz e 

2483,5-2500 MHz ocorra por parte de aplicações para comunicações móveis por satélite;  

 

f) que o Relatório 26 do ERC incide sobre a questão da compatibilidade entre terminais móveis por satélite 

dos utilizadores que funcionam na faixa 1610-1626,5 MHz e o serviço de radioastronomia na faixa 1610,6-

1613,8 MHz; 

 

g) que atualmente dois sistemas por satélite que prestam serviços de comunicação de voz e dados se 

encontram em funcionamento nas faixas mencionadas no considerando a) acima; 

 

h) que o Relatório 45 do ECC sobre “Partilha e compatibilidade de faixas adjacentes entre o UMTS/IMT-2000 

na faixa 2500-2690 MHz e outros serviços” contém as conclusões de estudos de compatibilidade entre 

MSS e serviço terrestre IMT em torno de 2500 MHz; 

 

i) que as questões da livre circulação e de isenção de licenciamento dos terminais móveis por satélite dos 

utilizadores estão sujeitas a Decisões ECC em separado; 

 

j) que a consignação de frequências de forma harmonizada para terminais móveis por satélite dos utilizadores 

no âmbito de sistemas por satélite na Europa tem facilitado uma utilização eficiente de espectro; 

 

k) que o Relatório 45 do ECC concluiu que, para os cenários operacionais mais prováveis, a forma mais 

adequada de garantir compatibilidade será mediante a separação de frequências dos sistemas de satélites 

que usem as tecnologias CDMA e TDMA; 

 

l) que o Relatório 112 do ECC avaliou o impacto da interferência gerada em agosto de 2006 por um sistema 

NGSO, a funcionar atualmente na faixa 1618,25-1626,5 MHz (espaço-Terra, a título secundário), no 

Serviço de Radioastronomia na faixa 1610,6-1613,8 MHz, tendo sido considerado que a perda de dados se 

encontrava dentro dos limites definidos na Recomendação RA.1513 da UIT-R, porém os pressupostos nos 

quais o Relatório 112 se baseou foram sujeitos a revisão, tendo sido realizada uma nova campanha de 

medição, mais sofisticada, em junho de 2010, que resultou no Relatório 171 do ECC; 
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m) que o Relatório 171 do ECC avaliou o impacto da interferência gerada por emissões indesejadas de um 

sistema NGSO, a funcionar atualmente na faixa 1618,25-1626,5 MHz (espaço-Terra, a título secundário), 

no Serviço de Radioastronomia na faixa 1610,6-1613,8 MHz (a título primário). A percentagem de perda 

de dados do Serviço de Radioastronomia produzida num único canal de 20 kHz é de cerca de 90-100% para 

um tempo de integração de 2000 segundos e entre 5% a 44% para um tempo de integração de 30 segundos, 

no âmbito de operações diurnas do sistema NGSO, excedendo por uma larga margem o critério de 2% 

indicado na Recomendação RA.1513 da UIT-R; 

 

n) que a perda de dados referida no considerando m) resulta em graves restrições do Serviço de 

Radioastronomia na faixa 1610,6-1613,8 MHz; 

 

o) que, no que respeita aos sistemas por satélite existentes, cuja substituição está prevista para 2016, a operar 

em 1613,8–1626,6 MHz para ligações descendentes, existem algumas medidas operacionais que podem ser 

implementadas para melhorar a compatibilidade com o Serviço de Radioastronomia sem restrições graves 

para estes sistemas, e que todas as medidas previstas de redução de interferências estão a ser consideradas e 

examinadas; 

 

p) que preferencialmente os acordos de partilha de espectro para utilização das faixas 1610-1626,5 MHz e 

2483,5-2500 MHz devem ser desenvolvidos por operadores MSS; 

 

q) que a faixa de frequências 1610-1620 MHz é utilizada por recetores GNSS em funcionamento antes de 

2006, devendo ser tomadas medidas adequadas por parte do operador MSS, de acordo com a 

Recomendação M.1343-1 da UIT-R, para evitar interferências nestes recetores por parte de terminais MSS 

a funcionar na faixa 1610-1626,5 MHz; 

 

r) que algumas administrações autorizaram o funcionamento de terminais móveis por satélite dos utilizadores 

e/ou sistemas MSS num segmento específico da faixa entre CDMA e TDMA, ao abrigo de Decisões ERC 

mais antigas, e que quaisquer alterações a licenças e regulamentos nacionais em vigor como resultado desta 

nova Decisão podem levar algum tempo a ser implementadas; 

 

s) que nos países da UE/EFTA, o equipamento de radiocomunicações abrangido pelo âmbito de aplicação da 

presente Decisão deve cumprir os requisitos estabelecidos na Diretiva RTTE. A conformidade com os 

requisitos essenciais estabelecidos na Diretiva RTTE pode ser demonstrada através do cumprimento da(s) 

norma(s) europeia(s) harmonizada(s) aplicável(aplicáveis) ou recorrendo a outros procedimentos de 

avaliação da conformidade expressamente previstos naquela Diretiva. 

 

 

DECIDE 

1. harmonizar as faixas de frequências 1610-1626,5 MHz (Terra-espaço), 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra) 

e 2483,5-2500 MHz (espaço-Terra) para utilização por sistemas do serviço móvel por satélite; 

2. que, até 1 de janeiro de 2016, as Administrações devem considerar a situação de interferência do serviço de 

Radioastronomia a funcionar abaixo de 1613,8 MHz antes de concederem autorização para funcionamento 

de estações terrenas móveis a operar sob o controlo de sistemas MSS que utilizem ligações descendentes na 

faixa de frequências 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra); 

3. que as administrações da CEPT devem instar as partes envolvidas (operadores MSS e radioastrónomos) a 

investigar e a implementar soluções técnicas e/ou operacionais apropriadas a curto prazo para atenuar a 

situação de interferências; 

4. que após 1 de janeiro de 2016, com o intuito de proteção do Serviço de Radioastronomia na faixa de 

frequências 1610,6-1613,8 MHz, as administrações devem apenas autorizar o funcionamento de estações 

terrenas móveis sob o controlo de sistemas MSS, desde que sejam satisfeitas as seguintes condições: 

 que, nos termos das Recomendações RA.769-2 e RA.1513 da UIT-R, o nível spdf das estações de 

radioastronomia é limitado a -238 dB(W/m²Hz) 2,3 e que a perda de dados resultante do facto de este 

                                                           
2 Este valor tem por base um tempo de integração de 2000 segundos. 
3 Os níveis de interferência indicados são aqueles que se aplicam para as medições da potência total recebida por uma antena única. Para 

outro tipo de medições poderão ser adequados níveis menos rigorosos (vide Recomendação RA.769-2). Não obstante, na altura da adoção 
da presente Decisão ECC, em todos os observatórios europeus efetuam-se observações de antena única. 
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limite ser excedido é de ≤ 2% em um ou mais canais de 20 kHz na faixa de frequências 1610,6-1613,8 

MHz na localização da estação de radioastronomia do sistema MSS utilizando ligações descendentes 

na faixa de frequências 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra); 

 que a operação de estações terrenas móveis a transmitir na faixa 1610-1626,5 MHz não é permitida 

num raio calculado com base na Figura 1 constante do Anexo à volta de cada estação de 

Radioastronomia a funcionar na faixa 1610,6-1613,8 MHz, tomando na devida consideração os efeitos 

de proteção das características topográficas do local onde se situa a estação de Radioastronomia em 

causa; 

5. que o cumprimento das condições de utilização das radiofrequências por sistemas MSS em funcionamento 

e futuros na faixa 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra) e o grau de interferência na faixa 1610,6-1613,8 

MHz causado por esta utilização deverá ser verificado com regularidade (por exemplo, uma vez por ano) 

por um órgão competente, devendo os resultados ser comunicados ao ECC; 

6. que a presente Decisão entra em vigor em 2 de novembro de 2012; 

7. que a presente Decisão deve ser implementada preferencialmente em 1 de maio de 2013; 

8. que as Administrações-Membros da CEPT devem comunicar as medidas adotadas a nível nacional para a 

implementação da presente Decisão ao Presidente do ECC e ao ECO, aquando da sua implementação.” 

 

Nota: 

 

Consulte a base de dados de documentação do Gabinete http://www.ecodocdb.dk para verificar a situação atual 

da implementação desta e de outras Decisões ECC. 
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Anexo 

(Extrato do Relatório 26 do ERC)  

 

 

Assume-se, no presente Anexo, que o canal do terminal móvel funciona próximo de um local de observação 

radio-astronómica (1610,6-1613,8 MHz). Os cálculos seguintes pretendem avaliar os valores máximos de 

emissões fora de faixa provenientes da estação terrena móvel a fim de evitar interferências no serviço de 

Radioastronomia. 

 

Neste cálculo, assume-se que a estação terrena móvel se encontra a uma distância não inferior a 1 km do 

observatório de Radioastronomia (este pressuposto baseia-se na dimensão da estação de radioastronomia). 

Usando um modelo de propagação em espaço livre, o valor máximo aceitável de emissões fora de faixa por 

parte de uma estação terrena móvel em qualquer canal de radioastronomia é de -129 dB(W/4kHz), isto é -10 

dB(pW/3kHz). 

 

No caso de o valor das emissões fora de faixa na faixa 1610,6-1613,8 MHz ser superior ao referido, a estação 

terrena móvel não deverá proceder a emissões numa área especificada em torno do observatório de 

Radioastronomia. Para que o nível de emissões fora de faixa seja suficientemente baixo, a distância de 

separação poderá ser calculada utilizando o modelo de propagação Okumura-Hata, válido para distâncias 

inferiores a 100 km. A relação entre o nível de emissão fora de faixa e a distância de separação é indicada na 

Figura abaixo. 
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