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MEMORANDO EXPLICATIVO 

1 INTRODUÇÃO 

A WRC-07 atribuiu a título primário a faixa 790-862 MHz a serviços móveis na Região 1 a partir de 17 de Junho de 

2015, sendo já possível em alguns países da CEPT a utilização desta faixa por serviços móveis antes de 2015, nos 

termos do Regulamento de Radiocomunicações. 

 

No âmbito da 22ª reunião do ECC (Viena, Março de 2009), foi acordada a elaboração de uma Decisão sobre as 

condições técnicas e regulamentares para a utilização da faixa 790-862 MHz, a fim de responder às necessidades da 

indústria e das administrações. 

 

A presente Decisão, elaborada como resposta a este acordo, contém anexos que definem as planificações de 

frequências e condições técnicas para esta faixa. Estes anexos baseiam-se em estudos levados a cabo pelo ECC e 

descritos nos Relatórios 30 e 31 da CEPT. 

 

O ECC empreendeu igualmente estudos sobre coordenação transfronteiriça, descritos no Relatório 29 da CEPT, e 

sobre a continuação de serviços de realização de programas e de eventos especiais (PMSE) na faixa dos 470-862 

MHz, descritos no Relatório 32 da CEPT. 

 

Estes Relatórios da CEPT foram produzidos em resposta a um mandato conferido pela Comissão Europeia1, para a 

definição das condições técnicas a aplicar à sub-faixa 790-862 MHz otimizada para, mas não exclusivamente, redes 

de comunicações móveis e/ou fixas (dois sentidos). Os Relatórios 21 a 25 da CEPT tinham sido igualmente 

produzidos em resposta a um Mandato anterior da Comissão Europeia2. 

2 CONTEXTO 

A CEPT reconheceu a importância da disponibilização de condições técnicas mínimas comuns (menos restritivas) 

para a faixa 790-862 MHz. Essas condições técnicas facilitarão o aparecimento de economias de escala bem como a 

introdução de novas aplicações dependendo das decisões nacionais. 

 

Com o intuito de manter a flexibilidade necessária às administrações no que respeita à introdução não obrigatória de 

redes de comunicações móveis e/ou fixas, foram desenvolvidas máscaras de extremo de bloco (BEM) 

independentemente de ser assumida a implementação total ou parcial das planificações harmonizadas de frequências 

(distribuição dos canais). 

 

Foram aplicados os seguintes princípios na definição das planificações de frequências: 

 

1) Foram definidas planificações comuns de frequências, tanto quanto possível, de forma a facilitar a 

itinerância (roaming) e a coordenação transfronteiriça e a obter economias de escala para equipamentos, 

mantendo em simultâneo a flexibilidade de adaptação às circunstâncias e procura de mercado nacionais. 

 

2) Todos os modos de funcionamento duplex TDD, full duplex FDD (FDD-FD) e half duplex (FDD-HD) 

foram considerados na definição inicial de uma solução relativamente à acomodação de espectro para os 

operadores que desejassem recorrer a diversas tecnologias, prestando a devida atenção, simultaneamente, a 

questões de coexistência e de eficiência de espectro. 

 

3) O prazo para a disponibilização da faixa para redes de comunicações móveis e/ou fixas bem como a 

evolução tecnológica no futuro foram tomadas em consideração na definição da localização e dimensão do 

duplex gap. 

 

4) A questão da dimensão dos blocos no planeamento das faixas mereceu uma consideração cuidadosa. 

                                                           
1  Para o texto deste Mandato, vide Anexo 1 ao Relatório 31 da CEPT, que inclui igualmente a descrição das tarefas desempenhadas pela CEPT 

em resposta ao Mandato. 
2  Para o texto deste Mandato, vide Anexo 1 ao Relatório 25 da CEPT, que inclui igualmente a descrição das tarefas desempenhadas pela CEPT 

em resposta ao Mandato. 
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5) Reconhecendo a vantagem de uma planificação harmonizada única de frequências, será preferível uma 

planificação de frequências baseada no modo FDD. Podem ser usadas a nível nacional planificações de 

frequências TDD ou outras abordagens. 

 

6) Foi analisado com muita atenção o compromisso entre o aumento da separação de frequências nos 790 

MHz e a redução do duplex gap. Concluiu-se após a ponderação deste compromisso que a separação de 

frequências deveria ser de 1 MHz e o duplex gap de 11 MHz. 

 

7) A implementação da planificação de frequências por parte das administrações nacionais exige coordenação 

com qualquer outra administração cujos serviços de radiodifusão e/ou outros serviços terrestres primários 

sejam considerados afetados. O processo de coordenação em matéria de radiodifusão deverá estar em 

conformidade com o Acordo GE-06. 

3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC  

O ECC reconhece que a implementação de redes de comunicações móveis e/ou fixas na faixa 790-862 MHz, com 

base em condições técnicas mínimas comuns (menos restritivas) e numa planificação harmonizada de frequências 

maximizará as oportunidades e benefícios para os utilizadores finais, reduzindo as despesas de investimento por 

parte dos operadores e o custo de equipamento de produção, garantindo futuros investimentos mediante a criação de 

economias de escala. O acesso à faixa 790-862 MHz facilitará uma cobertura mais completa das redes de 

comunicações móveis e/ou fixas, em particular em áreas rurais, e permitirá uma melhor penetração em edifícios (em 

comparação com a utilização de frequências mais elevadas). 

 

O ECC reconhece que o bom desenvolvimento das redes de comunicações móveis e/ou fixas exige que se promova 

a confiança e certeza dos agentes do sector para que procedam aos investimentos necessários. O ECC é de opinião 

que o desenvolvimento contínuo dos serviços de comunicações móveis e/ou fixas será facilitado pela introdução de 

uma planificação harmonizada de frequências nos países que desejem implementar redes de comunicações móveis 

e/ou fixas na faixa 790-862 MHz. No entanto, o ECC reconhece igualmente que as administrações necessitam de 

gozar de flexibilidade para adaptar às circunstâncias nacionais o uso respetivo da faixa 790-862 MHz e que a adoção 

de condições técnicas mínimas comuns (menos restritivas), sem assumir a implementação total ou parcial da 

planificação harmonizada de frequências, poderá ser vantajoso em determinados casos nacionais. O compromisso de 

implementação da presente Decisão ECC assumido por parte dos países membros da CEPT constitui uma clara 

indicação para que os fabricantes desenvolvam equipamento para esta faixa e para que os operadores se preparem 

para o necessário investimento. 

 

O ECC reconhece que a adoção de uma Decisão do ECC que harmonize a utilização da faixa de frequências 790-

862 MHz proporciona às administrações a flexibilidade para manter a utilização da radiodifusão em toda ou em 

partes desta faixa. 

  



ECC/DEC/(09)03 
Página 4 
 

4 

Decisão ECC  

de 30 de outubro de 2009 

sobre condições harmonizadas para funcionamento de redes de comunicações móveis e/ou fixas (MFCN)  

a funcionar na faixa de frequências790-862 MHz 

 

(ECC/DEC/(09)03) 

 

“A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

 

considerando 

a) que a faixa 790-862 MHz foi atribuída ao serviço móvel, a título primário, em diversos países da Região 1, 

durante mais de 20 anos, sujeito à disposição 5.316 do RR; 

b) que, no âmbito da WRC-07, a faixa 790-862 MHz foi atribuída ao serviço móvel, a título primário, noutros 

países da Região 1 a partir de 1 de janeiro de 2009, sob reserva do disposto na disposição 5.316A do RR; 

c) que, no âmbito da WRC-07, a faixa 790-862 MHz foi atribuída ao serviço móvel, a título primário, em toda 

a Região 1 a partir de 17 de junho de 2015, sob reserva do disposto na disposição 5.316B do RR, tendo esta 

faixa sido identificada para IMT (vide disposição 5.317A do RR); 

d) que para os efeitos da presente Decisão, “redes de comunicações móveis e/ou fixas” incluem IMT e outras 

redes de comunicações dos serviços móveis e fixos; 

e) que a planificação harmonizada de frequências facilita o aparecimento de economias de escala e a 

disponibilização de equipamento de baixo custo; 

f) que a designação de uma faixa de frequências para uma aplicação específica não impede que a mesma seja 

designada para demais aplicações; 

g) que a faixa 470-862 MHz é amplamente utilizada para o serviço de radiodifusão e igualmente para serviços 

de realização de programas e de eventos especiais (PMSE – Programme Making and Special Events- 

aplicações SAB/SAP); 

h) que pode haver diferenças na procura de mercado de espectro para redes de comunicações móveis e/ou 

fixas e que diferentes regimes de licenciamento nos vários países da CEPT podem gerar diversos prazos de 

introdução dos serviços móveis e/ou fixos na faixa 790-862 MHz; 

i) que a itinerância global é facilitada pela planificação harmonizada de frequências e mecanismos de 

circulação da utilização de  terminais de redes de comunicações móveis e/ou fixas; 

j) que algumas administrações poderão não disponibilizar todas as frequências na faixa 790-862 MHz por já 

estarem atribuídas a outros serviços e aplicações; 

k) que a CEPT desenvolveu o conceito de máscaras de extremo de bloco (BEM – Block-Edge Masks) para 

facilitar a implementação de direitos de utilização de espectro, que devem ser o mais neutros possível do 

ponto de vista tecnológico; 

l) a necessidade de proteção do serviço de radiodifusão abaixo de 790 MHz ou de canais de televisão acima 

de 790 MHZ, no caso de alguma administração desejar implementar redes de radiodifusão ou tanto redes 

de comunicações móveis e/ou fixas como redes de radiodifusão na faixa de frequências 790-862 MHz; 

m) que a proteção dos serviços de radiodifusão poderá exigir a adoção de medidas adicionais a nível nacional  

de forma a mitigar os possíveis casos de interferência remanescentes; 

n) que o Acordo GE-06 contém os procedimentos regulamentares necessários para a coordenação entre países 

que são partes do Acordo e para a identificação das administrações que devem estar envolvidas no processo 

de coordenação entre serviços móveis num país e serviços de radiodifusão noutro país; 

o) que poderá verificar-se a necessidade de as administrações relevantes desenvolverem uma metodologia de 

coordenação pormenorizada, incluindo uma avaliação cuidadosa em matéria de interferências, em debates 

bilaterais ou multilaterais, utilizando para o efeito as orientações fornecidas no Relatório 29 da CEPT; 

p) que a presente Decisão proporciona às administrações a necessária flexibilidade para determinar a nível 

nacional de que forma deverá a faixa de frequências em questão ser utilizada para serviços de radiodifusão 

e/ou outros serviços; 

q) que as administrações poderão autorizar aplicações de baixo consumo de energia tais como  as aplicações 

para serviços de realização de programas e de eventos especiais (PMSE) no duplex gap da planificação 
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harmonizada preferencial de frequências (821-832 MHz) ou na faixa de guarda da planificação de 

frequências no modo TDD; 

r) que o Relatório 30 da CEPT conclui que é necessária uma faixa de guarda de pelo menos 7 MHz entre a 

faixa de radiodifusão e a faixa para as emissões no modo TDD; 

s) que para as redes FDD e TDD, a dimensão preferível dos blocos é de 5 MHz, o que não impede larguras de 

canal inferiores dentro de cada bloco; 

t) que a coexistência entre redes TDD e FDD e entre redes TDD não sincronizadas em blocos adjacentes é 

particularmente difícil; 

u) que no âmbito da UIT-R estão atualmente a ser realizados estudos de partilha entre serviços móveis e 

outros serviços primários, os quais serão examinados pela WRC-12 ao abrigo do ponto da agenda 1.17, 

para o efeito da adoção de medidas regulamentares apropriadas; 

v) que nos termos na disposição 5.312 do RR, a faixa 645-862 MHz está atribuída ao serviço de 

radionavegação aeronáutica, a título primário, em diversos países da CEPT; 

w) que em diversos países da CEPT a implementação da presente Decisão será possível após a conclusão de 

um acordo bilateral no que respeita à utilização de estações do serviço móvel num país e estações de outros 

serviços primários noutro país (por exemplo, estações do serviço de radionavegação aeronáutica); 

x) que o Relatório 30 da CEPT incide sobre as condições técnicas mínimas comuns (menos restritivas) para o 

dividendo digital  790-862 MHz; 

y) que o Relatório 31 da CEPT aborda a planificação de frequências para a faixa 790-862 MHz; 

z) 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 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. que a faixa de frequências 790-862 MHz é designada para redes de comunicações móveis e/ou fixas, sendo 

permitido que as administrações continuem a usar toda ou partes da faixa de frequências 790-862 MHz 

para serviços de radiodifusão ou outros serviços; 

2. que as administrações que pretendam implementar redes de comunicações móveis e/ou fixas baseadas no 

modo FDD em toda a faixa 790-862 MHz devem aderir à planificação harmonizada preferencial de 

frequências apresentada no Anexo 1; 

3. que as administrações que pretendam implementar redes de  comunicações móveis e/ou fixas na faixa de 

frequências 790-862 MHz com uma planificação de frequências distinta da planificação harmonizada 

preferencial apresentada no Anexo 1 devem seguir o Anexo 2; 

4. que as administrações que implementem redes de comunicações móveis e/ou fixas em conformidade com o 

Decide 2 ou 3 devem adotar as condições técnicas mínimas comuns (menos restritivas) especificadas no 

Anexo 3 da presente Decisão; 

5. que as administrações que pretendam implementar aplicações de baixo consumo de energia e PMSE no gap 

central da planificação de frequências no modo FDD apresentada no Anexo 1 ou PMSE na faixa de guarda   

da planificação de frequências no modo TDD apresentada no Anexo 2 devem adotar as condições técnicas 

mínimas comuns (menos restritivas) especificadas no Anexo 3 da presente Decisão; 

6. que a presente Decisão entra em vigor em 30 de outubro de 2009; 

7. que a presente Decisão deve ser implementada preferencialmente em 1 de maio de 2010; 

8. que as administrações 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 o sítio Web do Gabinete (www.ero.dk) para verificar a situação atual da implementação desta e de outras 

Decisões ECC. 
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ANEXO 1 

Planificação harmonizada preferencial de frequências  

 

 

A planificação harmonizada de frequências é de 2 x 30 MHz com um duplex gap de 11 MHz, baseado num bloco de 

5 MHz, frequências emparelhadas e sentido duplex invertido, bem como uma faixa de guarda de 1 MHz a partir de 

790 MHz. A ligação descendente no modo FDD começa em 791 MHz e a ligação ascendente no modo FDD começa 

em 832 MHz. 
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1 MHz 30 MHz (6 blocos de 5 MHz) 11 MHz 30 MHz (6 blocos de 5 MHz) 
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ANEXO 2 

 

Orientações para as administrações que não implementem  

a planificação preferencial de frequências do Anexo 1 

 

As administrações que optem por não usar a planificação harmonizada preferencial de frequências descrita no 

Anexo 1 ou que não disponham totalmente da faixa 790-862 MHz (por exemplo, no caso de uma determinada 

administração não dispor de todos os canais da faixa por já estarem atribuídos a outros serviços ou de não ser 

possível coordenar a utilização das frequências com os países vizinhos), poderão considerar recorrer às seguintes 

soluções: 

 

 a implementação parcial da planificação de frequências descrita no Anexo 1; 

 a introdução da planificação de frequências no modo TDD na totalidade ou em parte da faixa de 

frequências 790-862 MHz, com base num bloco de 5 MHz a partir de 797 MHz, com uma faixa de guarda 

de 7 MHz a partir de 790 MHz; 

 

 

 

 uma introdução mista de planificações de frequências nos modos TDD e FDD tal como descrito no Anexo 

5 do Relatório 31 da CEPT; 

 a implementação de uma grelha de distribuição de canais de 1 MHz. 

 

 

Refira-se ainda que: 

 

 A operação no modo TDD exige filtragem no recetor TDT no bloco de 5 MHz mais baixo da planificação 

de frequências TDD, tal como descrito no Anexo 3 do Relatório 30 da CEPT; 

 

 As administrações que desejem proteger a receção TDT portátil em espaços interiores devem adotar uma 

faixa de guarda superior a 7 MHz e exigir filtragem no recetor TDT, tal como descrito no Anexo 3 do 

Relatório 30 da CEPT. 
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ANEXO 3 

Condições técnicas baseadas na abordagem de máscaras de extremo de bloco (BEM) 

 

As condições técnicas apresentadas no presente anexo dizem respeito às "máscaras de extremo de bloco" (block-

edge masks - BEM), tal como resulta do Relatório 30 da CEPT. As BEM estão relacionadas com o licenciamento do 

espectro e a prevenção de interferências entre utilizadores de espectro.  

 

Uma BEM é uma máscara de emissão que se define em função da frequência em relação ao extremo de um bloco de 

frequências para o qual é concedida licença a um operador. Consiste em componentes intrabloco e fora de bloco, 

que especificam os níveis de emissão permitidos nas frequências situadas, respetivamente, dentro e fora do bloco de 

espectro licenciado. O componente fora de bloco da BEM consiste num nível de base e, se aplicável, níveis 

intermédios (de transição) que descrevem a transição do nível intrabloco para o nível de base em função da 

frequência. 

 

Deste modo, os níveis da BEM são estabelecidos combinando os valores enumerados nos quadros a seguir 

apresentados, de modo a que o limite numa dada frequência seja dado pelo valor mais alto (menos restritivo): a) dos 

requisitos de referência, b) dos requisitos de transição e c) dos requisitos intrabloco (se adequado). 

 

As BEM nos 790-862 MHz são otimizadas para, mas não limitadas a, redes de comunicações móveis e/ou fixas nos 

modos FDD e TDD (nos dois sentidos). As condições menos restritivas apresentadas no presente anexo aplicam-se à 

planificação harmonizada preferencial de frequências, como descrito no Anexo 1, bem como às planificações de 

frequências descritas no Anexo 2. 

 

Além disto, estabelecem-se ainda algumas condições técnicas para aplicações para serviços de realização de 

programas e de eventos especiais (PMSE) e aplicações de baixa potência no duplex gap FDD ou aplicações PMSE 

na faixa de guarda TDD. Assim sendo, as máscaras de emissão também se aplicam a estações de base (BS), estações 

terminais (TS), aplicações de baixa potência e equipamentos PMSE. 

 

As BEM são aplicadas para assegurar a coexistência entre aplicações a funcionar nos 790-862 MHz e outras 

aplicações em faixas adjacentes, mas na mesma área geográfica. As BEM não tomam em consideração a 

coexistência com sistemas de radionavegação aeronáutica (ARNS) que funcionam em determinados países da CEPT 

(RR 5.312). Neste tipo de circunstâncias, as BEM devem ser associadas a outros requisitos. Isto pode ser realizado a 

nível nacional ou mediante coordenação transfronteiriça através de acordos bilaterais ou multilaterais. 

 

As BEM devem ser aplicadas como uma das condições técnicas indispensáveis para assegurar a coexistência entre 

os serviços a nível nacional. No entanto, deve ter-se como ponto assente que as BEM assim obtidas nem sempre 

fornecem o nível requerido de proteção aos serviços vítimas e que terão de ser aplicadas técnicas de atenuação 

adicionais a nível nacional para resolver os problemas de interferências que subsistam. 

 

Os operadores de redes de comunicações móveis e/ou fixas a funcionar na faixa 790-862 MHz poderão utilizar, 

numa base bilateral ou multilateral, parâmetros técnicos menos restritivos, desde que continuem a cumprir as 

condições técnicas aplicáveis para a proteção de outros serviços, aplicações ou redes e as obrigações resultantes da 

coordenação transfronteiriça. As administrações devem garantir que a utilização desses parâmetros técnicos menos 

restritivos seja acordada entre todas as partes afetadas (por exemplo, entre operadores TDD sincronizados3). 

 

As BEM são apresentadas como limites superiores da p.i.r.e. média ou da PTR (potência total radiada) num 

intervalo de tempo médio e numa largura de faixa da medida. No domínio do tempo, o valor médio da p.i.r.e. ou da 

PTR é determinado com base nas partes ativas dos impulsos do sinal e corresponde a um único nível do controlo de 

potência. No domínio das frequências, a p.i.r.e. ou a PTR é determinada em função da largura de faixa da medida 

(por exemplo, um bloco de rede de comunicações móveis e/ou fixas ou um canal de TV) especificada nos quadros a 

seguir apresentados. Note-se que a largura de banda de medida efetiva dos equipamentos de medição utilizados para 

efeitos de testes de conformidade pode ser inferior à largura de banda de medida indicada nos quadros. Sempre que 

for exigida uma largura de banda de medição de 5 MHz, a largura de banda de medição está alinhada dentro do 

bloco. 

 

A PTR é a medida da potência efetivamente radiada pela antena. A PTR define-se como o integral da potência 

emitida nas diferentes direções em toda a esfera de radiação. A p.i.r.e. e a PTR são equivalentes para o padrão de 

                                                           
3  As BEM para dispositivos TDD são aqui obtidas na presunção de que as redes TDD em frequências adjacentes não são sincronizadas. 
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radiação de antenas isotrópicas. Para o padrão de radiação de antenas direcionais, a p.i.r.e na direção do feixe 

principal é (por definição) superior à TPR. 

 

Em geral, e salvo declaração em contrário, os níveis da BEM correspondem à potência radiada pelo dispositivo em 

questão independentemente do número de antenas de emissão, exceto no caso dos requisitos de transição para as 

estações de base de redes de comunicações móveis e/ou fixas, que se especificam por antena. 

 

O termo extremo de bloco refere-se ao limite das frequências de espectro autorizado para funcionamento de uma 

rede de comunicações móveis e/ou fixas. O termo extremo de faixa refere-se ao limite de uma gama de frequências 

designada para uma determinada utilização (por exemplo, os 790 MHz são o extremo superior da faixa para 

radiodifusão, enquanto que os 832 MHz são o extremo inferior da faixa para ligações ascendentes no modo FDD). 

 

O Anexo 4 da presente Decisão apresenta exemplos ilustrativos de máscaras de emissão associadas a planificações 

de frequências nos modos FDD e TDD. 

 

 

1. Condições técnicas para estações de base FDD ou TDD 
 

As administrações poderão optar por estabelecer limites de p.i.r.e. intrabloco para as estações de base. Estes limites 

deverão situar-se entre 56 dBm/{5 MHz} e 64dBm/{5 MHz}, com base em estudos de compatibilidade e requisitos 

de operacionalização. Note-se que as administrações podem autorizar limites de p.i.r.e. intrabloco mais elevados em 

circunstâncias específicas, por exemplo, casos de implementação em zonas rurais. 

 

As Tabelas 1 a 3 definem os requisitos BEM fora de bloco para estações de base no âmbito do espectro atribuído às 

redes de comunicações móveis e/ou fixas.  

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

p.i.r.e. média fora de 

bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Frequências atribuídas para a ligação ascendente FDD  49,5 dBm  5 MHz 

Frequências atribuídas para as emissões TDD 49,5 dBm  5 MHz 

Quadro 1: Requisitos de referência – Limites de p.i.r.e. fora de bloco da BEM da estação de base 

 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

p.i.r.e. média fora de 

bloco 

Largura de 

faixa da 

medida 

– 10 a – 5 MHz a partir do extremo inferior do bloco 18 dBm 5 MHz 

– 5 a 0 MHz a partir do extremo inferior do bloco 22 dBm 5 MHz 

0 a + 5 MHz a partir do extremo superior do bloco 22 dBm 5 MHz 

+ 5 a + 10 MHz a partir do extremo superior do bloco 18 dBm 5 MHz 

Restantes frequências para a ligação descendente FDD 11 dBm 1 MHz 

Quadro 2: Requisitos de transição– Limites de p.i.r.e. fora de bloco da BEM da estação de base por antena4 

nas frequências da ligação descendente FDD e das emissões TDD 

 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

p.i.r.e. média fora de 

bloco 

Largura de 

faixa da 

medida 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa de radiodifusão e o extremo 

da faixa para a ligação descendente FDD  

 

17,4 dBm 1 MHz 

                                                           
4  De uma a quatro antenas. 
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Faixa de guarda entre o extremo da faixa de radiodifusão e o extremo 

da faixa para as emissões TDD 

15 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação descendente 

FDD e o extremo da faixa de ligação ascendente FDD (duplex gap) 
15 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação descendente 

FDD e o extremo da faixa para as emissões TDD 
15 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação ascendente 

FDD e o extremo da faixa para as emissões TDD 

15 dBm 1 MHz 

Quadro 3: Requisitos de transição – Limites para a p.i.r.e. fora de bloco da BEM da estação de base por 

antena 4 nas frequências utilizadas como faixa de guarda  

(por exemplo, acima de 790 MHz)  

 

O Quadro 4 apresenta os requisitos de referência da BEM fora de bloco para estações de base de redes de 

comunicações móveis e/ou fixas em faixas atribuídas ao serviço de radiodifusão (TDT). 

 

 

Caso 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Condição aplicável à 

p.i.r.e. intrabloco da 

estação de base (P) 

dBm/10 MHz 

Valor máximo 

da p.i.r.e. média 

fora de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

A 
Para frequências TDT em que a 

radiodifusão está protegida 

P  59 0 dBm 8 MHz 

36  P < 59 (P-59) dBm 8 MHz 

P < 36 -23 dBm 8 MHz 

B 

Para frequências TDT em que a 

radiodifusão está sujeita a um nível 

de proteção intermédio 

P  59 10 dBm 8 MHz 

36  P < 59 (P-49) dBm 8 MHz 

P < 36 -13 dBm 8 MHz 

C 
Para frequências TDT em que a 

radiodifusão não está protegida 
Sem condições 22 dBm 8 MHz 

Quadro 4: Requisitos de referência – Limites para a p.i.r.e. fora de bloco da BEM da estação de base 

em frequências ocupadas por radiodifusão  

 

Os três casos distintos A, B e C enumerados no Quadro 4 podem ser aplicados por canal de radiodifusão e/ou por 

região, isto é, ao mesmo canal podem ser aplicados casos diferentes em diferentes zonas geográficas (por exemplo, 

área relacionada com cobertura TDT) e diferentes casos podem ser aplicados a diferentes canais na mesma zona 

geográfica. Os requisitos de referência no caso A devem ser aplicados nas situações de proteção dos canais de 

radiodifusão digital terrestre que estejam a ser utilizados aquando da implementação das redes de comunicações 

móveis e/ou fixas. Nas situações em que os canais de radiodifusão em causa não estejam a ser utilizados aquando da 

implementação das redes de comunicações móveis e/ou fixas, as administrações podem optar pela aplicação dos 

requisitos de referência nos casos A, B ou C (o Anexo 4 da presente Decisão apresenta exemplos ilustrativos de 

máscaras de emissão associadas a planificações de frequências nos modos FDD e TDD). As administrações devem 

optar pelos requisitos de referência do caso A quando pretenderem colocar em serviço os canais radielétricos em 

causa no futuro e desejarem dotar estes últimos do mesmo nível de proteção conferido aos demais canais 

radielétricos que já estão a ser utilizados. Os requisitos de referência do caso B podem ser utilizados quando as 

administrações desejarem reservar a opção de colocar em serviço os canais radielétricos em causa no futuro, 

aceitando porém um nível de proteção inferior para estes canais. Os requisitos de referência do caso C são 

apropriados quando não se prevê a utilização dos canais de radiodifusão em causa. 

 

Poderão ser aplicados outros requisitos de referência em circunstâncias específicas, dependendo se necessário do 

estabelecimento de acordos entre as autoridades de radiodifusão, operadores de redes de comunicações móveis e/ou 

fixas e a administração. 

 

 

2. Condições técnicas para as estações terminais FDD ou TDD 

 

Nos Quadros 5 a 9, os limites de potência são especificados como p.i.r.e. para as estações terminais concebidas para 

serem fixas ou instaladas e como PTR para as estações terminais concebidas para serem móveis ou nómadas. Note-

se que a p.i.r.e. e a PTR são equivalentes para as antenas isotrópicas. 
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2.1 Requisitos intrabloco para todas as estações terminais 

 

O Quadro 5 define o valor máximo da potência média intrabloco para as estações terminais FDD ou TDD. As 

administrações podem flexibilizar este limite em casos específicos, por exemplo, estações terminais fixas em zonas 

rurais, desde que a proteção de outros serviços, redes e aplicações não seja posta em causa e sejam cumpridas as 

obrigações transfronteiriças. 

 

 

Valor máximo da potência média intrabloco 23 dBm5 

Quadro 5: Limite para as emissões intrabloco de estações terminais FDD ou TDD 

2.2. Requisitos fora de bloco para estações terminais  

 

Os requisitos apresentados na presente secção aplicam-se sem prejuízo dos requisitos em matéria de emissões 

espúrias (que se mantêm). O presente documento não aborda os níveis das emissões espúrias, que são da 

responsabilidade das organizações de elaboração de normas6 (Standards Development Organisations - SDOs). As 

condições técnicas para estes terminais definem-se em relação ao extremo do canal, para lhes permitir serem 

tomadas em consideração pelas SDOs.  

 

O termo extremo de canal refere-se à frequência mais elevada e mais baixa da faixa ocupada. 

2.2.1. Requisitos fora de bloco para estações terminais FDD para a planificação harmonizada preferencial de 

frequências  

 

O Quadro 6 define os requisitos de emissão fora de bloco para estações terminais FDD para a planificação 

harmonizada preferencial de frequências. 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

potência média fora 

de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Abaixo de 790 MHz -65dBm* 8 MHz 

790 a 791 MHz –44 dBm 1 MHz 

791 a 821 MHz -37 dBm 5 MHz 

821 a 822 MHz –13 dBm 1 MHz 

822 MHz a –5 MHz a partir do extremo inferior do canal de ligação 

ascendente FDD  
-6 dBm 5 MHz 

–5 a 0 MHz a partir do extremo inferior do canal de ligação ascendente FDD 1,6 dBm 5 MHz 

0 a +5 MHz a partir do extremo superior do canal de ligação ascendente FDD  1,6 dBm 5 MHz 

+5 MHz a partir do extremo superior do canal de ligação ascendente FDD 

aos 862 MHz 
-6 dBm 5 MHz 

Quadro 6: Requisitos fora de bloco para estações terminais FDD 

 
*  Prevê-se que as estações terminais full duplex FDD concebidas para funcionar na planificação harmonizada preferencial de canais FDD 

estarão inerentemente em conformidade com este nível de emissão fora de bloco. 

 

 

2.2.2. Requisitos fora de bloco para outras estações terminais FDD e para estações terminais TDD 

 

Os Quadros 7 a 9 definem os requisitos fora de bloco para estações FDD e TDD, à exceção de estações terminais 

FDD para a planificação harmonizada preferencial de frequências. 

                                                           
5  Admite-se que este valor esteja sujeito a uma tolerância máxima de + 2 dB, para ter em conta um funcionamento em condições ambientais 

extremas e a escala de produção. 
6  Os limites de emissões espúrias recomendados pelas CEPT são definidos na Recomendação 74-01 do ERC. 
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Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

potência média fora 

de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Frequências atribuídas para ligações descendentes FDD 

 
-37 dBm 5 MHz 

Quadro 7: Requisitos fora de bloco para estações terminais em frequências para ligações descendentes FDD  

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

potência média fora 

de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

–10 a –5 MHz a partir do extremo inferior do canal -6 dBm 5 MHz 

–5 a 0 MHz a partir do extremo inferior do canal 1,6 dBm 5 MHz 

0 a +5 MHz a partir do extremo superior do canal 1,6 dBm 5 MHz 

+5 a +10 MHz a partir do extremo superior do canal -6 dBm 5 MHz 

Restantes frequências TDD -37 dBm 5 MHz 

Restantes frequências para ligações ascendentes FDD  -13 dBm 1 MHz 

Frequências atribuídas a radiodifusão -65 dBm 8 MHz 

Quadro 8: Requisitos fora de bloco para estações terminais em frequências para emissões TDD, ligações 

ascendentes FDD e radiodifusão 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

potência média fora 

de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa de radiodifusão e o extremo 

da faixa para a ligação descendente FDD 

–44 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa de radiodifusão e o extremo 

da faixa para as emissões TDD 

–5,4 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação descendente 

FDD e o extremo da faixa de ligação ascendente FDD (duplex gap) 

–5,4 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação descendente 

FDD e o extremo da faixa para as emissões TDD 

–5,4 dBm 1 MHz 

Faixa de guarda entre o extremo da faixa para a ligação ascendente 

FDD e o extremo da faixa para as emissões TDD 

–5,4 dBm 1 MHz 

Quadro 9: Requisitos fora de bloco para estações terminais em frequências usadas como faixas de guarda 

 

  

3.  Condições técnicas para aplicações PMSE ou de baixa potência para o duplex gap da planificação de 

frequências de ligação FDD ou para a faixa de guarda da planificação de frequências para emissões TDD 

 

Os dispositivos PMSE (largura de banda de canal  200 kHz) e aplicações de baixa potência (largura de banda de 

canal  5 MHz) são admitidos numa base de não-proteção e de não-interferência no duplex gap da planificação de 

frequências de ligação FDD. Os dispositivos PMSE (largura de banda de canal  200 kHz) são igualmente admitidos 

numa base de não-proteção e de não-interferência na faixa de guarda para emissões TDD. 

 

As condições técnicas estabelecidas nesta secção podem ser flexibilizadas a nível nacional sob reserva de restrições 

específicas (por exemplo, distância espacial mínima entre a estação interferente e a estação vítima), ou quando se 

estime que não resulte qualquer interferência material. 

 

Nos Quadros 10, 11, 14 e 15, os limites de potência são especificados como PTR para equipamento PMSE e 

estações terminais de baixa potência. Note-se que a p.i.r.e. e a PTR são equivalentes para as antenas isotrópicas. 
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3.1 Condições técnicas para equipamento PMSE 

 

O Quadro 10 define os níveis máximos permitidos de emissão intrabloco para equipamento PMSE a funcionar no 

duplex gap da planificação de frequências de ligação FDD ou na faixa de guarda da planificação de frequências para 

emissões TDD. 

 

 

Limites das emissões intrabloco Valor máximo da TPR média intrabloco  

+5 MHz a partir do extremo superior das frequências para a 

ligação descendente FDD ao extremo inferior das frequências 

para a ligação ascendente FDD 

20 dBm 
Do extremo superior da faixa de radiodifusão a -5 MHz a 

partir do extremo inferior da faixa para as emissões TDD  

+5 MHz a partir do extremo superior da faixa para as 

emissões TDD ao extremo inferior da faixa de 

radiodifusão 

+2 a +5 MHz a partir do extremo superior das frequências para 

a ligação descendente FDD 

terminais portáteis de 13 dBm  

terminais de utilização junto ao corpo de 20 dBm  

-5 a -2 MHz a partir do extremo inferior da faixa para as 

emissões TDD 

+2 a +5 MHz a partir do extremo superior da faixa para as 

emissões TDD  

Quadro 10: Requisitos intrabloco – equipamento PMSE 
 

O Quadro 11 define os requisitos fora de bloco da BEM para equipamento PMSE para o espectro atribuído a redes 

de comunicações móveis e/ou fixas.  

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

PTR média fora de 

bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Frequências atribuídas à ligação descendente FDD -43 dBm 5 MHz 

0 a +2 MHz a partir do extremo superior das frequências para a 

ligação descendente FDD 
-20,6 dBm 2 MHz 

Frequências atribuídas à ligação ascendente FDD -25 dBm 5 MHz 

-2 a 0 MHz a partir do extremo inferior da faixa para as emissões 

TDD 
-20,6 dBm 2 MHz 

Frequências atribuídas a emissões TDD -43 dBm 5 MHz 

0 a +2 MHz a partir do extremo superior da faixa para as emissões 

TDD 
-20,6 dBm 2 MHz 

Quadro 11: Requisitos fora de bloco – equipamento PMSE 
 

3.2 Condições técnicas para aplicações de baixa potência 

 

3.2.1 Condições técnicas para estações de base de baixa potência  

 

O Quadro 12 define os níveis máximos permitidos de p.i.r.e. intrabloco para estações de base de baixa potência a 

funcionar no duplex gap da planificação de frequências de ligação FDD. 

 

Limites das emissões intrabloco 

Valor máximo da 

p.i.r.e. média 

intrabloco 

Largura de faixa 

da medida 

+5 MHz a partir do extremo superior das frequências para a ligação 

descendente FDD ao extremo inferior das frequências para a ligação 

ascendente FDD 

 

13 dBm 5 MHz 
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Quadro 12: Requisitos intrabloco – estações de base de baixa potência 

 

 

O Quadro 13 define os requisitos fora de bloco da BEM para estações de base de baixa potência para o espectro 

atribuído a redes de comunicações móveis e/ou fixas e para radiodifusão. 

 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

p.i.r.e. média fora 

de bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Frequências atribuídas à ligação descendente FDD -43 dBm 5 MHz 

0 a +5 MHz a partir do extremo superior das frequências para a 

ligação descendente FD 
-9 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas à ligação ascendente FDD -43 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas a emissões TDD -43 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas a radiodifusão -65 dBm 8 MHz 

Quadro 13: Requisitos fora de bloco – estações de base de baixa potência 

 

As especificações acima assinaladas da BEM para estações de base de baixa potência foram obtidas com base numa 

antena para estação de base de baixa potência de 4 metros. No caso de as administrações pretenderem autorizar a 

implementação de estações de base de baixa potência com antenas de altura superior a 4 metros, poderá ser 

necessário aplicar requisitos BEM mais restritivos. 

 

 

3.2.2. Condições técnicas para estações terminais de baixa potência 

 

O Quadro 14 define os níveis máximos permitidos de PTR para estações terminais de baixa potência a funcionar no 

duplex gap da planificação de frequências de ligação FDD. 

 

Limites das emissões intrabloco Valor máximo da PTR média intrabloco  

+5 MHz a partir do extremo superior das frequências para a 

ligação descendente FDD ao extremo inferior das frequências 

para a ligação ascendente FDD 

20 dBm 

Quadro 14: Requisitos intrabloco – estações terminais de baixa potência 

 

O Quadro 15 define os requisitos fora de bloco da BEM para estações terminais de baixa potência para o espectro 

atribuído a redes de comunicações móveis e/ou fixas e para radiodifusão. 

 

 

Limites das emissões fora de bloco 

Valor máximo da 

PTR média fora de 

bloco 

Largura de faixa 

da medida 

Frequências atribuídas à ligação descendente FDD -43 dBm 5 MHz 

0 a +5 MHz a partir do extremo superior das frequências para a 

ligação descendente FD 
1,6 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas à ligação ascendente FDD -25 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas a emissões TDD -43 dBm 5 MHz 

Frequências atribuídas a radiodifusão -65 dBm 8 MHz 

Quadro 15: Requisitos fora de bloco – estações terminais de baixa potência 
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ANEXO 4  

 

Ilustração de máscaras de emissão para as diversas planificações de frequências  

 

As Figuras 1 a 8 ilustram as máscaras de extremo de bloco de estações de base e máscaras de emissão de estações 

terminais definidas nas Secções 1 e 2 do Anexo 3. Estas são indicadas no contexto da planificação harmonizada 

preferencial de frequências (Anexo 1) e para exemplos de outras planificações de frequências. As células a cinzento 

representam os requisitos fora de bloco para estações de base e para estações terminais. 

 

4.1. Emissões de estações de base na planificação harmonizada preferencial de frequências 

 

 

 

Figura 1: Máscaras de extremo de bloco de estações de base para um operador FDD nos blocos de 5 MHz 

mais baixos da planificação harmonizada preferencial de frequências 

 

Os requisitos de referência A devem ser aplicados sistematicamente para a proteção dos canais de radiodifusão 

digital terrestre utilizados no período de implementação das redes de comunicações móveis e/ou fixas. 

 

 

 

Figura 2: Máscaras de extremo de bloco de estações de base para um operador FDD nos blocos de 5 MHz 

mais elevados da planificação harmonizada preferencial de frequências 

 

 

 

4.2. Emissões de estações de base para exemplos de outras planificações de frequências  

 

 

C
+15 dBm/{1 MHz}

+18 dBm/{5 MHz}

-49.5 dBm/{5 MHz}

FDD-ULFDD-DLBroadcastingBroadcasting

+17.4 dBm/{1 MHz}

In-block EIRP

60595857 DG

B
A

+11 dBm/{1 MHz}

+22 dBm/{5 MHz}

8
2

1
 M

H
z

8
3

2
 M

H
z

7
9

0
 M

H
z

8
6

2
 M

H
z

- 49.5 dBm /{5 MHz} 

821 MHz 832 MHz 

  Ligação Ascendente FDD  - Ligação Descendente FDD Radiodifusão  

+ 17.4  dBm /{1 MHz} 

 - 

60 59 58 57 DG 

C 
B 
A 

+15  dBm /{1  MHz} 

+ 18  dBm /{5 MHz} 
+11  dBm /{1  MHz} 

+22  dBm /{5  MHz} 

790 MHz 862 MHz 

P.i.r.e intrabloco 



ECC/DEC/(09)03 
Página 16 
 

 

16 

 

Figura 3: Máscaras de extremo de bloco de estações de base para um operador TDD nos quatro blocos mais 

baixos de 5 MHz em que a faixa 790-862 MHz tenha sido atribuída a redes de comunicações móveis e/ou fixas 

TDD 

 

Os requisitos de referência A devem ser aplicados sistematicamente para a proteção dos canais de radiodifusão 

digital terrestre utilizados no período de implementação das redes de comunicações móveis e/ou fixas. 

 

 

 

Figura 4: Máscaras de extremo de bloco de estações de base para um operador TDD nos quatro blocos de 5 

MHz mais baixos em que a faixa 790-862 MHz é utilizada por um misto de redes de comunicações móveis 

e/ou fixas TDD e por redes TDT 

 

Os requisitos de referência A devem ser aplicados sistematicamente para a proteção dos canais de radiodifusão 

digital terrestre utilizados no período de implementação das redes de comunicações móveis e/ou fixas. 
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4.3. Emissões de estações terminais na planificação harmonizada preferencial de frequências 

 

Figura 5: Máscaras de emissão de estações terminais para um operador FDD nos blocos de 5 MHz mais 

baixos da planificação harmonizada preferencial de frequências 

 

 

Figura 6: Máscaras de emissão de estações terminais para um operador FDD nos blocos centrais de 5 MHz da 

planificação harmonizada preferencial de frequências  

 

 

4.4. Emissões de estações terminais para exemplos de outras planificações de frequências 

 

 

Figura 7: Máscaras de emissão de estações terminais para um operador TDD nos quatro blocos de 5 MHz 

mais baixos em que a faixa 790-862 MHz tenha sido atribuída a redes de comunicações móveis e/ou fixas 

TDD 
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Figura 8: Máscaras de emissão de estações terminais para um operador TDD nos quatro blocos de 5 MHz 

mais baixos em que a faixa 790-862 MHz é utilizada por um misto de redes de comunicações móveis e/ou fixas 

TDD e por redes TDT 
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