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MEMORANDO EXPLICATIVO  

1 INTRODUÇÃO 

O Comité das Comunicações Eletrónicas (ECC) tem como objetivo geral facilitar a livre circulação e utilização 

de equipamento de radiocomunicações. A livre circulação e utilização deste tipo de equipamento e a prestação 

de serviços pan-europeus serão consideravelmente potenciados quando todas as Administrações da CEPT 

isentarem de licenciamento as mesmas categorias de equipamento de radiocomunicações, aplicando para este 

efeito os mesmos critérios. 

 

Existem três níveis de livre circulação de equipamento de radiocomunicações nos países da CEPT, que podem 

ser identificados da seguinte forma: 

1. Livre circulação sem autorização para utilização de equipamento de radiocomunicações; 

2. Livre circulação com autorização para utilização de equipamento de radiocomunicações; 

3. Livre circulação com autorização para colocação no mercado de equipamento de radiocomunicações. 

O nível de autorização da livre circulação está geralmente associado ao nível de harmonização do equipamento 

de radiocomunicações: a harmonização da planificação de frequências, a normalização do equipamento de 

radiocomunicações e a harmonização das condições de licenciamento. 

A presente Decisão abrange apenas os dois primeiros níveis de livre circulação (livre circulação com e sem 

autorização para utilização de equipamento de radiocomunicações). 

Para efeitos da presente decisão, por “livre circulação” deve entender-se o transporte de equipamento, não 

abrangendo a sua colocação no mercado. 

2 CONTEXTO  

A Recomendação 01-07 do ERC sugere que quando não há riscos para a utilização eficiente do espectro de 

frequências e sendo improvável a existência de interferências prejudiciais, a instalação e utilização de 

equipamento de radiocomunicações deveriam ser isentas de licenciamento individual. No Espaço Económico 

Europeu (EEE), a Diretiva 1999/5/CE (Diretiva R&TTE) e a Diretiva 2002/20/CE (Diretiva Autorização) 

introduzem o princípio de que o licenciamento individual justifica-se apenas por razões relacionadas com a 

utilização eficaz/eficiente de espectro, a prevenção de interferências prejudiciais e a proteção da saúde pública. 

 

Nos países do EEE/EFTA, o equipamento de radiocomunicações que pode ser utilizado sem qualquer restrição é 

classificado como “Classe 1”, nos termos da Decisão 2000/299/CE (classificação dos equipamentos de 

radiocomunicações e dos equipamentos terminais de telecomunicações) da Comissão Europeia e da Diretiva 

R&TTE. 

 

O desenvolvimento na Europa de um mercado dinâmico e competitivo de radiocomunicações exige que o 

equipamento de radiocomunicações possa ser transferido de um país para outro com o mínimo possível de 

formalidades. As restrições à livre circulação e utilização só são admissíveis se justificadas por razões de 

eficiência de utilização do espectro radielétrico. 

 

Quando o equipamento de radiocomunicações está isento de licenciamento individual, qualquer pessoa pode 

adquirir, instalar, possuir e utilizar o equipamento de radiocomunicações sem necessidade de qualquer 

autorização individual prévia da Administração. A utilização de equipamento pode estar sujeita a disposições 

gerais ou a condições gerais de licenciamento. 

 

A presente Decisão segue o princípio já estabelecido na CEPT da isenção de licenciamento individual, da livre 

circulação e utilização de terminais móveis por satélite a funcionar em faixas de frequências harmonizadas para 

utilização por sistemas do serviço móvel por satélite. 
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3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC 

Em virtude de a configuração do funcionamento das estações terrenas móveis (ETM) exclusivamente de 

emissão que não permitem a transmissão de voz e das ETM bidirecionais para transmissão de voz e dados ser 

distinta, aquelas não estavam abrangidas pelo âmbito de aplicação das Decisões (07)04 e (07)05 do ECC, sobre 

isenção de licenciamento individual, livre circulação e utilização. A presente Decisão destina-se, por 

conseguinte, a dotar as Administrações de uma base que facilite a isenção de licenciamento individual, livre 

circulação e utilização numa faixa de frequências específica, para as referidas ETM exclusivamente de emissão, 

na medida em que se enquadre no regime nacional. 

 

A presente Decisão destina-se a isentar de licenciamento individual as ETM exclusivamente emissoras, a 

funcionar na faixa de frequências 1613,8-1626,5 MHz, bem como a facilitar a livre circulação e utilização 

destes terminais. As Conferências Mundiais de Radiocomunicações da UIT poderão por vezes adicionar ou 

alterar as reservas, e mediante a aprovação do ECC, tais alterações poderão ser refletidas na mudança da faixa 

de frequências atribuída a estas ETM exclusivamente de emissão juntamente com quaisquer outras condições de 

utilização associadas. 

 

Torna-se necessária a adoção de uma Decisão específica para ETM exclusivamente de emissão devido à 

abordagem distinta relativamente ao controlo destes dispositivos, por comparação com as ETM de 

emissão/receção abrangidas pelas Decisões (07)04 e (07)05 do ECC. 

 

As ETM exclusivamente de emissão são equipamentos concebidos para funcionar na ausência de qualquer 

controlo em tempo real por parte da função de controlo da rede de satélites. O controlo de tais ETM 

exclusivamente de emissão pelo operador da rede de satélites deve assegurar pelo menos o mesmo nível de 

proteção contra interferências noutros serviços que é exigido nos termos das Decisões (07)04 e (07)05 do ECC, 

objetivo que deve ser atingido através de características de conceção, processos de fabricação e procedimentos 

operacionais apropriados. 

 

4 RELAÇÃO E ESTATUTO EM RELAÇÃO A DECISÕES ERC/ECC ANTERIORES 

Dever-se-á registar, em particular, que a posição de uma dada Administração no que diz respeito à 

implementação da presente Decisão não deverá prejudicar a respetiva posição tomada anteriormente quanto à 

implementação de qualquer Decisão ERC/ECC sobre isenção de licenciamento individual e de livre circulação e 

utilização que abranja a mesma faixa harmonizada de frequências. 
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Decisão ECC 

de 30 de outubro de 2009 

 

sobre isenção de licenciamento individual, livre circulação e utilização de terminais móveis por 

satélite exclusivamente de emissão a funcionar nas atribuições do Serviço Móvel por Satélite na faixa 

de frequências 1613,8-1626,5 MHz 

 

 

(ECC/DEC/(09)04) 

“A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

considerando  

a) que os regimes nacionais de licenciamento devem minimizar os encargos impostos às 

administrações e utilizadores de equipamento; 

 

b) que a intervenção das administrações nacionais relativamente à utilização de equipamento de 

radiocomunicações não deverá  ser superior, regra geral, ao nível necessário para uma utilização 

eficiente do espectro de frequências radioelétricas; 

 

c) que um dos objetivos da política do Comité das Comunicações Eletrónicas da CEPT é o de 

estabelecer as condições para a livre circulação de equipamento de radiocomunicações nos países 

membros da CEPT; 

 

d) que a inovação do mercado de produtos e aplicações de serviços móveis por satélite (SMS) está a 

progredir a um ritmo cada vez mais acelerado; 

 

e) que os utilizadores de SMS gozam de uma crescente mobilidade e que se verifica por conseguinte 

uma crescente necessidade de livre circulação e utilização de equipamento de radiocomunicações 

nos países membros da CEPT; 

 

f) que, no que diz respeito a ETM instaladas permanentemente em embarcações marítimas ou 

aeronaves, a obtenção de licenciamento ou a realização de notificações, quando aplicáveis, efetuam-

se no respetivo país de registo; 

 

g) que é possível garantir, mediante a aplicação de características de conceção, processos de fabricação 

e procedimentos operacionais apropriados, que a probabilidade de interferências causadas por ETM 

exclusivamente de emissão noutros sistemas de radiocomunicações autorizados pode ser reduzida a 

níveis aceitáveis; 

 

h) que a seleção de frequências utilizadas por ETM exclusivamente de emissão é realizada pelo 

operador da rede de satélites através da conceção da ETM, e deverá observar as atribuições de 

frequências definidas no Regulamento de Radiocomunicações da UIT, os requisitos impostos pelas 

administrações nacionais e os acordos de coordenação com outros sistemas por satélite concluídos 

entre administrações; 

 

i) que a Decisão (09)02 harmoniza as faixas de frequências 1610-1626,5 MHz (Terra-espaço) e 1613,8-

1626,5 MHz (espaço-Terra) para utilização por sistemas do serviço móvel por satélite; 

 

j) que a disposição 5.372 do Regulamento de Radiocomunicações estabelece que não possam ser 

causadas interferências prejudiciais às estações do Serviço de Radioastronomia que utilizem a faixa 

de frequências 1610,6-1613,8 MHz por estações do serviço móvel por satélite nas faixas de 

frequências 1610-1626,5 MHz; 

 

k) que a disposição 5.364 do Regulamento de Radiocomunicações impõe algumas limitações à 

utilização da faixa de frequências 1610-1626,5 MHz pelo serviço móvel por satélite (Terra-espaço) 

para proteção de outros serviços; 

 

l) 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 
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recorrendo a outros procedimentos de avaliação da conformidade expressamente previstos naquela 

diretiva. 

 

 

 

DECIDE 

 

1. isentar de licenciamento individual as Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão  que 

não permitem a transmissão de voz (non-voice) a funcionar na faixa de frequências 1613,8-1626,5 

MHz que se encontrem registadas para utilização por um operador de rede de satélites autorizado e 

que sejam concebidas para assegurar a proteção de demais utilizadores de espectro de interferências 

inaceitáveis; 

 

2. que o equipamento identificado nesta Decisão não deverá transmitir com uma p.i.r.e. superior a 30 

dBm e deverá funcionar em conformidade com a disposição 5.364 do Regulamento de 

Radiocomunicações; os equipamentos não deverão exceder um ciclo de utilização máximo de 1% 

(vide nota abaixo) e o nível de emissões indesejadas não deverá exceder os limites especificados na 

Tabela 1 do Anexo 1 da Recomendação M. 1343-1 da UIT-R; 

 

3. que, sempre que a utilização das Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão  que não 

permitem a transmissão de voz a funcionar na faixa de frequências indicadas na presente Decisão for 

permitida no país de registo, as administrações deverão permitir a livre circulação e utilização de 

Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão visitantes que cumpram os seguintes critérios: 

 

 as referidas Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão estão registadas para 

utilização pelo operador de rede de satélites autorizado e observam os requisitos estabelecidos no 

Decide 2; 

 o país visitado não impõe exigências a nível de planificação de frequências ou de atribuição de 

frequências individuais; 

 

4. que a livre circulação e utilização das Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão que não 

permitem a transmissão de voz indicadas na presente Decisão, deverão ser permitidas, dispensando 

qualquer tipo de licença nacional ou registo no país visitado; 

 

5. que nos países da CEPT em que a utilização de Estações Terrenas Móveis exclusivamente de 

emissão referidas na presente Decisão não for autorizada, a livre circulação sem autorização para 

utilização de equipamento de radiocomunicações deverá ser permitida; 

 

6. que, nos casos em que a livre circulação sem autorização para utilização do equipamento de 

radiocomunicações for permitida, as administrações nacionais podem adotar medidas para impedir a 

utilização de Estações Terrenas Móveis exclusivamente de emissão; 

 

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

 

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

 

9. 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 Gabinete, aquando da sua 

implementação.” 

 

 

 

Nota:  

Para os efeitos da presente Decisão, o ciclo de funcionamento define-se como o quociente, expresso em 

percentagem, do tempo máximo de transmissão no modo “ligado” numa determinada frequência portadora, 

no período de uma hora. 

 

 

Consulte o sítio Web do Gabinete (http://www.ero.dk) para verificar a situação atual da implementação 

desta e de outras Decisões ERC/ECC. 


