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MEMORANDO EXPLICATIVO  

1 CONTEXTO  

 

Durante muitos anos, as comunicações por satélite para a navegação marítima estiveram limitadas à prestação de 

serviços por sistemas que funcionavam na faixa de frequências dos 1, 5/1,6 GHz. Contudo, ao longo da última 

década, os operadores têm procedido à instalação em embarcações de terminais que funcionam em faixas do 

serviço fixo por satélite (SFS) nos 4/6 GHz bem como nos 11/12/14 GHz. Estes terminais são similares aos que 

constituem as redes VSAT (Very Small Aperture Terminals) convencionais, recorrendo porém a plataformas 

estabilizadas de grande precisão aptas a manter a ligação necessária com a antena de rastreio da estação espacial 

geoestacionária, mesmo em movimento. No âmbito da União Internacional das Telecomunicações (UIT), estes 

terminais são denominados estações terrenas a bordo de embarcações (ESV - Earth Station on board Vessels). 

 

As ESV’s constituem frequentemente a única solução disponível para utilizadores que pretendam estabelecer 

comunicações de elevada largura de banda que não podem ser suportadas por outros sistemas marítimos, e que 

podem proporcionar a solução mais eficiente em termos de custos para utilizadores que necessitem de uma 

largura de banda modesta mas de capacidade “always-on” (“sempre ligado”). 

 

Alguns exemplos de aplicações incluem: 

 

 Necessidades de transferência de grandes volumes de dados por parte de embarcações de investigação 

científica; 

 Serviços de telefone e Internet disponibilizados a passageiros a bordo de ferries e embarcações de 

cruzeiro; 

 Alargamento da rede local (LAN – Local Area Network) corporativa à ponte de comando da 

embarcação. 

 

Os satélites a funcionar nos 4/6 GHz atribuídas ao SFS proporcionam uma cobertura “global” e por este motivo 

são usados por ESV-s instaladas em embarcações de longo curso para travessia de oceanos. Para outro tipo de 

utilizadores, a área de operação pode limitar-se a regiões de menores dimensões (por exemplo, o Mar do Norte 

ou o Mar Mediterrâneo), recorrendo-se nestas circunstancias a feixes “regionais” típicos das redes SFS nos 11/14 

GHz. 

 

Foram desenvolvidas diversas Recomendações UIT-R nesta matéria: 

 

 S. 1587 - Características técnicas de estações terrenas a bordo de embarcações que funcionam nas 

faixas de frequências 5 925-6 425 MHz e 14-14,5 GHz, atribuídas ao serviço fixo por satélite 

 SF.1585 - Exemplo de método para determinar a zona comum na qual deve ser avaliada a interferência 

causada em estações do serviço fixo por estações terrenas a bordo de embarcações que naveguem junto 

à linha da costa 

 SF.1648 - Utilização de frequências por estações terrenas a bordo de embarcações que emitem em 

determinadas faixas atribuídas ao serviço fixo por satélite 

 SF.1649 - Diretrizes para determinação da interferência causada por estações terrenas a bordo de 

embarcações (ESV-s) em estações do serviço fixo nas situações em que a ESV se encontra a uma 

distância inferior à distância mínima 

 SF. 1650 - Distância mínima da linha de costa a partir da qual as estações terrenas a bordo de 

embarcações em movimento não são suscetíveis de causar interferências inaceitáveis no serviço fixo 

nas faixas de frequências 5 925-6 425 MHz e 14-14,5 GHz 

 

No decorrer da Conferência Mundial das Radiocomunicações de 2003 (WRC-03), foram aprovadas disposições 

em matéria de ESV-s contidas na Resolução 902 (WRC-03) e na Recomendação 37 (WRC-03).  

A Resolução 902 (WRC) define distâncias mínimas da linha de baixa-mar (linha de base normal), tal como 

reconhecida pelo Estado costeiro, até à qual o funcionamento das ESVs se encontra sujeito à autorização das 

Administrações potencialmente afetadas. Embora constituam um passo positivo no que respeita ao 

reconhecimento e funcionamento de ESVs, tais disposições regulamentares proporcionam uma escassa 

orientação sobre o tipo de resposta a dar pelas Administrações a situações de ESV-s que desejem operar a uma 

distância inferior à distância mínima da linha de baixa-mar, (linha de base normal), tal como reconhecida pelo 

Estado costeiro, e não abordam especificamente a questão do licenciamento de ESV-s. 
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2 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC 

Restrições geográficas 

Algumas partes das faixas utilizadas por ESV’s encontram-se igualmente atribuídas a serviços de Terra. As 

distâncias mínimas da linha de baixa-mar (linha de base normal), tais como reconhecidas pelos Estados 

costeiros, aprovadas no âmbito da UIT (300 km nos 6 GHz e 125 km nos 14 GHz) assentam numa lógica de 

proteção dos sistemas do serviço fixo. De acordo com o Regulamento de Radiocomunicações, as emissões das 

ESV’s a distâncias inferiores às mencionadas estão sujeitas ao acordo prévio das Administrações competentes 

sempre que as faixas estiverem atribuídas aos serviços fixo ou móvel. 

 

Poderá ocorrer frequentemente a necessidade das ESV’s terem de operar a uma distância inferior à distância 

mínima da linha de baixa-mar (linha de base normal), tal como reconhecida pelo Estado costeiro. A utilização 

pelo SF da faixa dos 6 GHz e de partes da faixa dos 14 GHz na Europa implica a necessidade de um acordo 

prévio de diversas Administrações dependendo da rota a ser realizada pela ESV e da frequência de 

funcionamento. O sector UIT-R desenvolveu Recomendações que poderiam ser utilizadas de modo a efetuar a 

necessária análise de interferências e determinar áreas de operação aceitáveis/proibidas. A natureza móvel das 

ESV’s implica que o processo se torna mais complexo do que a mera coordenação tradicional entre serviços de 

Terra e estações terrenas fixas permanentes. Por outro lado, sempre que uma área marítima for validada para 

efeitos de funcionamento de ESV’s, poder ser utilizada por qualquer ESV com características técnicas 

semelhantes. 

 

É improvável que as Administrações tenham interesse em considerar solicitações de numerosas ESV’s ou 

prestadores de serviços ESV, e para cada travessia de uma ESV individual que se encontre a uma distância 

inferior à distância mínima exigida. Por este motivo, parece benéfico para todas as Administrações envolvidas 

que se definam as necessárias restrições geográficas de uma forma harmonizada, que possam ser aplicadas de 

maneira generalizada pelas Administrações e pela indústria de aplicações ESV na Europa. 

 

 

Opções a considerar pelas Administrações quanto à utilização da faixa dos 14,25 – 14,5 GHz  

 

No que respeita à faixa de frequências 14,25 – 14,5 GHz, é necessário tomar em consideração as potenciais 

operações por parte de ESV’s que se encontrem a uma distância inferior à distância dos 125 km da linha de 

baixa-mar (linha de base normal), tal como reconhecida pelo Estado costeiro. Existe um leque de opções 

disponíveis às Administrações Membros da CEPT que dispuserem de sistemas fixos ou móveis a funcionar nesta 

faixa, que dependem do tipo e extensão de sistemas terrestres em funcionamento: 

 

 O risco de interferência por parte de ESV’s pode ser considerado suficientemente reduzido para tais 

estações serem autorizadas a funcionar sem de quaisquer condicionalismos geográficos; 

 

 Pode considerar-se pertinente a aplicação de um critério de distância única desde a linha de baixa-mar 

(linha de base normal), tal como reconhecida pelo Estado costeiro, sendo porém a distância inferior a 

125 km. A distância pode variar consoante os diversos segmentos da faixa de frequências; 

 

 As Administrações podem permitir as emissões de ESV’s a uma distância inferior a 125 km da costa, 

desde que:  

 

a) se reduza o valor máximo da potência isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) ou da densidade de 

p.i.r.e. no plano horizontal, de forma a manter o nível de densidade de fluxo de potência 

pfd de interferência na linha da costa,  

 

b) se aceite um nível superior de pfd de interferência na linha da costa, ou  

 

(c) se estabeleça um acordo que combine as opções a) e b). 

 

 As Administrações podem igualmente dispor-se a coordenar a operação de ESV’s a uma distância 

inferior à distância mínima. Esta situação pode ser limitada, por exemplo, a portos específicos ou a uma 

gama limitada de frequências. As Recomendações UIT-R SF. 1585 e SF. 1649 disponibilizam 

orientações nesta matéria; 

 

 A distância dos 125 km desde a linha de baixa-mar (linha de base normal), tal como reconhecida pelo 

Estado costeiro, pode ser considerada zona de exclusão, sendo proibidas nesta zona quaisquer operações 

na faixa de frequências 14,25 – 14,5 GHz por parte de ESV’s; 
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 Esta informação pode dizer respeito a frequências específicas. 

Licenciamento 

Embora possam existir alguns casos em que o funcionamento de uma ESV decorra totalmente nas águas 

territoriais de uma única Administração, na generalidade das situações as ESVs navegarão entre os portos de 

mais de um país. Nesta medida, pode ser despendido tempo nas águas territoriais de diversas Administrações 

bem como em águas internacionais. Neste tipo de situações, o processo de licenciamento poderia sofrer diversas 

incertezas e dificuldades. A ausência de normas e condições harmonizadas entre Administrações implicaria que a 

ESV obtivesse licenciamento para operação nas várias águas territoriais no seu percurso, o que se tornaria pouco 

prático. Por contraste com esta situação, outros equipamentos de radiocomunicações a bordo possuem 

normalmente uma licença de operação concedida por uma única Administração, reconhecida por outras 

Administrações.  

 

Face à natureza internacional do funcionamento das ESVs, uma abordagem harmonizada beneficiaria os 

utilizadores, prestadores de serviços e Administrações. 

Resumo das necessidades 

Perante as questões que se levantam em matéria de restrições geográficas e de licenciamento relativamente ao 

funcionamento de ESVs, torna-se necessária a adopção de uma Decisão ECC que permita o funcionamento 

harmonizado de ESVs na faixa de frequências dos 11/12/14 GHz.  

O funcionamento de ESVs nas faixas de frequências dos 4/6 GHz encontra-se abrangido por uma outra Decisão 

ECC específica. 

 

3 ABORDAGEM DO COMITÉ DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS (ECC) EM MATÉRIA 

DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESV’s  

O ECC desenvolveu um processo de autorização que toma em consideração tanto as necessidades das 

Administrações-Membros da CEPT como dos operadores de ESV’s, e ainda as obrigações internacionais 

definidas no Regulamento de Radiocomunicações da UIT. Este processo é concretizado através da presente 

Decisão. 

 

As áreas geográficas nas quais o funcionamento de ESV’s esteja sujeito a restrições constitui informação que 

deve ser disponibilizada a todos os operadores de ESV’s. As Administrações devem fornecer ao Gabinete 

Europeu de Comunicações (ECO) a informação que defina as áreas restritas ou proibidas. Tal informação é 

então disponibilizada aos operadores de ESV’s no sítio do ECO na Internet. Os operadores de ESV’s que 

desenvolvam atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação da presente Decisão devem respeitar as restrições 

definidas pelas Administrações e comunicadas ao ECO. Estes operadores devem ainda proceder ao registo das 

respetivas redes junto do ECO, prestando as informações técnicas e operacionais necessárias. 

 

Mediante a conformidade com os requisitos estabelecidos na presente Decisão, é concedido às ESV’s a 

possibilidade de livre circulação e utilização, ficando os respetivos operadores dispensados do processo de 

obtenção de licenciamento junto das Administrações Membros da CEPT. Não obstante, a maior parte das 

Administrações Membros da CEPT sujeita a utilização de equipamento radiocomunicações a bordo de 

embarcações registadas nos respetivos países à posse de uma licença, algumas inclusive exigindo uma licença de 

funcionamento para ESV’s instaladas em embarcações registados no respetivo país. A presente Decisão mantém 

o direito das Administrações exigirem ou dispensarem de licenciamento individual as ESV. 
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Decisão ECC 

de 24 de junho de 2005 

sobre a livre circulação e utilização de estações terrenas a bordo de embarcações  

que funcionam com redes do serviço fixo por satélite nas faixas de frequências  

14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-11,7 GHz (espaço-Terra) e 12,5-12,75 GHz (espaço-Terra) 

(ECC/DEC/(05)09) 

 

 

 “A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

considerando 

a) que a faixa de frequências dos 14-14,5 GHz está atribuída a título primário ao serviço fixo por satélite 

(SFS) (Terra-espaço) no Regulamento de Radiocomunicações da UIT (RR UIT); 

b) que, ao abrigo da disposição 5.457A  do RR UIT, as estações terrenas a bordo de embarcações (ESVs) 

podem estabelecer comunicações com estações espaciais do SFS na faixa de frequências 14-14,5 GHz; 

c) que a faixa de frequências 14,3-14,5 MHz está atribuída a título primário ao serviço fixo (SF) no RR UIT; 

d) que a faixa de frequências 14,25 -14,3 GHz está igualmente atribuída a título primário ao SF em diversos 

países nos termos da disposição 5.508 do RR UIT; 

e) que a faixa de frequências 14,47-14,5 está atribuída a título secundário ao serviço de radioastronomia, à 

qual se aplica a disposição 5.149 do RR UIT; 

f) que a Resolução 902 (WRC-03) inclui disposições relativas a ESV’s a operar com redes do SFS na faixa 

de frequências 14-14,5 GHz; 

g) que as ESV’s podem estar sujeitas a licenciamento individual ou isentas do mesmo no país no qual a 

embarcação se encontra registada; 

h) que a Resolução 37 (WRC-03) determina que as Administrações relevantes (identificadas na Cláusula 5 

do Anexo 1 da Resolução 902 (WRC - 03) são incentivadas a cooperar com as Administrações que 

atrbuam licenças para o funcionamento de ESV’s; 

i) que, para o efeito da resolução de potenciais problemas de interferências em serviços de Terra na faixa de 

frequências 14-14,5 GHz, é possível que certas Administrações Membros da CEPT sujeitem os 

operadores de ESV’s que funcionem nesta faixa à obtenção de uma autorização de utilização de 

frequências em virtude de prescrições nacionais específicas, enquanto que outras Administrações 

Membros da CEPT possam exigir apenas  a notificação por parte do operador de ESV’s ou isentem o 

operador da rede ESV de qualquer uma destes requisitos; 

j) que o funcionamento de ESV na faixa de frequências 14-14,5 GHz em mares territoriais ou águas 

interiores, na aceção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS 1982), ou na 

proximidade de instalações e estruturas ao largo da costa (off-shore), permanecem sujeitas à 

regulamentação emanada pelas autoridades nacionais. Podem ser solicitadas ao ECO informações sobre 

as restrições aplicáveis ao funcionamento de ESV’s em virtude de tais normas nacionais, sendo utilizado 

para o efeito o formato disponibilizado no Anexo B; 

k) que as Administrações podem solicitar aos operadores de ESV’s pormenores sobre as embarcações 

equipadas com tESVs abrangidas pela presente Decisão; 

l) que a presente Decisão não deve impedir os países membros da ZEE cumprirem as suas obrigações, de 

acordo com a lei  comunitária; 
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DECIDE 

1) designar a faixa de frequências  14-14,5 GHz (Terra-espaço), 10,7-11,7 GHz e 12,5-12,75 GHz (espaço-

Terra) para utilização, inter alia, de ESVs que operem no âmbito do SFS; 

 

2) que as ESVs referidas no Decide 1 devem cumprir as disposições da Resolução 902 (WRC-03); 

3) que a presente Decisão se aplica apenas a ESVs abrangidas pelos Decides acima e que preencham as 

seguintes condições: 

 

a) conformidade com a Norma Europeia de Telecomunicações relevante (EN 302 340), o que pode ser 

demonstrado pelo cumprimento de especificações técnicas equivalentes (no sentido do n.º 2 do 

Artigo 3 da Diretiva R&TTE); 

 

b) disponham de uma antena de tamanho igual ou superior a 0,6m; 

 

c) funcionamento sujeito ao controlo de um centro de controlo de rede; 

 

d) funcionamento numa rede de satélite, devendo o operador da rede ESV ou outra entidade de 

controlo das emissões das ESVs notificar o ECO de que estas ESVs a funcionar no âmbito do 

respetivo sistema ou sob o seu controlo se encontram em conformidade  com todas os requisitos 

determinados ao abrigo da presente Decisão, incluindo as condições notificadas ao ECO pelas 

Administrações nos termos dos Decides 5) e 6), e ainda fornecer os devidos elementos de contacto e 

informação técnica; 

 

4) que as Administrações devem permitir a livre circulação e utilização de ESV’s, sem prejuízo do disposto 

na presente Decisão; 

5) que as Administrações interessadas devem prestar informações ao ECO, tal como especificado no Anexo 

A, sobre quaisquer limites (ou respetivas alterações) impostos ao funcionamento de ESVs na faixa de 

frequências 14-14,5 GHz, que se encontrem a uma distância inferior à distância mínima de 125 km da 

linha de baixa-mar (linha de base normal), tal como reconhecida pelo Estado costeiro, ou em águas 

territoriais ou águas interiores, tais como áreas sujeitas a restrições, incluindo áreas em que o 

funcionamento de ESV’s seja ou não permitido; 

6) que as Administrações devem notificar o ECO das condições referidas nos considerandos g), i) e j) 

acima, se for caso disso, utilizando para o efeito o procedimento referido no Anexo B; 

7) que, em virtude dos Decides 3d) e 6), e sem prejuízo dos considerandos g) e i), e para além da notificação 

(Anexo C) por parte dos operadores de ESV-s, as Administrações Membros da CEPT não devem exigir a 

obtenção por parte dos operadores de redes ESV de quaisquer outras autorizações para  o funcionamento 

das respetivas ESVs; 

8) que a presente Decisão entra em vigor no dia 24 de junho de 2005; 

9) que a presente Decisão deve ser implementada preferencialmente em 1 de outubro de 2005;  

10) que as Administrações Membros da CEPT devem comunicar ao Presidente do ECC e ao ECO, as medidas 

adotadas a nível nacional para a implementação desta Decisão. 

Nota: 

O sítio do ECO (www.ero.dk) contém uma atualização sobre a implementação desta e de outras Decisões 

ERC/ECTRA/ECC. 

 

http://www.ero.dk/
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ANEXO A 

 

PARÂMETROS A SUBMETER POR ADMINISTRAÇÕES INTERESSADAS NOS TERMOS DO DECIDE 5 

 

As Administrações interessadas, definidas no considerando h), que permitam ou imponham limites a emissões 

de ESV’s na faixa de frequências 14,25-14,5 GHz a uma distância inferior à distância mínima de 125 km da 

linha de baixa-mar, tal como reconhecida pelo Estado costeiro, ou em mares territoriais ou águas interiores, 

devem submeter ao ECO a informação abaixo especificada.  

 

A versão mais recente do Relatório 069 do ECC sobre contornos de ESV’s proporciona orientações sobre os 

formatos a respeitar pelas Administrações ao apresentar a informação exigida. Os ficheiros de dados com os 

valores dos parâmetros devem ser ficheiros de texto (.txt). Os demais documentos podem revestir o formato de 

ficheiros de texto, rich text (.rtf), ficheiros Word (.doc) ou ficheiros PDF (.pdf).   

 

Administração 

Endereço da Administração 

Nome da pessoa de contato 

Número de telefone da pessoa de contato 

Endereço eletrónico da pessoa de contato 

Tabela A1: Dados da Administração 

Seguem-se exemplos de tabelas de contornos e a tabela associada de condições e definições de contorno. 

Identificador 

do contorno 

Número 

de 

versão 

Distância da 

costa (km) ou 

contorno1, ou 

referência a uma 

localização 

Tabela de 

condições 

 

Data de 

publicação 

pela 

Administração  

 

Data de 

entrada 

em 

vigor 

 

 

Notas 

Número do 

contorno (por 

exemplo N.º 

1) 

      

    ... 

       xyz 

 

Referência a 

uma tabela de 

condições 

específica 

 

  
Campo de texto 

livre. Pode ser 

usado para inserir 

uma ligação ao 

sítio da 

Administração na 

Internet 

... ... ...     

Tabela A2: Lista de contornos 

 

Identificador do 

contorno 

Lista de 

Parâmetros2 

Valor do 

Parâmetro 

Unidade do 

Parâmetro  

Notas 

Nome do contorno 

(por exemplo N.º 

1) 

Parâmetro 1 

Parâmetro 2 

… 

Parâmetro N 

Xyz 

… 

… 

…. 

… 

… 

… 

…. 

Campo de texto livre. Pode 

ser usado para inserir uma 

ligação ao sítio da 

Administração na Internet 

…. ….. ….. ….  

Tabela A3: Tabela de condições 

                                                           
1 Vide exemplos de contorno na Tabela A4. 
2 Vide lista de possível parâmetros de contorno na Tabela A5. 
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Longitude Latitude 

1,00000 48,00000 

0,99833 47,99306 

0,99722 47,98583 

0,99694 47,97861 

0,99722 47,97139 

0,99806 47,96444 

... ... 

Tabela A4: Exemplo da definição de contornos no Reino Unido 
 

As Administrações interessadas podem incluir o número de contornos que desejarem. 

 

A lista dos parâmetros de contorno encontra-se limitada aos parâmetros seguintes: 

Gama de frequências, ver nota infra. 

Densidade espectral máxima da p.i.r.e. (por MHz) da ESV na 

direção do horizonte, com possibilidade de dependência 

azimutal e de distância 

Valor máximo da p.i.r.e. da ESV na direção do horizonte, 

com possibilidade de dependência azimutal e de distância 

Valor máximo da p.i.r.e. da ESV por embarcação 

Limites de densidade máxima da p.i.r.e. fora do eixo, com 

possibilidade de dependência azimutal e de distância 

Quaisquer restrições quanto ao direcionamento da antena 

Procedimentos de gestão operacional 

Tabela A5: Lista de possíveis parâmetros de contorno  

Nota: As Administrações podem exigir, para cada contorno, que a largura de faixa ocupada ou nominal, 

conforme definido nos termos da norma EN aplicável, não se sobreponha às faixas de frequências nas quais as 

ESV’s não estão autorizadas a emitir. A largura de faixa nominal corresponde à largura de faixa nominal da 

ESV declarada em conformidade com a norma EN aplicável. 

 

 

Procedimentos para comunicar os valores de parâmetros 

 

1) Gama de frequências (limite inferior e limite superior de frequência), sendo o valor comunicado em 

MHz 

2) Os valores de p.i.r.e. devem ser comunicados em dBW, com a precisão de uma casa decimal 

3) As distâncias devem ser comunicadas em milhas náuticas ou quilómetros, com uma indicação clara da 

unidade utilizada 

4) A longitude e latitude devem ser expressas em graus decimais ou grados (gr), preferencialmente em 

graus decimais, em conformidade com o sistema de coordenadas WGS 84 

 



ECC/DEC/(05)10 
Página 9  

ANEXO B 

NOTIFICAÇÃO A SUBMETER PELAS ADMINISTRAÇÕES NOS TERMOS DO DECIDE 6 

 

Nos termos do Decide 6 e em virtude dos considerandos g), i) e j), as Administrações devem submeter a 

seguinte notificação. 

1. Declaração indicando se o equipamento ESV se encontra ou não isento de licenciamento individual 

aquando da respetiva instalação a bordo de embarcações registadas no país. 

2. No caso de ser necessário obter uma “licença de estação de radiocomunicações”, deve ser apresentada 

uma declaração indicando as condições necessárias para a instalação de equipamento ESV a bordo de 

uma embarcação registada no país. A Administração deve igualmente fornecer dados sobre o ponto de 

contacto (nome, endereço, número de telefone e de fax, endereço eletrónico) a quem solicitar o envio 

de formulários necessários à operação das ESV’s; 

3. Declaração indicando se o equipamento ESV instalado a bordo de embarcações registadas num país 

estrangeiro (Membro ou não da CEPT) que atraquem nos portos nacionais deve possuir ou não uma 

“licença de estação de radiocomunicações”; 

4. Declaração sobre regulamentação nacional em matéria de operação de ESV’s na faixa de frequências 

14-14,5 GHz em águas nacionais e interiores3, nas imediações de plataformas marítimas nacionais, ou 

quando atracados em portos. 

5. Declaração sobre demais condições nacionais para autorização de utilização de frequências por 

operadores de ESV’s, para o efeito de resolução de quaisquer questões potenciais de interferência com 

serviços de Terra na faixa de frequências 14,25-14,5 GHz. 

 

A versão mais recente do Relatório 69 do ECC sobre contornos de ESV’s proporciona orientações sobre os 

formatos a respeitar pelas Administrações ao apresentar a informação exigida. Os documentos podem revestir 

o formato de ficheiros de texto (.txt), rich text (.rtf), ficheiros Word (.doc) ou ficheiros PDF (.pdf).   

 

                                                           
3 O Relatório 66 do ECC aborda a questão da proteção de aeronaves de estações terrenas por satélite que 

operem em terra nas imediações de aeródromos. 
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ANEXO C 

PARÂMETROS A SUBMETER POR OPERADORES DE REDES ESV 
 

Os operadores de redes ESV devem submeter ao ECO os seguintes parâmetros juntamente com uma declaração 

indicando que os respetivos sistemas se encontram em conformidade com a presente Decisão, incluindo quaisquer 

restrições notificadas ao ECO pelas Administrações Membros da CEPT ao abrigo dos Decides 5 e 6 da presente 

Decisão. 

 

Nome do operador de rede  

Endereço do operador de rede  

Nome da pessoa de contato  

Número de telefone da pessoa de contato  

Endereço eletrónico da pessoa de contato  

Ponto de contato designado do Centro de Controlo 

de Rede (NCF – Network Control Facility)  

 

Nome da pessoa de contato do NCF  

Número de telefone da pessoa de contato do NCF  

Endereço eletrónico da pessoa de contato do NCF  

 Tabela C1: Dados do operador de rede 

 

 

1. Especificações técnicas do tipo de ESV utilizada na rede   
 

Antena da ESV 

Tipo de antena 

Tamanho de antena 

Faixas de frequências de emissão  

Ganho de pico de emissão 

Valor máximo da p.i.r.e. por portadora 

Valor mínimo de elevação para operação 

Precisão do apontamento 

 
 

Definição das formas de onda 

Número de portadoras por ESV 

Valor máximo de ocupação de largura de faixa(s) por portadora 

Modulação 

Esquema de acesso múltiplo   

 
 
 

2.  Aspetos operacionais de cada satélite 

 

Nome do satélite conforme registado na UIT 

Nome do operador de satélite 

Longitude GEO 

Área de serviço do satélite (texto descritivo e/ou imagem da área) 

 
 

Dados de forward channel (Satélite para ESV) 

Frequência central da ligação descendente do transponder 

Largura de faixa da ligação descendente do transponder 
 

Dados de return channel (ESV para Satélite) 

Frequência central da ligação ascendente do transponder  

Largura de faixa da ligação ascendente do transponder 
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ANEXO D 

 

SÍTIO DO ECO NA INTERNET 

 

O ECO disponibiliza ao público no respetivo sítio na Internet a informação submetida pelas Administrações. 

 

Os operadores de redes ESV devem poder obter as informações pertinentes no sítio do ECO na Internet, incluindo as 

informações mais recentes, e ainda identificar qualquer alteração introduzida desde o último acesso. 

 

Deve ser estabelecido um método simples (por exemplo, envio automático de correio eletrónico) de modo a que os 

operadores de rede ESV sejam informados por parte do ECO sempre que se verificar alguma alteração nas 

condições impostas pelas Administrações. 

 

Pode ocorrer ocasionalmente a necessidade de uma Administração atualizar as condições notificadas, devendo 

utilizar para o efeito os Anexos A e B. No caso de as condições não dizerem respeito a questões de segurança, o 

operador de rede ou outra entidade com poderes de controlo sobre as emissões de ESVs necessitarão de tempo 

suficiente para cumprir as novas condições. Tais alterações ou novas condições devem geralmente ser 

implementadas num período de 90 dias para alterações de dados e de 180 dias para alteração de software. 

 

No caso de estarem em causa questões de segurança, os operadores de rede ESV podem ficar sujeitos a um período 

mais reduzido para a implementação das alterações. 

 

A informação prestada pelos operadores de rede deve estar acessível apenas às Administrações Membros da CEPT, 

exceto quanto à informação de contacto do operador de rede, que deve estar disponível ao público. Quaisquer outros 

dados fornecidos podem permanecer confidenciais no que respeita aos demais operadores de rede ESV (por 

exemplo, podem ser implementados diversos níveis de palavras-passe). 

 

 

 

 

 

 


