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MEMORANDO EXPLICATIVO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Existe uma necessidade crescente de utilização de comunicações móveis, qualquer que seja a 

localização do utilizador, incluindo a utilização de terminais GSM a bordo de embarcações. No 

entanto, para garantir o sucesso da operação de sistemas que possam facilitar este processo, é 

necessário estabelecer uma base para a utilização harmonizada do sistema GSM a bordo de 

embarcações na Europa, proporcionando acesso ao espectro necessário e assegurando que todas as 

questões relativas a segurança marítima são abordadas. 

 

 

2 CONTEXTO 

 
A presente Decisão incide sobre os aspetos regulamentares de rádio do funcionamento de sistemas 

GSM a bordo de embarcações (GSMOBV), no “mar territorial” de um país, na aceção dada na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS 1982), excluindo águas interiores, 

barras e portos. 

 

O mar territorial é entendido como as águas situadas para além da linha de base, tal como ilustrado 

abaixo na Fig.11
. 

 

 

  

Fig.1 Ilustração da linha de base entre as águas interiores e o mar territorial (MN - milhas 

náuticas) 

 

Os aspetos de segurança marítima (relacionados tanto com fatores humanos como técnicos), não se 

encontram abrangidos pela presente Decisão, incumbindo às autoridades marítimas competentes.  

 

O sistema em questão na presente Decisão (isto é, o equipamento necessário para estabelecer uma pico-

célula2 do sistema GSM900 MHz ou GSM-1800 MHz a bordo de uma embarcação, “o Sistema”) 

destina-se a providenciar uma interface para terminais móveis de GSM a bordo, prestando um leque 

                                                 
1 A extensão do mar territorial de um país pode variar e ser inferior a 12 milhas náuticas. 
2 Pico-células são células, utilizadas principalmente em ambientes fechados, e neste caso no interior de 

uma embarcação. 
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amplo de serviços normalmente disponibilizado por uma rede GSM. A ligação entre o Sistema e outras 

redes encontra-se excluída do âmbito da presente Decisão.  

 

Torna-se necessária uma abordagem harmonizada para o Sistema bem como para a sua utilização, para 

garantir a oferta do serviço, sem interrupções à medida que a embarcação cruzam fronteiras marítimas 

de vários países, e para reduzir as exigências regulamentares impostas pelas Administrações, 

operadores de redes GSM e operadores de embarcações. 

 

Torna-se necessária uma abordagem regulamentar comum para garantir que o espectro utilizado pelo 

Sistema possa ser usado em qualquer mar territorial que embarcação cruze, desde que o Sistema esteja 

em conformidade com limites acordados de forma a evitar interferências nocivas. 

 

Para efeitos da presente Decisão, pressupõe-se que a responsabilidade pelo processo de autorização do 

espectro utilizado a bordo de uma embarcação como parte do Sistema cabe ao Estado da bandeira da 

embarcação. 

 

A questão da certificação da navegabilidade do Sistema é da responsabilidade em separado das 

autoridades marítimas competentes do Estado da bandeira da embarcação.  

 

 

3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC   

 
Impõe-se uma decisão ECC que permita a utilização e o acesso harmonizada do Sistema nas faixas de 

frequências dos 880-915 MHz / 925-960 MHz e dos 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz. 
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Decisão ECC  

de 31 de outubro de 2008 

 

sobre a utilização harmonizada de sistemas GSM a bordo de embarcações  

nas faixas de frequências dos 880-915 MHz/925-960 MHz e dos 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz 

 

(ECC/DEC/(08)08) 

 

 

“A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 

 

considerando 

a) que cada Estado tem soberania sobre o respetivo mar territorial, incluindo o espectro de radio;  

 

b) que as faixas de frequências dos 880-915 MHz / 925-960 MHz e dos 1710-1785 MHz / 1805-1880 

MHz estão atribuídas a título primário ao serviço móvel e a demais serviços na Região 1 no 

Regulamento de Radiocomunicações da UIT; 

 

c) que o sistema (isto é, o equipamento necessário para estabelecer uma pico-célula do sistema GSM-

900 MHz e/ou GSM-1800 MHz a bordo de uma embarcação, “o Sistema”) permite a prestação de 

serviços GSM a bordo de embarcações; 

 

d) que, nos países membros da CEPT, as faixas de frequências dos 880-915 MHz / 925-960 MHz e 

dos 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz foram igualmente designadas para sistemas GSM; 

 

e) que em alguns países europeus, a faixa de frequências dos 862-960 MHz foi igualmente atribuída a 

serviços de radionavegação aeronáutica a título primário, ao abrigo da nota RR 5.323; 

 

f) que, na medida em que o Sistema seja operado de acordo com as condições determinadas no 

Anexo, não é possível a ligação entre o Sistema e os terminais móveis de GSM terrestre; 

 

g)  que, na medida em que o Sistema seja operado de acordo com as condições determinadas no 

Anexo, é possível garantir que não se produzem interferências prejudiciais em nenhum outro 

serviço autorizado; 

 

h) que o efeito do Sistema pode ser confinado ao interior da embarcação; 

 

i) que, sem prejuízo dos requisitos definidos no Anexo, e tomando em consideração outras 

utilizações autorizadas de espectro, as Administrações podem definir restrições de geográficas 

adicionais ao funcionamento do Sistema no seu mar territorial; 

 

j) que, para os efeitos da presente Decisão, considera-se que a embarcação se encontra sujeita ao 

controlo do Estado da bandeira da embarcação e que o Sistema é apenas utilizado a bordo da 

embarcação; 

 

k) que, consequentemente, a responsabilidade pelo processo de autorização do espectro utilizado a 

bordo de uma embarcação pelo Sistema cabe ao Estado de bandeira da embarcação, em 

conformidade com o respetivo regime de autorização; 

 

l) que a utilização das frequências relevantes será autorizada por uma Administração mas as mesmas 

frequências podem ser utilizadas no mar territorial de outros países, excluindo águas interiores, 

barras e portos; 

 

m) que a instalação e utilização do Sistema a bordo da embarcação será sujeita à regulação definida 

pelas autoridades marítimas competentes do estado de bandeira da embarcação, e que o Sistema 

não deverá ser colocado em operação até se verificar o cumprimento destes requisitos, 

especialmente os que assegurem o funcionamento apropriado dos sistemas de segurança a bordo 

da embarcação; 
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n) que ambos os terminais GSM e a ligação da comunicação entre o Sistema e outras redes não se 

encontram abrangidos pelo âmbito da presente Decisão; 

 

o) que devem ser tomadas todas as medidas necessárias para verificar que o Sistema e respetiva 

instalação se encontram em conformidade com os parâmetros técnicos relevantes apresentados no 

Anexo; 

 

p) que, não obstante as medidas de prevenção de interferências nocivas referidas nos considerandos 

f), g), h), i) e o), poderá ser necessário que as Administrações cooperem entre si no que respeita à 

resolução atempada de situações de interferências detetadas, em conformidade com os 

procedimentos apropriados da UIT; 

 

q) que o Relatório 122 do ECC aborda a questão da compatibilidade entre a utilização do sistema 

GSM a bordo de embarcações com as redes terrestres; 

 

r) que a presente Decisão não deve impedir os países membros da UE/EFTA de cumprirem as suas 

obrigações de acordo com as leis comunitárias; 

 

s) que a presente Decisão não prejudica o direito de “passagem inocente”, na aceção dada na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS 1982); 

 

t) que nos países membros da UE/EFTA, o equipamento de rádio abrangido pelo âmbito da presente 

Decisão deve cumprir os requisitos estabelecidos na Diretiva R&TTE. A conformidade com os 

requisitos essenciais estabelecidos na Diretiva R&TTE 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. 
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DECIDE 

 

1. que as Administrações devem permitir a utilização do Sistema a bordo de embarcações nos seus 

mares territoriais, excluindo águas interiores, barras e portos, nas faixas de frequências dos 880-

915 MHz / 925-960 MHz e dos 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz, desde que o operador do 

Sistema esteja autorizado para operar o Sistema (incluindo o direito de usar o espectro necessário) 

no estado de bandeira da embarcação, em conformidade com o respetivo regime de autorização e 

com as restrições referidas no considerando i); 

 

2. que o Sistema não deverá causar interferências nocivas em, nem beneficiar de proteção de, 

quaisquer outros sistemas autorizados; 

 

3. que a utilização do Sistema deve respeitar os requisitos técnicos e operacionais estabelecidos no 

Anexo, caso contrário deverá ser desligado; 

 

4. que a presente Decisão entra em vigor em 31 de outubro de 2008; 

 

5. que a presente Decisão deve ser implementada preferencialmente em 1 de maio de 2009; 

 

6. 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; 

 

7. que as Administrações da CEPT devem comunicar ao ECO quaisquer medidas nacionais 

complementares à presente Decisão de acordo com o considerando i), que serão publicitadas no 

sítio Web do Gabinete ( http://www.ero.dk).” 

 

 

 

Nota: 

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

implementação desta e de outras Decisões ECC. 
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ANEXO 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMAS GSM 

A BORDO DE EMBARCAÇÕES 

 

 
A.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA GSM A BORDO DE EMBARCAÇÕES (GSMOBV) 

O sistema GSM a bordo de embarcações (cruzeiros, ferries, navios de carga), doravante designado 

“Sistema”, permite a utilização a bordo de terminais GSM (v-MS) no mar territoriais, tal como descrito 

na secção Contexto da presente Decisão. O acesso GSM a bordo de uma embarcação é disponibilizado 

por uma ou mais pico-células BTS (v-BS).  

O Sistema funciona nas faixas de frequências do GSM-900 MHz ou GSM-1800 MHz. As redes 

terrestres GSM e UMTS a proteger são as que operam nas seguintes faixas de frequências: 

 880-915 MHz (ligação ascendente) / 925-960 MHz (ligação descendente)  

 1710-1785 MHz (ligação ascendente) / 1805-1880 MHz (ligação descendente) 

 

 

A.2 REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO SISTEMA 

 
O funcionamento do Sistema no mar territorial deverá cumprir as seguintes condições: 

 O Sistema não pode ser utilizado a uma distância inferior a duas milhas náuticas da linha de 

base; 

 Entre as duas e as doze milhas náuticas da linha de base3 as v-BS apenas podem utilizar 

antenas interiores; 

 a transmissão descontínua4 deverá ser ativada na ligação ascendente do Sistema; 

 o valor do avanço temporal5 da estação v-BS deve ser fixado no mínimo; 

 todas as estações v-MS deverão ser controladas para emitirem no valor mínimo de potência de 

saída (5 dBm nos 900 MHz e 0 dBm nos 1800 MHz); 

 entre as duas e as três milhas náuticas da linha de base, a sensibilidade do recetor e o limiar de 

desconexão (ACCMIN6 e nível mín. RXLEV7) do terminal v-MS deve ser -70 dBm/200 

kHz; 

 entre as três e as doze milhas náuticas da linha de base, a sensibilidade do recetor e o limiar de 

desconexão (ACCMIN e nível mínimo RXLEV ) do terminal v-MS deve ser -75 dBm/200 

kHz; 

 as emissões das estações v-BS medidas em qualquer zona exterior da embarcação (por 

exemplo, no perímetro da embarcação ou espaços de pavimentos descobertos) não deverão 

exceder -80 dBm/200 kHz (assumindo uma antena de medição com ganho de 0 dBi ). 

 

Nota: Vide Relatório 122 do ECC para informações sobre a implementação das medidas técnicas 

descritas na presente secção. 

                                                 
3 Vide secção Contexto da presente Decisão. 
4 Transmissão descontínua, ou DTX (conforme descrito na norma GSM ETSI 3GPP TS 148.008). 
5 Avanço temporal (conforme descrito na norma GSM 3GPP TS 144.018). 
6 ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN, conforme descrito na norma GSM 3GPP TS 144.018). 
7 RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL, conforme descrito na norma GSM 3GPP TS 148.008). 


