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MEMORANDO EXPLICATIVO 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2013, a Decisão ECC (03)02 sobre a designação da faixa de frequências 1479,5-1492 MHz 
para utilização por sistemas de radiodifusão sonora digital por satélite sofreu uma revisão, tendo 
sido determinado que a referida decisão deveria ser revogada, na medida em que não está 
conforme com a Decisão de harmonizar a utilização da faixa 1452-1492 MHz para ligações 
descendentes suplementares das redes terrestres de comunicações móveis e/ou fixas (MFCN 
SDL) na CEPT. 

2 CONTEXTO  

A WARC-92 atribuiu a faixa de frequências 1452-1492 MHz, a título primário, para utilização pelo 
serviço de radiodifusão por satélite, para efeitos de radiodifusão sonora digital por satélite, tendo 
sido prevista a utilização de frequências complementares para o serviço terrestre de radiodifusão 
sonora. Para além disto, a Resolução 528 da UIT-R limita a utilização do serviço de radiodifusão 
(sonora) por satélite à faixa 1467-1492 MHz. Após a adoção do Acordo Especial MA02, relativo à 
utilização da faixa 1452-1479,5 MHz pelo serviço de radiodifusão sonora digital terrestre, o WG 
FM iniciou os seus trabalhos de elaboração de uma nova Decisão ECC que designasse a faixa 
1479,5-1492 MHz para utilização pelo serviço de radiodifusão sonora digital por satélite na CEPT. 

De acordo com o texto introdutório da Decisão ECC (03)02, está a ser planeada a introdução na 
Europa de novos sistemas por satélite no âmbito do serviço de radiodifusão por satélite 
(Broadcasting Satellite Service - BSS), para facultar a utilizadores individuais serviços de 
radiodifusão sonora digital, através de terminais pessoais, portáteis e veiculares de mera receção. 
Estes novos sistemas de satélite estão identificados como sistemas que proporcionam serviços de 
radiodifusão sonora digital por satélite (Satellite Digital Audio Broadcasting - S-DAB). O objetivo da 
Decisão ECC (03)02 era permitir uma abordagem comum por parte das administrações da CEPT 
para a designação harmonizada da faixa 1479,5-1492 MHz para utilização por parte dos sistemas 
S-DAB. Embora hoje em dia funcionem dois sistemas por satélite ao abrigo das reservas iniciais 
da WARC-92 fora da Europa, a adoção daquela Decisão não gerou um desenvolvimento 
substancial nesta faixa de frequências do serviço de radiodifusão por satélite na CEPT. 

Nos finais de 2010, a CEPT decidiu proceder à revisão da forma de utilização da faixa 1452-1492 
MHz, tendo em vista alterar esta situação e permitir a utilização daqueles 40 MHz por serviços e 
aplicações novos que trouxessem benefícios sociais e económicos substanciais à Europa. Com 
este intuito, a CEPT desenvolveu o Relatório 188 do ECC para determinar a forma de utilização 
futura mais apropriada da faixa 1452-1492 MHz na CEPT. A conclusão a que chegou o Relatório, 
que tem como base uma análise de impacto, é que o enquadramento regulamentar mais 
apropriado para a utilização futura da faixa 1452-1492 MHz na CEPT seria a harmonização desta 
faixa para utilização por sistemas de banda larga móveis / ligações descendentes suplementares, 
permitindo em simultâneo que cada país adapte as respetivas circunstâncias nacionais 
específicas em parte da faixa para radiodifusão terrestre e outras aplicações terrestres. Este 
enquadramento regulamentar proporciona os maiores benefícios para os países da CEPT, sendo 
estes benefícios maximizados no caso de serem implementadas ligações descendentes 
suplementares ao abrigo deste enquadramento. Tal implementação consiste na adoção de uma 
Decisão ECC que designe a faixa para utilização por ligações descendentes suplementares de 
redes de comunicações móveis e/ou fixas (MFCN SDL) e que defina as condições técnicas menos 
restritivas com uma planificação harmonizada para a faixa 1452-1492 MHz. Em coerência, o 
Relatório 188 do ECC recomenda igualmente a revogação da Decisão ECC/DEC/(03)02. 
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3 NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ECC  

As Regras de Procedimento do ECC preveem que a revogação de uma Decisão esteja sujeita aos 
mesmos procedimentos que a elaboração e adoção de uma nova Decisão. 
 

 

DECISÃO ECC DE 21 DE JUNHO DE 2013 RELATIVA À REVOGAÇÃO DA DECISÃO ECC/DEC/(03)02 

“A Conferência Europeia das Administrações Postais e Telecomunicações, 

considerando   

a) que a atual Decisão ECC/DEC/(03)02 do ECC deixou de ser necessária e adequada ao nível 
da CEPT; 

b) que o Relatório 188 do ECC apresentou conclusões relativamente ao enquadramento 
regulamentar mais apropriado para a utilização futura da faixa 1452-1492 MHz na CEPT; 

c) que o Relatório 188 do ECC concluiu ainda que a Decisão ECC/DEC/(03)02 deveria ser 
revogada; 

 

DECIDE 

1. revogar a Decisão ECC (03)02 sobre a designação da faixa de frequências 1479,5-1492 MHz 
para utilização por sistemas de radiodifusão sonora digital por satélite; 

2. que a presente Decisão entra em vigor em 21 de junho de 2013. 

 

 


