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Subject: Apreciação  
 
 
              ApreciaÃ§Ã£o do projecto QNAF Anexo 6 apresentado Ã  
discussÃ£o 
 
 
 
Considerando a actividade dos Radioamadores como continuando a ser o que 
desde sempre conheci,  
aceitei e preconizo; Actividade cultural, cientifica, de desenvolvimento 
tecnolÃ³gico e constante  
investigaÃ§Ã£o na busca de novas soluÃ§Ãµes e avanÃ§os tÃ©cnicos 
aplicÃ¡veis Ã  comunicaÃ§Ã£o  
radioelÃ©ctrica, e ainda, lÃºdica na diversa troca de conhecimentos entre 
si, considera-se: 
 
  Primeiro â€“ No que respeita Ã  distribuiÃ§Ã£o das faixas de 
frequÃªncia atribuÃdas a este  
serviÃ§o, parecem inoportunas as restriÃ§Ãµes de bandas Ã¡s categorias 2 
e B. A aplicaÃ§Ã£o de  
restriÃ§Ãµes nos casos 70 Mhz ou 2.4 Ghz  sÃ£o atÃ© limitativas Ã  
espontÃ¢nea exploraÃ§Ã£o destas  
bandas de caracterÃsticas prÃ³prias e exclusivas, nÃ£o se percebendo o 
carÃ¡cter de tal restriÃ§Ã£o,  
atÃ© porque nÃ£o existindo no mercado equipamentos para estas 
frequÃªncias, sÃ£o por isso obrigados  
Ã  implementaÃ§Ã£o tÃ©cnica na construÃ§Ã£o ou modificaÃ§Ã£o dos 
respectivos aparelhos, sendo  
perfeitamente possÃvel a muitos dos amadores destas categorias faze-lo. 
Seria talvez capaz de  
entender a segmentaÃ§Ã£o das bandas com a atribuiÃ§Ã£o de menores 
espaÃ§os Ã s categorias inferiores,  
Ã  semelhanÃ§a do que jÃ¡ anteriormente foi feito. 
 
 Segundo â€“ JÃ¡ no que concerne Ã  distribuiÃ§Ã£o de potencias, por 
exemplo aqui se deveria  
aplicar o critÃ©rio de ambiÃ§Ã£o de competÃªncia, contendo um pouco as 
categorias inferiores 2,B e  
3,C para nÃveis ligeiramente abaixo, mas compatÃveis com a maioria dos 
equipamentos existentes,  
tipo respectivamente, 400W e 100W, premiando a valorizaÃ§Ã£o pessoal dos 
amadores das categorias  
1,A com 1600W, aplicando uma escala decibÃ©lica coerente. 
 
 Terceiro - Compreendem-se ainda perfeitamente, as limitaÃ§Ãµes 
especiais, caso dos 50 Mhz  
em potencia e largura de faixa, atÃ© estar resolvido o assunto da 
televisÃ£o na banda I, assim  
como tambÃ©m a segmentaÃ§Ã£o dos 70 Mhz pela atribuiÃ§Ã£o (melhor ou 
pior, mas jÃ¡ feita) de espaÃ§o Ã   



PT. JÃ¡ os casos das bandas de 2,4 Ghz e superiores, seria expectante a 
sua livre utilizaÃ§Ã£o,  
seguindo o mesmo critÃ©rio de implementaÃ§Ã£o tÃ©cnica. Em tudo o mais 
nos parece nÃ£o haver reparos,  
excepto na aplicaÃ§Ã£o absoluta das recomendaÃ§Ãµes, e sÃ£o isso mesmo e 
sÃ³, da IARU, pois que como  
instituiÃ§Ã£o se pode considerar contrÃ¡ria Ã s normas constitucionais 
portuguesas e atÃ© europeias,  
e podem atÃ©  conflituar com as normas radioelÃ©ctricas nacionais, por 
exemplo no caso dos 160 m.  
A Europa dispÃµe de outros mecanismos apropriados de regulaÃ§Ã£o sem ter 
de importar modelos  
inadequados, a EURAO Ã© disto um exemplo. 
 
 Quarto â€“ Quanto Ã  alteraÃ§Ã£o de indicativos, jÃ¡ anteriormente 
concedidos, por alteraÃ§Ã£o  
de categoria ou outra, alem de desconcertante para o titular, tem 
contornos de  
inconstitucionalidade; e peca ainda argumento de que agora os indicativos 
sÃ£o atribuÃdos Ã   
estaÃ§Ã£o e nÃ£o ao operador, afinal Ã© o operador que Ã© sujeito a exame 
e nÃ£o a estaÃ§Ã£o, se nÃ£o  
muda de nome o operador , muda entÃ£o a estaÃ§Ã£o porquÃª; ainda um 
segundo argumento, â€œo indicativo  
nÃ£o muda, Ã© sÃ³ o prefixoâ€•, mais uma incoerÃªncia, o indicativo Ã© 
composto de prefixo e sufixo,  
mudando um destes logo altera o primeiro. 
DaÃ a minha discordÃ¢ncia ou nÃ£o entendimento das alteraÃ§Ãµes de 
indicativos, a menos que se  
pretenda com essa medida descriminar os amadores de acordo com as suas 
classes, o que me parece  
contrÃ¡rio Ã  nossa constituiÃ§Ã£o. Convenhamos que para efeitos de 
controle ou fiscalizaÃ§Ã£o, dispÃµe  
o serviÃ§o respectivo de meios mais que suficientes de identificaÃ§Ã£o e 
correspondÃªncia  super  
efectivos, agora com o advento dos meios informÃ¡ticos isso tornou-se 
imediato. 
 Na minha modesta opiniÃ£o, essa medida apenas vem continuar ou 
aumentar mais ainda, um  
erro, que foi feito quando da chegada a Portugal da grande quantidade de 
radioamadores da ex  
colÃ³nias por altura das suas independÃªncias, ao ser entÃ£o criado o 
prefixo CT4 , o primeiro dos  
grandes erros, deveria sim ter sido acrescentada, como veio a ser mais 
tarde, a terceira letra,  
mas mantendo sempre o prefixo CT1 para Portugal continental e o CT2 para 
os AÃ§ores, bem como CT3  
para a Madeira; por falar em Madeira, continua por entender o modo 
diferenciado da aplicaÃ§Ã£o do  
critÃ©rio discriminativo que levou Ã  criaÃ§Ã£o dos CT2 no continente e 
que nesta regiÃ£o autÃ³noma   
nÃ£o se verifica, porquÃª ? Ali nÃ£o Ã© Portugal?  
SerÃ¡ este nosso espÃrito portuguÃªs de complicar o que Ã© fÃ¡cil que nos 
leva a inventar estes  
artifÃcios na tentativa de sermos notados? Ou simplesmente a incapacidade 
de resolver as  



dificuldades que se nos deparam. 
 
 Com os melhores cumprimentos, confere o signatÃ¡rio inteira 
liberdade de publicaÃ§Ã£o desta  
apreciaÃ§Ã£o. 
 
 JoÃ£o Martins 
(Cliente nÂº 20022770) 
 
 
 


