
Suplemento 
 
Comité Europeu das Radiocomunicações 
 
 
 
Decisão ERC 
de 23 de Novembro de 1998 
sobre a isenção de licença individual   
de terminais Omnitracs   
para o sistema Euteltracs  
(ERC/DEC/(98)15) 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
A concessão de licenças radioeléctricas é um instrumento adequado para as 
Administrações procederem ao controlo da utilização de equipamentos de 
radiocomunicações e da utilização eficiente do espectro radioeléctrico. No entanto, as 
características técnicas de certos equipamentos de radiocomunicações exigem uma menor 
intervenção das Administrações no que respeita à sua instalação e utilização. As 
administrações e  sobretudo, os utilizadores, os retalhistas e os fabricantes irão beneficiar 
de um sistema mais desregulamentado de autorização de utilização de equipamento de 
radiocomunicações.  
 
2. HISTORIAL 
 
Existe um entendimento geral de que, quando o espectro radioeléctrico é utilizado de 
forma eficiente e, desde que não seja provável verificarem-se interferências prejudiciais, 
a instalação e a utilização  de equipamento de radiocomunicações podem ser dispensadas 
de licença. 
 
As Administrações Membro da CEPT, de um modo geral, aplicam sistemas semelhantes 
de concessão e de isenção de licença individual. No entanto, são utilizados critérios 



diferentes para decidir se o equipamento de radiocomunicações carece de licença ou deve 
ser isento de licença individual. 
 
A livre circulação de equipamento de radiocomunicações e a prestação de serviços Pan-
Europeus serão em grande medida beneficiadas quando todas as Administrações Membro 
da CEPT dispensarem as mesmas categorias de equipamento de radiocomunicações da 
concessão de licenças e aplicarem - para alcançarem este objectivo  - os mesmos 
critérios. 
 
Quando o equipamento de radiocomunicações estiver isento de licença individual, 
qualquer pessoa poderá adquirir, instalar, possuir e utilizar esse equipamento de 
radiocomunicações sem prévia autorização da Administração. Além disso, a 
Administração não deverá proceder ao registo do equipamento. A utilização de 
equipamento poderá estar sujeita a disposições gerais ou a licença genérica. 
 
3. NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ERC  
 
Na Recomendação ERC/REC 01-07, adoptada em 1995, foram estabelecidos os critérios 
harmonizados por forma a que as Administrações possam decidir quando deve ser 
aplicada isenção de licença individual. O principal objectivo desta Decisão consiste em 
isentar os terminais Omnitracs para o sistema Euteltracs de licença individual, desde que 
cumpram os critérios de isenção estabelecidos na Recomendação ERC/REC 01-07. 
  
 
Decisão ERC  
de 23 de Novembro de1998 
sobre a isenção de licença  
individual de terminais  Omnitracs  
para o sistema Euteltracs  
(ERC/DEC/(98)15) 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 
 
considerando: 
 
a) que, no âmbito das Administrações Membro da CEPT existe, cada vez mais, uma 
maior consciência da necessidade de harmonizar os regimes de licenciamento 
radioeléctrico, por forma a facilitar a livre circulação de equipamento de 
radiocomunicações; 
 
b) que, deste modo, seria desejável que as Administrações Membro da CEPT tivessem à 
sua disposição regimes de licenciamento radioeléctrico comuns, por forma a controlar a 
instalação, a posse e a utilização de equipamento de radiocomunicações; 
 



c) que existe um forte vontade, no âmbito das Administrações Membro da CEPT, de 
melhorar a eficiência através da redução do controlo exercido pelas Administrações sob a 
forma de disposições obrigatórias; 
 
d) que existe uma diferença considerável entre os regimes licenciamento 
radioeléctrico, leis e regulamentos aplicáveis nos diferentes países membros da CEPT e, 
por esta razão, a harmonização só pode ser introduzida de forma gradual; 
 
e) que os regimes de licenciamento radioeléctrico nacionais deveriam ser tão simples 
quanto possível, de forma a minimizar os encargos das Administrações e os utilizadores 
de equipamento; 
 
f) que a intervenção, por parte das Admi- 
nistrações, relativamente à utilização de equipamento de radiocomunicações não deveria, 
de modo geral, exceder o nível necessário a uma utilização eficiente do espectro 
radioeléctrico; 
g) que as Administrações deveriam desenvolver esforços no sentido de isentar o 
equipamento de radiocomunicações relevante de licença individual, com base nos 
critérios harmonizados descritos na Recomendação ERC/REC 01-07; 
 
Salientando 
 
(a) que os terminais Omnitracs para o sistema Euteltracs funcionam nas faixas de 
frequências 10,70-11,70 GHz (espaço-Terra), 12,50-12,75 GHz (espaço-Terra) e  14,00-  
-14,25 GHz (Terra-espaço), sob o controlo do sistema de satélite, fornecendo 
comunicações de dados de baixo débito; 
 
(b) que os terminais Omnitracs para o sistema Euteltracs em conformidade com a ETS 
300 255 - ou TBR 027 quando aplicável - tam- 
bém cumprem os critérios de isenção descritos  na Recomendação ERC/REC 01 07; 
 
DECIDE 
 
1. isentar de licença individual os terminais Omnitracs para o sistema Euteltracs que 
cumprem os requisitos referidos nas alíneas (a) e (b); 
  
2. que esta Decisão deverá entrar em vigor, o mais tardar, a 1 de Dezembro de 1998; 
  
3. que as Administrações Membro da CEPT deverão comunicar as medidas tomadas 
a nível nacional para a implementação desta Decisão ao Presidente do ERC e ao ERO 
aquando da sua implementação; 
 
 
Decisão do Comité Europeu  
das Radiocomunicações  
(ERC/DEC/(98)15 sobre a isenção  



de licença individual  
de terminais Omnitracs para  
o sistema Euteltracs  
 
 
Até 15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a 
cumprir os termos da presente Decisão: 
 
Áustria  
Croácia  
Dinamarca    
Finlândia    
Alemanha  
Islândia 
Países Baixos 
Noruega  
Turquia 
 
A partir do dia 15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT 
comprometeram-se a cumprir os termos desta  Decisão: 
 
Bélgica      
República Checa   
Irlanda    
Itália     
Suíça 
Ex-República Jugoslava da Macedónia 
 
Nota: O site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre a 
implementação das Decisões ERC. 
 
 
Decisão ERC  
de 23 de Novembro de 1998 
sobre a isenção de licença 
 individual de terminais  Inmarsat-M  
para aplicações no âmbito  
do Serviço Móvel Terrestre  
 por Satélite  
 
(ERC/DEC/(98)14) 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1. INTRODUÇÃO  
 



A concessão de licenças radioeléctricas é um instrumento adequado para as 
Administrações procederem ao controlo da utilização de equipamentos de 
radiocomunicações e da utilização eficiente do espectro radioeléctrico. Todavia, as 
características técnicas de certos equipamentos de radiocomunicações exigem uma menor 
intervenção das Administrações no que respeita à sua instalação e utilização. As 
Administrações e, sobretudo, os utilizadores, os retalhistas e os fabricantes irão beneficiar 
de um sistema mais desregulamentado de autorização de equipamento de 
radiocomunicações. 
 
2. HISTORIAL 
 
Existe um entendimento geral de que, quando o espectro radioeléctrico é utilizado de 
forma eficiente e, desde que não seja provável verificarem-se interferências prejudiciais, 
a instalação e a utilização de equipamento de radiocomunicações podem ser dispensadas 
de licença. 
 
As Administrações Membro da CEPT, de um modo geral, aplicam sistemas semelhantes 
de concessão e de isenção de licença individual. Todavia, são utilizados critérios 
diferentes para decidir se um equipamento de radiocomunicações carece de licença ou 
deve ser isento de licença individual. 
 
A livre circulação de equipamento de radiocomunicações e a prestação de serviços Pan-
Europeus serão em grande medida beneficiadas quando todas as Administrações Membro 
da CEPT dispensarem as mesmas categorias de equipamento de radiocomunicações da 
concessão de licenças e aplicarem - para alcançarem este objectivo - os mesmos critérios. 
 
Quando o equipamento de radiocomunicações estiver isento de licença individual, 
qualquer pessoa poderá adquirir, instalar, possuir e utilizar esse equipamento de 
radiocomunicações sem prévia autorização da Administração. Além disso, a 
Administração não deverá proceder ao registo do equipamento. A utilização de 
equipamento poderá  estar sujeita a  disposições gerais ou a licença genérica. 
 
3. NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ERC  
 
Na Recomendação ERC/REC 01-07, adoptada em 1995, foram estabelecidos os critérios 
harmonizados por forma a que as Administrações possam decidir quando deve ser 
aplicada isenção de licença individual. O principal objectivo desta Decisão consiste em 
isentar os terminais móveis Inmarsat-M de licença individual, desde que cumpram os 
critérios de isenção estabelecidos  na Recomendação ERC/REC 01-07. 
 
 
 Decisão ERC  
de 23 de Novembro de 1998 
sobre a isenção de licença individual  
de terminais Inmarsat-M para 
 aplicações no âmbito do Serviço 



 Móvel  Terrestre por Satélite  
(ERC/DEC/(98)14) 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 
Considerando 
 
a)  que, no âmbito das Administrações Membro da CEPT existe, cada vez mais, uma 
maior consciência da necessidade de harmonizar os regimes de licenciamento 
radioeléctrico, por forma a facilitar a livre circulação de equipamento de 
radiocomunicações; 
 
b) que, deste modo,  seria desejável que as Administrações Membro da CEPT 
tivessem à sua disposição regimes de licenciamento radioeléctrico comuns, por forma a 
controlar a instalação, a posse e a utilização de equipamento de radiocomunicações; 
 
c) que existe uma forte vontade, no âmbito das Administrações Membro da CEPT, 
de melhorar a eficiência através da redução do controlo exercido pelas Administrações 
sob a forma de disposições obrigatórias; 
 
d) que existe uma diferença considerável entre os regimes de licenciamento 
radioeléctrico, leis e regulamentos, aplicáveis nos diferentes países membros da CEPT e, 
por esta razão, a harmonização só pode ser introduzida de forma gradual; 
 
e) que os regimes de licenciamento radioeléctrico nacionais deveriam ser tão simples 
quanto possível, de forma a minimizar os encargos das Administrações e dos utilizadores 
de equipamento; 
 
f) que a intervenção, por parte das Administrações, relativamente à utilização de 
equipamento de radiocomunicações não deveria, de modo geral, exceder o nível 
necessário a uma utilização eficiente do espectro radioeléctrico; 
 
g) que as Administrações deveriam desenvolver esforços no sentido de isentar o 
equipamento de radiocomunicações relevante de licença individual, com base nos 
critérios harmonizados descritos na Recomendação ERC/REC 01-07; 
 
Salientando 
 
(a) que os terminais Inmarsat-M para aplicações no âmbito do Serviço Móvel 
Terrestre por Satélite funcionam nas faixas de frequências 1525-1559 MHz (espaço-
Terra), excluindo a faixa 1544-1545 MHz  
e 1626,5-1660,5 MHz (Terra-espaço),  
excluindo a faixa 1645,5-1646,5 MHz,  
sob o controlo do sistema de satélites, fornecendo comunicações de voz e dados; 
 



(b) que os terminais Inmarsat-M em conformidade  com a ETS 300 423 - ou TBR 044 
quando aplicável - também cumprem os critérios de isenção descritos na Recomendação 
ERC/REC 01-07; 
 
DECIDE 
 
1. isentar de licença individual os terminais Inmarsat-M para aplicações no âmbito 
do Serviço Móvel Terrestre por Satélite que cumprem os requisitos referidos nas alíneas  
 (a) e (b); 
 
 2.que esta Decisão deverá entrar em vigor, o mais tardar, a 1 de Dezembro de 1998; 
  
3. que as Administrações Membro da CEPT deverão comunicar as medidas tomadas 
a nível nacional para a implementação da presente Decisão ao Presidente do ERC e ao 
ERO aquando da sua implementação; 
  
 
Decisão do Comité Europeu 
das Radiocomunicações 
ERC/DEC/(98)14 
sobre a isenção de licença individual de terminais Inmarsat-M para aplicações 
 no âmbito do Serviço Móvel Terrestre  
por Satélite  
 
 
Até 15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a 
cumprir os termos da presente Decisão: 
 
Áustria    
Croácia    
Dinamarca   
Finlândia    
Alemanha   
Islândia 
Países Baixos 
Noruega 
Turquia 
Reino Unido 
 
A partir do dia 15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT 
comprometeram--se a cumprir os termos desta Decisão: 
 
Bélgica      
República Checa    
Irlanda      
Itália  



Suíça 
Ex-República Jugoslava da Macedónia   
 
Nota: O site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre a 
implementação das Decisões ERC. 
 
Decisão ERC  
de 23 de Novembro de 1998 
sobre a isenção de licença  
individual de terminais Inmarsat-C  
para aplicações  no âmbito do  
Serviço Móvel Terrestre  
por Satélite  
(ERC/DEC/(98)13) 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
A concessão de licenças radioeléctricas é um instrumento adequado para as 
Administrações procederem ao controlo da utilização de equipamentos de 
radiocomunicações e da utilização eficiente do espectro radioeléctrico. Todavia, as 
características técnicas de certos equipamentos de radiocomunicações exigem uma menor 
intervenção das Administrações no querespeita à sua instalação e utilização. As 
administrações e, especialmente, os utilizadores, os retalhistas e os fabricantes irão 
beneficiar de um sistema mais desregulamentado de autorização de utilização de 
equipamento de radiocomunicações. 
 
2. HISTORIAL 
 
Existe um entendimento geral de que, quando o espectro radioeléctrico é utilizado de 
forma eficiente e, desde que não seja provável verificarem-se interferências prejudiciais, 
a instalação e a utilização do equipamento de radiocomunicações podem ser dispensadas 
de licença. 
 
As Administrações Membro da CEPT, de um modo geral, aplicam sistemas semelhantes 
de concessão e de isenção de licença individual. Todavia, são utilizados critérios 
diferentes para decidir se um equipamento de radiocomunicações carece de licença  ou 
deve ser isento de licença individual. 
A livre circulação de equipamentos de radiocomunicações e a prestação de serviços  
Pan-Europeus serão em grande medida beneficiadas quando todas as Administrações 
Membro da CEPT dispensarem as mesmas categorias de equipamentos de 
radiocomunicações da concessão de licenças e aplicarem - para alcançarem este objectivo 
- os mesmos critérios. 
 



Quando o equipamento de radiocomunicações estiver isento de licença individual, 
qualquer pessoa poderá adquirir, instalar, possuir e utilizar esse equipamento de 
radiocomunicações  sem prévia autorização da Administração. Além disso, a 
Administração não deverá proceder ao registo do equipamento. A utilização de 
equipamento poderá estar  sujeita a disposições gerais ou a licença genérica. 
 
3. NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ERC  
 
Na Recomendação ERC/REC 01-07, adoptada em 1995, foram estabelecidos os critérios 
harmonizados por forma a que as Administrações possam decidir quando deve ser 
aplicada  isenção de licença individual. O principal  
objectivo desta Decisão consiste em isentar os terminais móveis Inmarsat-C de licença 
individual, desde que cumpram os critérios  
de isenção estabelecidos na Recomendação 
ERC/REC 01-07. 
 
 
Decisão ERC  
de 23 de Novembro de 1998 
sobre a isenção de licença 
 individual de terminais  
Inmarsat-C  para aplicações  
no âmbito do Serviço  Móvel  
Terrestre por Satélite  
(ERC/DEC/(98)13) 
 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 
 
Considerando 
 
a) que, no âmbito das Administrações Membro da CEPT existe, cada vez mais, uma 
maior consciência  da necessidade de harmonizar os regimes de licenciamento 
radioeléctrico, por forma a facilitar a livre circulação de equipamento de 
radiocomunicações; 
b) que, deste modo, seria desejável que as Administrações Membro da CEPT 
tivessem ao seu dispor regimes de licenciamento radioeléctrico comuns, por forma 
controlar a instalação, a posse e a utilização de equipamento de radiocomunicações; 
 
c) que existe uma forte vontade, no âmbito das Administrações Membro da CEPT, 
de melhorar a eficiência através da redução do controlo exercido pelas Administrações, 
sob a forma de disposições obrigatórias; 
 
d) que existe uma diferença considerável entre os regimes de licenciamentos 
radioeléctrico, leis e regulamentos, aplicáveis nos diferentes países membros da CEPT e, 
por esta razão, a harmonização só pode ser introduzida de forma gradual; 



 
e) que os regimes de licenciamento radioeléctrico nacionais deveriam ser tão simples 
quanto possível, de forma a minimizar os encargos das Administrações e dos utilizadores 
de equipamento; 
 
f) que a intervenção, por parte das Administrações, relativamente à utilização de 
equipamento de radiocomunicações não deveria, de um modo geral, exceder o nível 
necessário a uma utilização eficiente do espectro radioeléctrico; 
 
g) que as Administrações deveriam desenvolver esforços no sentido de isentar o 
equipamento de radiocomunicações relevante de licença individual, com base nos 
critérios harmonizados descritos na Recomendação ERC/REC 01-07; 
 
salientando 
 
(a) que os terminais Inmarsat-C para aplicações no âmbito do Serviço Móvel Terrestre 
por Satélite funcionam nas faixas de frequências 1525-1559 MHz (espaço-Terra), 
excluindo a faixa 1544-1545 MHz e 1626,5-1660,5 MHz (Terra-espaço), excluindo a 
faixa 1645,5-1646,5 MHz, sob o controlo do sistema de satélites, fornecendo 
comunicações de dados de baixo débito; 
 
(b) que os terminais móveis Inmarsat-C, em conformidade com a ETS 300 254 - ou 
TBR 026 quando aplicável - também cumprem os critérios de isenção descritos na 
Recomendação ERC/REC 01-07; 
 
DECIDE 
 
1. isentar de licença individual os terminais Inmarsat-C que cumprem os requisitos 
referidos nas alíneas (a) e (b); 
  
2. que esta Decisão deverá entrar em vigor, o mais tardar, a 1 de Dezembro de 1998; 
 
3.que as Administrações Membro da CEPT devem comunicar as medidas tomadas a nível 
nacional para a implementação desta Decisão ao Presidente do ERC e ao ERO aquando 
da sua implementação;  
 
 
Decisão do Comité Europeu  
das Radiocomunicações 
ERC/DEC/(98)13 
sobre a isenção de licença  
individual de terminais  
Inmarsat-C para aplicações  
no âmbito do Serviço Móvel  
Terrestre por Satélite  
 



 
Até  15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a 
cumprir os termos da presente Decisão: 
 
Áustria     
Croácia    
Dinamarca    
Finlândia    
Alemanha   
Islândia 
Países Baixos 
Noruega  
Turquia 
Reino Unido 
  
A partir do dia 15 de Fevereiro de 1999, os seguintes Membros da CEPT 
comprometeram-se a cumprir os termos desta Decisão: 
 
Bélgica   
República Checa    
Irlanda    
Itália   
Suíça 
Ex-República Jugoslava da Macedónia   
 
Nota: O site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre a 
implementação das Decisões ERC. 
 
Decisão ERC 
de 30 de Junho de 1997 
sobre a livre circulação, utilização  
e licenciamento de Estações  Terrenas Móveis de Serviços de Comunicações Pessoais 
via Satélite  (S-PCS) a funcionar  
nas faixas  de frequências  1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz 
 e  2170-2200 MHz, no âmbito da CEPT 
(ERC/DEC/(97)05) 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1. INTRODUÇÃO 
      
Até ao ano 2001 serão introduzidos vários  sistemas via satélite destinados à prestação de 
serviços para utilizadores individuais. Estes novos sistemas de satélite identificam-se por 
fornecerem Serviços de Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS) com cobertura 
global ou regional. Utilizam-se também outras designações, tais como Comunicações 



Pessoais Móveis Globais via Satélite (GMPCS) ou Redes de Comunicações Pessoais via 
Satélite (S-PCN), para descrever os serviços S-PCS. 
 
As Administrações poderão ter de estabelecer para os sistemas S-PCS vários tipos de 
requisitos de licenciamento, como por exemplo, para operadores de serviços de redes de 
satélites, para prestadores de serviços de comunicações via satélite, para estações terrenas 
de interligação com redes de telecomunicações de uso público (gateways) e para estações 
terrenas móveis (MES). Esta Decisão ERC abrange a livre circulação e utilização, bem 
como a isenção de licença individual de estações terrenas móveis (MES). A Decisão faz a 
necessária referência à avaliação da conformidade com as Bases Técnicas para 
Regulamentação (TBR) relevantes e aos regimes de marcação apropriados. Por livre 
circulação e utilização deve entender-se o direito que assiste ao utilizador de transportar e 
utilizar estações terrenas móveis (MES) de S-PCS  no território das Administrações que 
venham a adoptar esta Decisão, sem a obrigatoriedade de requerer uma autorização ou 
uma licença individual. 
 
2. HISTORIAL 
 
A WARC 92 atribuiu as faixas de frequências 1610-1626,5 MHz(Terra-espaço), 2483,5- 
-2500 MHz (espaço-Terra), 1980-2010 MHz (Terra-espaço) e 2170-2200 MHz (espaço-
Terra) ao Serviço Móvel por Satélite a título primário, e a faixa de frequências 1613,8-
1626,5 MHz (espaço-Terra) a título secundário. A designação das faixas de frequências 
para sistemas individuais S-PCS na Europa está consagrada na Decisão ERC/DEC/(97)03 
sobre a Utilização Harmonizada do Espectro para Serviços de Comunicações Pessoais via 
Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas de frequências 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 
MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz. 
 
As administrações europeias têm vindo a seguir o princípio de emitir licenças individuais 
para equipamentos de radiocomunicações. Todavia, durante a última década as 
Administrações começaram a isentar de licença individual alguns destes equipamentos. A 
Recomendação ERC/REC 01-07, sobre regimes harmonizados de isenção de licença 
individual para equipamento de radiocomunicações, define os critérios sob os quais o 
equipamento de radiocomunicações deverá estar isento de licença individual. 
 
3. ABORDAGEM GERAL DA LIVRE CIRCULAÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
LICENCIAMENTO  
 
Visto que os sistemas S-PCS se destinam à oferta  regional ou global de serviços, a 
exigência de licença individual de estações terrenas móveis (MES) não está em 
consonância com o conceito de livre circulação e utilização. Por conseguinte, esta 
Decisão deter- 
mina que as estações terrenas móveis (MES) de S-PCS deverão estar isentas de licença 
individual. A implementação do conceito de livre circulação e utilização implica que as 
Administrações permitam a utilização de estações terrenas móveis (MES) de S-PCS 
provenientes de outros países membros da CEPT sem exigirem quaisquer autorizações ou 
licenças. 



 
A livre circulação e utilização de estações terrenas móveis (MES) e a correspondente 
isenção de licença individual pressupõe: 
 
- a utilização de faixas de frequência harmonizadas por estações terrenas móveis 
(MES) que não sejam susceptíveis de causar interferências prejudiciais noutros serviços 
de  radiocomunicações; 
 
-  a aprovação de tipo de estações terrenas móveis (MES) em conformidade com 
uma norma e um regime de marcação acordados; 
 
Espera-se que a avaliação da conformidade das estações terrenas móveis (MES) de S-
PCS venha a ser efectuada com base em normas harmonizadas. Contudo, poderá haver 
necessidade de se estabelecer um período de transição enquanto as normas harmonizadas 
não estiverem disponíveis. Durante este período a avaliação da conformidade poderá ser 
efectuada com base em especificações que englobem os requisitos essenciais. 
 
4. REQUISITOS PARA UMA DECISÃO ERC 
 
Os sistemas S-PCS irão fornecer um serviço global, o que irá facilitar grandemente as 
comunicações móveis à escala mundial. Por conseguinte, existe a necessidade de criar 
condições para a livre circulação e utilização de estações terrenas móveis (MES) de S-
PCS sem obrigatoriedade de licença individual ou de outras formalidades regulamentares. 
Esta Decisão foi elaborada no intuito de facilitar o cumprimento destes objectivos.  
 
 
DECISÃO ERC 
de 30 de Junho de 1997 
sobre a livre circulação, utilização  
e licenciamento de Estações Terrenas Móveis de Serviços de Comunicações Pessoais via  
Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas de frequências 1610-1626,5MHz,  
2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz 
 e 2170-2200 MHz, no âmbito da CEPT 
(ERC/DEC/(97)05) 
 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 
 
considerando 
 
a)  que a WARC 92 atribuiu ao Serviço Móvel por Satélite as faixas de frequências 
1610-1626,5 MHz (Terra-espaço), 2483,5- 
2500 MHz (espaço-Terra), 1980- 
2010 MHz (Terra-espaço) e 2170-2200 MHz (espaço-Terra) a título primário, e a faixa de 
frequências 1613,8-1626,5 MHz (espaço-Terra) a título secundário; 
 



b) que vários sistemas S-PCS de cobertura global e regional irão entrar em 
funcionamento nas faixas de frequências mencionadas na alínea a); 
c) que o espectro radioeléctrico para operação de sistemas S-PCS será harmonizado 
através da Decisão ERC/DEC/(97)03 sobre a Utilização Harmonizada do Espectro para 
Serviços de Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS) a funcionar nas faixas de 
frequências 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170- 
2200 MHz; 
 
d) que os sistemas S-PCS serão avaliados em conformidade com os critérios das etapas 
estabelecidos na Decisão ERC/DEC(97)03, por forma a afastar tanto quanto possível a 
possibilidade da existência de satélites de ‘papel’; 
 
e)  que a entrada em funcionamento dos sistemas S-PCS nas faixas de frequências 
mencionadas na alínea a) está sujeita aos progressos satisfatórios em matéria de 
coordenação de frequências, de acordo com os procedimentos estabelecidos no  
Regulamentos das Radiocomunicações da  UIT; 
 
f) que a utilização de estações terrenas móveis (MES) de S-PCS pode causar interferência 
noutros serviços; 
 
g) que é desejável que as Administrações implementem um regime de licenciamento 
harmonizado para estações terrenas móveis (MES) de S-PCS no âmbito da CEPT; 
 
h) que a isenção de licença individual de estações terrenas móveis (MES) está em 
consonância com o conceito de livre circulação e utilização, o qual pressupõe o direito de 
transportar e utilizar uma estação terrena móvel (MES) de S-PCS sem qualquer 
autorização; 
 
i) que a harmonização das condições de autorização e a coordenação de procedimentos 
relativas aos S-PCS está consagrada na Decisão ECTRA/DEC/(97)02 sobre 
harmonização de condições de autorização e coordenação de procedimentos no âmbito 
dos Serviços de Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS), na Europa;  
 
j)  que na Zona Económica Europeia (ZEE), a avaliação da conformidade de estações 
terrenas móveis (MES) de S-PCS será efectuada de acordo com as normas harmonizadas 
relevantes, ou, estando a respectiva adopção pendente, de outras especificações que 
demonstrem o cumprimento dos requisitos essenciais; 
 
DECIDE 
 
1. que esta Decisão não impedirá os países membros da ZEE de cumprirem as suas 
obrigações à luz do direito comunitário; 
 
2. que as Administrações não deverão exigir licenças individuais para utilização de 
estações terrenas móveis (MES) de sistemas S-PCS, desde que: 
 



- o sistema por satélite assegure que a estação terrena móvel funciona nas faixas de 
frequências identificadas na Decisão ERC/ DEC/(97)03; 
 
- a prestação de S-PCS, no âmbito do qual funcionam as estações terrenas móveis 
(MES), tenha sido autorizada em conformidade com os regulamentos nacionais e com a 
Decisão ECTRA/ DEC(97)02; 
 
- as estações terrenas móveis (MES) não causem interferências prejudiciais nos 
serviços de radioastronomia na faixa de frequências 1610,6-1613,8 MHz; 
 
-  as estações terrenas móveis (MES) cumpram os requisitos exigidos pelo país onde 
são utilizadas e estejam marcadas em conformidade; 
 
3. que as Administrações que tenham implementado esta Decisão deverão permitir a 
livre circulação e utilização de estações terrenas móveis (MES) mono e multimodo 
oriundas de outros países membros daCEPT, desde que cumpram os requisitos 
mencionados em 2; 
 
4. que cada Administração deverá permitir a livre circulação sem autorização para 
utilizar de estações terrenas móveis (MES), mono e multimodo, oriundas de outros países 
membros da CEPT, que não cumpram os requisitos mencionados em 2, sempre que o 
operador de rede de S-PCS proibir o seu funcionamento no território da Administração; 
 
5. que esta Decisão deverá ser reconsiderada de cada vez que a Decisão 
ERC/DEC/(97)03 sobre a Utilização Harmonizada do Espectro para Serviços de 
Comunicações Pessoais via Satélite (S-PCS) a fun- 
cionar nas faixas de frequências 1610- 
1026,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz for revista; 
 
6. que esta Decisão deverá entrar em vigor a 1 de Outubro de 1997; 
 
7. que as Administrações Membros da CEPT deverão comunicar as medidas 
tomadas a nível nacional para a implementação desta Decisão ao Presidente do ERC e ao 
ERO aquando da sua implementação; 
 
 
Decisão ERC 
de 30 de Junho de 1997 
sobre a livre circulação, utilização e licenciamento de Estações Terrenas Móveis de 
Serviços de Comunicações Pessoais via  Satélite (S-PCS)  a funcionar  nas faixas de 
frequências 1610-1626,5 MHz,  2483,5- 
2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170- 
2200 MHz, no âmbito da CEPT 
(ERC/DEC/(97)05) 
 
  



Até 1 de Outubro de 1997, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a cumprir 
os termos da presente Decisão: 
 
Alemanha  
Áustria   
Espanha     
Finlândia   
Liechtenstein 
Lituânia 
Noruega 
Países Baixos 
Reino Unido 
Suíça 
 
A partir do dia 1 de Outubro de 1997, os seguintes Membros da CEPT comprometeram- -
se a cumprir os termos desta Decisão: 
 
Ex-República Jugoslava da Macedónia   
Bélgica   
Croácia   
Dinamarca  
Eslovénia    
França  
Irlanda 
Islândia 
República Checa 
São Marino 
Suécia 
Turquia 
Nota: O Site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre 
a implementação das Decisões ERC. 
 
Decisão ERC 
de 29 de Novembro de 1999 
sobre a livre circulação e utilização  
de terminais Inmarsat-M4 nos países membros da CEPT, alargando  
o campo de  aplicação da 
 Decisão (ERC/DEC/(95)01) 
(ERC/DEC/(99)21) 
 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1.INTRODUÇÃO 
 



A Decisão ERC/(95)01 identifica três níveis de livre circulação de equipamento de 
radiocomunicações nos países membros da CEPT, conforme a seguir se indica: 
 
1. livre circulação sem autorização para utilizar equipamento de radiocomunicações; 
 
2. livre circulação com autorização para utilizar equipamento de radiocomunicações; 
 
3. livre circulação com autorização para colocar no mercado equipamentos de 
radiocomunicações; 
 
A Decisão ERC/DEC/(95)01 abrange os níveis 1 e 2 de livre circulação de terminais 
GSM  
e DECT, terminais Omnitracs do sistema  
Euteltracs, terminais Inmarsat-C, terminais  
Inmarsat-M e estações móveis PR-27. 
 
Contudo, esta nova Decisão abrange apenas o nível 2 de livre circulação, uma vez que o 
nível 1 já está coberto pela Decisão  
ERC/ DEC/(95)01. 
 
2.HISTORIAL 
 
Um dos principais objectivos do Comité Europeu das Radiocomunicações (ERC) é o de 
facilitar a livre circulação de equipamento de radiocomunicações. 
 
O objectivo desta Decisão consiste em permitir a livre circulação de terminais Inmarsat-
M4 tal como estabelece a Decisão ERC/ DEC/(95)01 para as categorias de equipamento 
de radiocomunicações nela identificadas. 
 
Foram adoptadas Decisões independentes sobre livre circulação e utilização de outras 
categorias de equipamento de radiocomunicações.  
 
3.NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ERC  
 
Em conformidade com as Regras de Procedimento do ERC, não se pode alterar uma 
Decisão ERC sem anular a existente. Por 
conseguinte, existe a necessidade de uma Decisão ERC em separado para permitir a  
livre circulação e utilização de terminais Inmarsat-M4. 
 
 
Decisão ERC  
de 29 de Novembro de 1999 
sobre a livre circulação e utilização  
de terminais Inmarsat-M4 nos  
países membros da CEPT alargando  
o campo de utilização da  



Decisão ERC/DEC/(95)01 
(ERC/DEC/(99)21) 
 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações, 
 
Considerando 
 
a) que a Decisão ERC/DEC/(95)01 estabelece as condições de livre circulação e 
utilização de um número limitado de categorias de equipamento de radiocomunicações; 
 
b) que os terminais Inmarsat-M4 também satisfazem as condições de livre circu- 
lação e utilização em conformidade  
com os princípios gerais da Decisão ERC/DEC/(95)01; 
 
c) que os terminais têm condições para funcionar nas faixas de frequências 1525- 
1559 MHz (espaço-Terra) e 1626,5- 
1660,5 MHz  (Terra-espaço), sob o controlo do sistema de satélites; 
 
d) que a faixa 1660-1660,5 MHz se encontra atribuída ao serviço móvel por satélite 
(Terra-espaço) e ao serviço de radioastronomia a título primário, embora a disposição 
S5.376A (1) do Regulamento das Radiocomunicações da UIT especifique que as estações 
terrenas móveis funcionando na faixa 1660-1660,5 MHz não poderão causar 
interferências prejudiciais às estações do serviço de radioastronomia; 
 
e) que o sistema de satélites limita a utilização de frequências pelo terminal de 
acordo com as atribuições de faixas de frequências estabelecidas no Regulamento das 
Radiocomunicações da UIT, os requisitos impostos pelas Administrações nacionais e os 
acordos de coordenação com outros sistemas de satélites, estabelecidos entre 
administrações e sujeitos a revisões anuais de partilha de espectro radioeléctrico entre os 
operadores de serviços de redes de satélites; 
 
DECIDE 
 
1. que as Administrações Membro da CEPT deverão permitir a livre circulação e 
utilização de terminais Inmarsat-M4 nas mesmas condições, da mesma forma e seguindo 
os mesmos procedimentos descritos na Decisão ERC/DEC/(95)01;  
 
2. que esta Decisão deverá entrar em vigor a 31 de Janeiro de 2000; 
 
3. que as Administrações Membro da CEPT deverão comunicar as medidas tomadas a 
nível nacional para a implementação desta Decisão ao Presidente do ERC e ao ERO 
aquando da sua implementação; 
 
 
Decisão do Comité Europeu das Radiocomunicações 



CEPT/ERC/DEC/(99)21 
sobre a livre circulação e utilização  
de terminais Inmarsat-M4 nos países membros da CEPT,  alargando 
 o campo de aplicação da Decisão  
ERC/DEC/(95)01 
 
 
Até 1 de Fevereiro de 2000, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a 
cumprir os termos da presente Decisão: 
 
República Checa   
Dinamarca   
Finlândia 
Países Baixos  
Reino Unido 
 
Nota: O site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre a 
implementação das  Decisões ERC.  
 
(1) A disposição S5.376A entrará em vigor apenas a 1 de Janeiro de 1999 
 
Decisão ERC  
de 29 de Novembro de 1999 
sobre a livre circulação e utilização  
de terminais Inmarsat-B nos países  membros da CEPT, alargando  
o campo de aplicação da  
Decisão  ERC/DEC/(95)01 
(ERC/DEC/(99)19) 
 
MEMORANDO EXPLICATIVO 
 
1.INTRODUÇÃO 
 
A Decisão ERC/(95)01 identifica três níveis de livre circulação de equipamento de 
radiocomunicações nos países membros da CEPT, conforme a seguir se indica:  
 
1. livre circulação sem autorização para utilizar equipamento de radiocomunicações; 
 
2. livre circulação com autorização para utilizar equipamento de radiocomunicações; 
 
3. livre circulação com autorização para colocar no mercado equipamento de 
radiocomunicações; 
 
A Decisão ERC/DEC/(95)01 abrange os níveis 1 e 2 de livre circulação de terminais 
GSM e DECT, terminais Omnitracs do sistema Euteltracs, terminais Inmarsat-C, 
terminais Inmarsat-M e estações móveis PR-27. 



 
Contudo, esta nova Decisão abrange, ape 
nas, o nível 2 da livre circulação, uma vez que o nível 1 já está coberto pela Decisão  
ERC/ DEC/(95)01. 
 
2.HISTORIAL 
 
Um dos principais objectivos do Comité Europeu das Radiocomunicações (ERC) é o de 
facilitar a livre circulação de equipamento de radiocomunicações. 
 
O objectivo desta Decisão consiste em permitir a livre circulação de terminais Inmarsat-
B, tal como estabelece a Decisão ERC/ DEC/ (95)01 para as categorias de equipamento 
de radiocomunicações nela identificadas. 
 
Foram adoptadas Decisões independentes sobre livre circulação e utilização de outras 
categorias de equipamento de radiocomunicações.  
 
3.NECESSIDADE DE UMA DECISÃO ERC  
 
Em conformidade com as Regras de Procedimento do ERC, não se pode alterar uma 
Decisão ERC sem anular a existente. Por conseguinte, existe a necessidade de uma 
Decisão ERC em separado para permitir a livre circulação e utilização de terminais 
Inmarsat-B. 
 
 
Decisão ERC  
de 29 de Novembro de 1999 
sobre a livre circulação e  
utilização de terminais Inmarsat-B  
nos  países membros da CEPT,  
alargando o campo de aplicação  
da Decisão ERC/DEC/(95)01 
(ERC/DEC/(99)19) 
 
 
A Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações 
 
Considerando: 
 
a) que a Decisão ERC/DEC/(95)01 estabelece as condições de livre circulação e 
utilização de um número limitado de categorias de equipamento de radiocomunicações; 
 
b) que os terminais Inmarsat-B também satisfazem as condições de livre circulação e 
utilização em conformidade com  
os princípios gerais da Decisão  
ERC/DEC/ (95)01; 



 
c) que os terminais têm condições para funcionar nas faixas de frequências 1525- 
1559 MHz (espaço-Terra) e 1626,5- 
1660,5 MHz (Terra-espaço), sob o controlo do sistema de satélites; 
 
d) que a faixa 1660-1660,5 MHz está atribuída ao serviço móvel por satélite (Terra-
espaço) e ao serviço de radioastronomia  
a título primário, embora a disposição S5.376A(1) do Regulamento das 
Radiocomunicações da UIT especifique que as estações terrenas móveis funcionando na 
faixa 1660-1660,5 MHz não poderão causar interferências prejudiciais às estações do 
serviço de radioastronomia; 
 
e) que o sistema de satélites limita a utilização de frequências pelo terminal, de 
acordo com as atribuições de faixas de frequências estabelecidas no Regulamento das 
Radiocomunicações da UIT, os requisitos impostos pelas Administrações nacionais e os 
acordos de coordenação com outros sistemas de satélites, estabelecidos entre 
administrações e sujeitos a revisões anuais de partilha de espectro radioeléctrico entre os 
operadores de serviços de redes de satélites; 
 
DECIDE 
 
1. que as Administrações Membro da CEPT deverão permitir a livre circulação e 
utilização de terminais Inmarsat-B nas mesmas condições, da mesma forma e seguindo os 
mesmos procedimentos descritos na Decisão ERC/DEC/(95)01;  
 
2. que esta Decisão deverá entrar em vigor a 31 de Janeiro de 2000; 
 
3. que as Administrações Membro da CEPT deverão comunicar as medidas tomadas 
a nível nacional para a implementação desta Decisão ao Presidente do ERC e ao ERO 
aquando da sua implementação; 
 
Decisão do Comité Europeu  
das Radiocomunicações 
CEPT/ERC/DEC/(99)19 
sobre a livre circulação 
 e  utilização de terminais  
Inmarsat-B nos países membros 
da CEPT, alargando o campo  
de aplicação da Decisão  
ERC/DEC/(95)01 
 
Até 1 de Fevereiro de 2000, os seguintes Membros da CEPT comprometeram-se a 
cumprir os termos da presente Decisão: 
 
República Checa 
Dinamarca 



Finlândia 
Países Baixos 
Reino Unido 
 
Nota: O Site do ERO na Web (www.ero.dk) contém uma actualização permanente sobre 
a implementação das Decisões ERC. 
 
(1) A disposição S5.376A entrará em vigor apenas a 1 de Janeiro de 1999 


