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      N/ Referência                                                           Data          
Grupo Técnico Consultivo PLC e    12 de Agosto de 2008 
Monitorização de Espectro 
 
 
Prezados Colegas: 
 
   Realizou-se uma reunião deste grupo GTC/PLC, representada por CT4AN, José 
Francisco, CT2HMX, Hugo Barata e eu próprio, CT1END, no dia 5 de Agosto de 2008 
pelas 10h30 nas instalações do ICP- ANACOM em Barcarena. 
 
   Estiveram presentes pela ANACOM o Sr. Eng. Carlos Antunes e Sr. Eng. Sirajali 
Momade da Direcção de Gestão de Espectro e da Divisão de Laboratórios. 
 
   Foi patente a máxima colaboração e interesse de ambas as partes no que toca a 
encontrar uma solução para o problema, decorrendo a reunião num ambiente de total 
colaboração. 
 
   Fez-se um longo e aprofundado debate Técnico sobre as interferências até agora 
detectadas, suas origens, modulação e conteúdo espectral bem como as implicações na 
utilização e escuta das Ondas Decamétricas pelos vários interessados (Amadores, 
Escutas, CB's e demais Cidadãos), sendo assumida uma colaboração bilateral de 
esforços para solucionar o problema em tempo razoável dado inclusive não existir ainda 
Legislação em várias áreas inerentes. 
  
   Foi referido nesta reunião que as homolgações de equipamento foram extintas em 
2001 e que existem actualmente auto-certificações de marca CE com a apresentação 
dum dossier técnico / normas aplicadas e número de organismo de certificação. 
 
   A ANACOM já reuniu com a Portugal Telecom e estão conscientes do problema que 
pretendem resolver em estreita colaboração, realizando-se já neste momento medidas e 
ensaios com equipamentos Corinex e Comtrend instalados pelo MEO. 
 
   A direcção de fiscalização do mercado (DFI) está também alertada para a situação, pois 
como não existem normalizações para estes equipamentos (PLC), será necessário evitar 
a sua proliferação desregrada no mercado nestas condições. 
 
   Iremos pedir também a colaboração das congéneres da REP na IARU e para a Região 
1 para proteger as nossas Bandas relativamente a interferências nocivas. 
 
 


