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Sumário executivo 

 

▪ Na sequência da conclusão do processo de migração da rede de televisão digital terrestre 

(TDT)na Região Autónoma dos Açores (RAA), que teve lugar entre 3 a 11 dezembro de 

2020, e no âmbito das competências de gestão de espectro da ANACOM, foi decidido 

realizar  monitorização prudencial à faixa 700 MHz de modo a garantir uma adequada 

disponibilização futura dos direitos de utilização de frequências (DUF) e permitir a 

subsequente implementação de tecnologias compatíveis com o 5G nas melhores 

condições;   

▪ Foi efetuada a análise da faixa em todas as 155 freguesias das 9 ilhas da RAA. Os 

trabalhos foram realizados por 6 técnicos num percurso total de 2567 Km em viaturas, num 

total de 280 horas de trabalho; 

▪ A logística inerente ao presente trabalho foi complexa atentas as variáveis 

(descontinuidade territorial, condições meteorológicas, transportes entre ilhas e o 

transporte de equipamentos nas diversas deslocações) e os pressupostos (postura 

defensiva em contexto de pandemia);    

▪ Do total de 846 pontos de análise, as anomalias detetadas são diminutas e muito 

localizadas, e em apenas 3 ilhas (Ilha S. Miguel, Terceira e Faial), totalizando 14 pontos 

(1,65 % das observações); 

▪ A maioria das anomalias tinha origem em inadequadas instalações de rede de televisão 

por cabo;   

▪ Dessas anomalias muitas encontram-se resolvidas ou em vias de resolução, não havendo 

qualquer interferência, de relevo, que prejudique a disponibilização DUF da faixa dos 700 

MHz. 
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1. Introdução   

O processo de migração da rede TDT, que na RAA decorreu no período de 3 a 11 de 

dezembro de 2020, teve como propósito libertar a faixa do 700 MHz (faixa cujos DUF se 

encontram em leilão). Terminado este processo, foi equacionada a monitorização 

prudencial da faixa dos 700 MHz (694-790 MHz). Esta ação de monitorização teve como 

finalidade a verificação da existência de eventuais sinais rádio com potencial de poder 

colocar em causa a correta e desobstruída operação de futuros serviços de comunicações 

eletrónicas.  

No âmbito das suas competências de gestão, monitorização e controlo do espectro, a 

ANACOM deverá assegurar a disponibilidade da faixa antes da atribuição dos DUF.  

Tendo em conta o conhecimento técnico residente, resultante de anteriores medições e 

análises em redes móveis, as perturbações expectáveis podem ser categorizadas da 

seguinte forma:  

▪ sinais espúrios ou indesejáveis oriundos do mau funcionamento de sistemas tais como 

amplificadores de sinal de televisão, ruído oriundo de equipamentos industriais ou 

ainda sinais harmónicos provenientes de equipamentos radioelétricos com anomalias 

ou deficiente filtragem;  

▪ emissores instalados em situação irregular.  

A oportunidade deste projeto permitiu, de forma preventiva, antecipar eventuais 

interferências na faixa e, na particularidade dos Açores, aproveitar as deslocações para 

atualizar o conhecimento situacional espectral.  

O presente relatório documenta um exercício exploratório de inventariação de fenómenos 

e de aquisição de conhecimento e não uma atividade fiscalizadora levada a cabo com fins 

sancionatórios.  

Este documento apresenta  a metodologia adotada e os resultados  obtidos. 
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2. Metodologia  

A metodologia utilizada para a monitorização da faixa dos 700 MHz, passou pela 

deslocação de 3 equipas a todas as ilhas, apetrechadas com equipamentos de medida 

integrados com recetores de geo-posicionamento devidamente interligados a uma 

antena exterior adequada a veículos. As deslocações entre ilhas foram efetuadas 

tendo em consideração as medidas regionais impostas decorrentes da situação 

pandémica. 

▪  Período temporal  

O planeamento desta atividade teve início nos primeiros dias de janeiro. As deslocações 

para a medição e obtenção de dados, nas zonas geográficas em análise, foram efetuadas 

no período compreendido entre 8 de fevereiro e 12 de março de 2021.  

▪ Abrangência geográfica  

Foram percorridos todos os concelhos do arquipélago dos Açores num total de 2567 km e  

recolhidos dados em 846 pontos. Na tabela seguinte é possível observar a distribuição por 

ilha. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – N.º de pontos de recolha por Ilha 

 

 

▪ Equipamento utilizado  

Tendo em conta o tipo de análise pretendida as equipas fizeram-se deslocar na região com 

os sistemas de receção apropriado para a faixa dos 700 MHz, utilizando recetores R&S 

EB500, R&S ESMB e dispositivos de geo-posicionamento (GPS). Em termos de software 

Ilhas Km N.º Pontos de recolha 

Corvo 18 11 

Faial 261 83 

Flores 193 42 

Graciosa 151 39 

Pico 288 114 

Santa Maria 128 40 

São Jorge 284 119 

São Miguel 838 285 

Terceira 406 113 
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foi utilizada aplicação própria da ANACOM, o Radiotask1, sendo os dados posteriormente 

exportados em formato imagem, CSV (Excel) e KML2.  

▪ Procedimento de recolha de dados  

A monitorização à faixa 694-790 MHz foi efetuada em movimento. Na obtenção de leituras 

com perturbações ou emissões inesperadas, procedeu-se ao registo da posição 

geográfica, à obtenção da imagem espectral georreferenciada e realizaram-se diligências 

no sentido de aferir a possível fonte do sinal interferente.   

▪ Fatores decisivos na escolha das zonas em análise  

O critério adotado para este levantamento foi o de percorrer todas as freguesias da RAA, 

tendo em atenção as zonas onde era expectável encontrar possíveis fontes interferentes, 

isto é, zonas de maior concentração de população, parques industriais e outros locais onde 

existem maior número de sistemas de comunicações instalados (sistemas radiantes). 

▪ Logística  

Os trabalhos obrigaram a um planeamento prévio onde se acautelou as medidas 

introduzidas pelo Governo Regional e as orientações da Direção Geral de Saúde, 

decorrente do contexto pandémico e no âmbito das deslocações entre ilhas. Toda a 

logística das deslocações quer dos técnicos da Delegação dos Açores, sedeada na Ilha de 

S. Miguel, quer do material necessário teve que ser adequada à mobilidade dos trabalhos 

(incluindo a particularidade da deslocação entre ilhas através do uso dos transportes 

marítimos).  

 

3. Análise de resultados   

Em termos de resultados foram recolhidas medições em todas as ilhas do arquipélago num 

total de 846 pontos de medição. 

 

Dos 846 pontos, 1,65 % apresentaram sinais anómalos na faixa, que legitimaram uma 

análise técnica. Na generalidade, todos estes sinais registados encontram-se muito 

circunscritos no espaço. Estas situações foram identificadas nas ilhas do Faial, Terceira e 

S. Miguel.  

Nas ilhas do Corvo, Graciosa, Flores, Pico, Santa Maria e São Jorge não foram 

identificadas quaisquer interferências na faixa de 694 a 790 MHz. 

 

 

 

 

                                                
1 Software desenvolvido internamente que permite a conexão a recetores compatíveis, via ligação de rede Ethernet, com 

visualização espectral, recolha e medições, georreferenciação de resultados e exportação de dados.  
2 Formato de ficheiro compatível com Google Earth, contendo os pontos de recolha, assim como links para imagens representando a 

análise espectral.  
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Tabela 2 – Relação por Ilha de registos de medições anómalas 

As imagens seguintes apresentam os mapas de cada ilha com a distribuição dos pontos 

recolhidos. Os pontos nos mapas denotam cores que podem ser interpretadas do seguinte 

modo:   

• a cor verde pontos de recolha na faixa dos 700 MHz livre de perturbações;  

• a cor azul representa os locais onde constatou-se que repartidores ou derivadores das 

redes de televisão por cabo criavam pequenas interferências na faixa; 

• a cor amarela representa os locais cujas fontes das perturbações carecem de análise 

mais pormenorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhas 
N.º pontos de 

recolha 
N.º pontos com 

anomalias 
% 

Corvo 11 0 0 

Faial 83 2 2,4 

Flores 42 0 0 

Graciosa 39 0 0 

Pico 114 0 0 
 Santa Maria 40 0 0 

São Jorge 119 0 0 

São Miguel 285 5 1,75 

Terceira 113 7 6,2 
 

Figura 1 - Pontos de medição ilha do Corvo 

 

Figura 2 - Pontos de medição ilha do Faial 

 

Figura 3 - Pontos de medição ilha das Flores  

 

Figura 4 - Pontos de medição ilha Graciosa 
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▪ Descrição dos resultados obtidos 

Nas situações identificadas a azul, verificou-se que a perturbação registada no espectro 

se manifestava num raio aproximado de até 2 a 3 metros, pelo que não é expectável que 

afete de forma significativa a utilização da faixa destinada às redes móveis.  

Figura 5 - Pontos de medição ilha do Pico 

 

Figura 6 - Pontos de medição ilha de Santa Maria 

 

Figura 7 - Pontos de medição ilha de São Jorge 

 

Figura 8 - Pontos de medição ilha Terceira 

Figura 9 - Pontos de medição ilha S. Miguel 
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Figura 10 – Exemplo da perturbação espetral na proximidade de separadores da televisão por cabo (a cerca de 

1 metro da fonte de interferência)  

Os pontos nos mapas identificados a amarelo são situações cujas diligências técnicas 

efetuadas não permitiram uma conclusão evidente quanto à identificação da fonte da 

interferência, carecendo de uma abordagem diferente.  

 

No concelho do Nordeste, verificaram-se algumas portadoras (figura 11) provocadas 

muito possivelmente por amplificadores de banda larga em auto-oscilação (vulgo 

amplificadores de sinal TV domésticos). Estas portadoras não são continuas no tempo, 

dificultando a sua identificação e subsequente resolução. Estes locais integram uma base 

de dados de locais a serem revisitados. 

 

Figura 11 – Exemplo da perturbação espetral na Lomba de São Pedro no Nordeste  

Foram detetadas duas situações, uma no Pico da Barrosa (local com maior número de 

Sistemas Radiantes na Região) e outra no Miradouro do Escalvado, na zona da Várzea 

em São Miguel, com presença de sinais anormais na faixa analisada. 
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No caso do Pico da Barrosa foi verificada, num local muito específico e localizado, uma 

interferência na faixa dos 700 MHz devido, muito provavelmente, à concentração de um 

número elevado de emissores de radiodifusão e de TDT com potências muito elevadas 

(superiores a 1 kW). Este acumular de emissões com as respetivas harmónicas e 

intermodulações fazem com que o nível de ruído seja muito elevado (figura 12). 

 

Figura 12 – Exemplo de sinais identificados no miradouro do Pico da Barrosa 

A referir que não se considera esta situação preocupante para a libertação da Faixa dos 

700 MHz, devido aos seguintes fatores: 

a) muito circunscrito em termos espaciais (cerca de 70 metros de raio); 

b) localiza-se numa área de reduzida permanência de potenciais utilizadores; 

c) previsto um reordenamento das estações, devido à intenção do Governo Regional 

dos Açores instalar um Radar Meteorológico neste local. 

Relativamente à interferência da zona do Miradouro do Escalvado (figura 13), ilha de S. 

Miguel, onde existem três emissores da RTP e estações de dois operadores móveis, 

verificou-se um nível elevado de ruído, numa área muito circunscrita e na proximidade 

dos emissores, que carece de um estudo mais pormenorizado. 
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Figura 13 – Exemplo de sinais identificados no miradouro do Escalvado 

Como esperado, constatou-se a presença de alguns sinais de muito fraca amplitude 

(figura 14) proveniente da proximidade de equipamentos como motores (ex.: cortadores 

de relva, betoneiras, motorizadas e até algumas viaturas). No entanto, estes sinais, sendo 

de muito fraca amplitude, só se verificam na proximidade de menos de 2 metros. Não se 

considera esta questão relevante para a futura utilização desta faixa.  

Estas situações não foram registadas nos mapas por não serem situações específicas de 

um local geográfico, por serem muito delimitadas espacialmente e por terem uma 

natureza temporal.  

 

Figura 14 – Exemplo de sinais gerados por motores (proximidade inferior a 2 metros) 
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