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Sumário executivo  

 

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

terrestre (TDT) na Região Autónoma da Madeira (RAM), entre 9 e 18 de 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 a futura 

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

subsequente implementação de tecnologias compatíveis com o 5G nas melhores 

condições. 

▪ Devido a constrangimentos nas deslocações a Porto Santo, por motivos do Plano 

Regional de Emergência COVID-19, foram efetuadas medidas utilizando a estação 

remota instalada naquela ilha, no centro da Vila Baleira. 

▪ A campanha de medidas centrou-se na ilha da Madeira e ocorreu entre 1 e 11 de 

março de 2021, abrangendo os 11 concelhos, 54 freguesias e percorrendo 725 km. 

Salvaguardaram-se os principais núcleos habitacionais e zonas de cobertura por 

satélite ao longo percurso efetuado. 

▪ Do total de 226 pontos de análise, não foram detetados sinais espúrios nem sinais 

interferentes. 
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1. Introdução  

O processo de migração da rede de TDT, que na RAM decorreu no período de 9 a 18 de 

dezembro de 2020, teve como objetivo 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), com o objetivo de verificar a existência de eventuais 

sinais rádio que possam pôr em causa a correta operação de futuros serviços de 

comunicações eletrónicas.  

Esta medida e a divulgação deste relatório é relevante para o esclarecimento da população e 

para reforçar a segurança da transição para novas gerações de comunicações eletrónicas. 

No âmbito das suas competências na gestão de espectro, a ANACOM deverá disponibilizar, 

após o leilão, as faixas isentas de sinais significativos perturbadores, de modo a minimizar 

qualquer problema de implementação ou utilização das novas tecnologias de comunicação 

móvel, contribuindo assim para uma maior qualidade do serviço disponibilizado aos cidadãos 

e para um enriquecimento das possibilidades de desenvolvimento económico. 

Desta forma, o presente relatório documenta um estudo exploratório de aquisição de dados e 

de confirmação do conhecimento já adquirido no âmbito da monitorização do espectro na RAM, 

não tendo o projeto sido desenvolvido numa lógica de fiscalização com vista a eventuais ações 

sancionatórias. 

Este documento apresenta a metodologia adotada, os resultados e as respetivas conclusões. 

2.  Metodologia  

▪ Período temporal 

A recolha de dados foi efetuada a 1 de fevereiro, no Porto Santo, e entre 1 e 11 de março 

de 2021, na Madeira. 

▪ Equipas 

A recolha de dados foi realizada por uma equipa de 2 técnicos, totalizando 

aproximadamente 75 horas de trabalho. 

▪ Abrangência geográfica 
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Foram percorridos cerca de 725 km na ilha da Madeira e recolhidos dados em 225 pontos 

distintos, entre os 11 concelhos e 54 freguesias da região autónoma da Madeira. 

No Porto Santo foram efetuadas medidas recorrendo à estação remota instalada no centro 

da Vila Baleira. 

 

Figura 1 – Região Autónoma da Madeira 

 

▪ Equipamentos utilizados  

As medidas foram efetuadas com os recursos técnicos disponíveis para as duas situações 

identificadas. Assim: 

• Estação remota no Porto Santo – recetor R&S EM100 e antena omnidirecional 

vertical R&S UMTS12-H12 20-1300 MHz. 

• Viatura com recetor R&S ESMB, antena omnidirecional vertical para a faixa dos 

700 MHz e dispositivos de leitura de posição GPS. 

Em termos de software foi utilizada aplicação própria da ANACOM, Radiotask1, sendo os 

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

                                                 
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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▪ Procedimento de recolha de dados  

Durante o percurso definido com base nos critérios identificados, foi efetuada 

monitorização constante à faixa dos 694–790 MHz, tentando criar uma amostra 

geográfica ao longo desse percurso. Para tal, recolheu-se uma imagem espectral 

georreferenciada em cada ponto, coligindo-se, a posteriori, todos os dados. 

▪ Fatores decisivos na escolha das zonas em análise  

De acordo com a informação recolhida ao longo dos anos em campanhas de 

monitorização móvel (aproximadamente dos 30 MHz aos 3 GHz), não se previa a 

existência de emissores nesta faixa (apenas os emissores de TDT anteriores à sua 

migração). 

Assim, a campanha de medidas foi concebida atendendo a salvaguarda dos principais 

núcleos habitacionais (capitais de concelho) e zonas de cobertura por satélite dentro do 

percurso efetuado. 

  



6  

3. Análise de resultados   

▪ Padrões territoriais  

Nas Figura 2 e Figura 3 encontra-se a distribuição geográfica das medidas efetuadas3 

nos 226 pontos distintos na RAM.

 

Figura 2 – Ponto de medição na Estação Remota no Porto Santo 

Figura 3 – Ponto de medição na Madeira 
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Os pontos de medida poderão tomar as cores que se identificam seguidamente:  

• a verde, pontos de recolha com a faixa dos 700 MHz livre de perturbações;  

• a vermelho, pontos onde foi detetada a presença de emissores irregulares na 

faixa dos 700 MHz;  

 

▪ Tipo de resultados obtidos  

Encontra-se na Figura 4 uma ilustração do tipo de imagem espectral que foi recolhida.  

Abaixo, na cor verde, temos uma leitura imediata do espectro medido. Na mesma 

localização, a vermelho, o somatório do verificado. 

No meio do gráfico, a linha horizontal a vermelho representa o limiar que nos mostraria 

uma emissão indevida na zona em estudo. 

 

Figura 4 – Faixa sem emissores ou perturbações 
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▪ Resultados obtidos por zona geográfica  

- Porto Santo  

Nas medidas efetuadas verificou-se a inexistência de sinais significativos na faixa em 

causa. Apenas alguns sinais devido a eventuais harmónicas/espúrias sem expressão 

no âmbito deste estudo. 

- Madeira  

No total dos 225 pontos de análise, não foram registados sinais relevantes, i.e., 

verificou-se um comportamento similar ao constatado no Porto Santo, confirmando-se 

a informação histórica adquirida. 
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