
 

 

Conferência “Gestão do Espectro: Perspetivas, Desafios e Estratégias” 

Teve lugar em Lisboa, a 20 de setembro de 2013, a Conferência “Gestão do Espectro: 

Perspetivas, Desafios e Estratégias”, que contou com a presença de oradores de prestígio, 

com profundo conhecimento e experiência em matéria de gestão do espectro, incluindo 

representantes de reguladores europeus, da Comissão Europeia (CE), de organizações de 

normalização, de operadores nacionais, de utilizadores do espectro e da academia.  

Esta iniciativa visou, por um lado, incentivar um diálogo frutuoso no domínio da gestão do 

espectro tendo em conta as realidades existentes em alguns países europeus, 

nomeadamente ao nível do quadro regulamentar e suas tendências e, por outro lado, 

promover a cooperação entre todas as partes interessadas, incluindo operadores, indústria e 

utilizadores do espectro. Esta troca de pontos de vista consubstancia-se na colaboração 

com a ANACOM na identificação das questões mais marcantes na gestão do espectro e das 

estratégias mais apropriadas. 

Fátima Barros, Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, abriu a Conferência 

salientando a enorme satisfação na organização do evento, dada a importância que a 

gestão do espectro assume na oferta de um vasto domínio de redes e de serviços de 

comunicações eletrónicas. Destacou a importância de uma gestão efetiva e eficiente do 

espectro, constituindo este um dos pilares essenciais na defesa dos interesses estratégicos 

e do desenvolvimento económico dos vários países da Europa, nomeadamente na área das 

comunicações eletrónicas como estimulo ao desenvolvimento, diversificação e oferta de 

novos serviços, maximizando os benefícios para os consumidores e criando também 

condições para a implementação de tecnologias inovadoras. Salientou ainda que a 

implementação de novas tecnologias disruptivas, bem como as aplicações emergentes 

multimédia e de banda larga têm vindo a criar uma maior pressão em termos de 

necessidade de disponibilidade quase imediata do espectro. Concluiu sublinhando o foco 

principal da conferência - promover um diálogo aberto entre os vários intervenientes, 

designadamente operadores, indústria e utilizadores, sobre matérias relevantes no âmbito 

da gestão do espectro, tais como programa político do espectro, dividendo digital, 

necessidades de espectro nas diversas áreas sectoriais estratégicas e preparação para a 

Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC) da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT) em 2015. 

Fábio Leite, Diretor Adjunto do Departamento das Radiocomunicações da UIT, apresentou a 

perspetiva histórica ao nível do desenvolvimento tecnológico, assim como o quadro 

regulamentar internacional pelo qual se rege a gestão do espectro.  



 

 

Os três principais temas em debate foram: o quadro regulamentar atual e suas tendências; 

as necessidades de espectro em áreas sectoriais estratégicas; a banda larga sem fios, o 

futuro da radiodifusão e o dividendo digital.  

A mesa redonda sobre o quadro regulamentar atual foi abordada na perspetiva das 

organizações internacionais e das entidades reguladoras europeias. A este propósito, a 

Conferência permitiu que a abordagem do tema por parte das organizações internacionais 

tivesse três perspetivas distintas e enriquecedoras pela diversidade que as caracterizou: a 

visão da CE, que procura consolidar a regulamentação no espaço europeu; a posição da 

Conferência Europeia das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), que 

salienta de forma objetiva os aspectos chave na gestão do espectro e a necessidade e 

importância da harmonização; a opinião do Instituto Europeu de Normas de 

Telecomunicações (ETSI), que esclareceu o papel insubstituível que desempenha, no 

sistema regulatório europeu.  

A intervenção dos representantes de vários reguladores permitiu conhecer quais são, na 

perspetiva destes reguladores, os grandes desafios que enfrentam no momento, bem como 

o modo como encaram as novas tendências da política do espectro, focadas na gestão 

efetiva e eficiente do espectro tanto na perspetiva técnica como regulamentar. O debate 

possibilitou um melhor conhecimento do quadro regulamentar em vigor - nomeadamente a 

proposta atual relativa ao mercado único (single market), que promove a utilização mais 

eficiente do espectro - e também dos principais obstáculos e desafios com que o sector das 

radiocomunicações se depara. 

Na segunda mesa redonda as intervenções centraram-se nas necessidades de espectro em 

áreas sectoriais estratégicas, como os transportes, os serviços científicos, aeronáuticos e 

marítimos. Ficou clara a importância deste tipo de sectores no que se refere à utilização do 

espectro, tanto mais que em diversas ocasiões está em causa a vida humana. Ficou patente 

também que as necessidades de espectro não se limitam às comunicações móveis e à 

radiodifusão.  

A última mesa redonda da conferência debruçou-se sobre a banda larga sem fios, o futuro 

da radiodifusão e o dividendo digital. Foram apresentadas as diversas perspetivas dos 

envolvidos neste tema, tendo sido notória a importância crucial que o espectro na faixa de 

ultra high frequency (UHF) desempenha para os vários atores. Ficou também claro, neste 

domínio, que o desenvolvimento internacional (ao nível da Europa e do resto do mundo) é 

extremamente relevante no desenho de políticas nacionais que possam acomodar os 

diversos interesses. 



 

 

Das inúmeras questões abordadas, é de realçar a importância que assume uma 

aproximação harmonizada à utilização de frequências, decorrente de um planeamento 

abrangente, atempado e dinâmico do espectro radioelétrico. Foi ainda reforçado que a 

partilha do espectro entre vários serviços de radiocomunicações é uma urgência, a qual se 

faz acompanhar de novas abordagens regulamentares, como por exemplo o licensed shared 

access (LSA). Além disso, foi salientado que a gestão das interferências não pode deixar de 

ser considerada parte integrante da gestão do espectro. 

O evento resultou numa participação extremamente interessada e diversificada dos vários 

agentes do mercado, sendo de realçar a forma empenhada e construtiva das intervenções 

dos oradores e moderadores dos diversos painéis bem como da audiência. 

A Conferência foi precedida, a 19 de setembro, do Workshop sobre Sistemas Cognitivos, 

promovido pela CE, para apresentar os projetos europeus de investigação em curso na área 

dos sistemas cognitivos e proporcionar a oportunidade de familiarização com os sistemas e 

componentes do Cognitive Radio Experimentation World (CREW). 

 

 


