
Agenda 

 Dia 1 - Princípios fundamentais das comunicações via 

                satélite  

 Dia 2 - Linhas orientadoras na regulamentação de 

                serviços via satélite 

 Dia 3 - Planeamento de rede e avaliação plano de 

                transmissão 

 Dia 4 - Instalação e manutenção de Vsat 

 Dia 5 - Aquisição de equipamentos Vsat e segmento  

                espacial 

1 Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 

 2 



Linhas Orientadoras da 

regulação serviços satélite  

 Organizações de Regulação Rádio  

 Princípios de regulação em comunicações Satélite 

 Enquadramento jurídico das comunicações satélite 

 Tendências na regulação e licenciamento 

  Monitorização e controlo do espectro 
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Linhas Orientadoras da 

regulação serviços satélite  
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  Monitorização e controlo do espectro 
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Regulação & equilíbrio 
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Todo o acto de governação,  benefício,  

prazer, virtude, ou até mesmo uma  

simples atitude de prudência, são  

baseados em compromissos e  

equilibrios, ou seja renunciamos a  

alguns direitos para beneficiar de  

outros  

 
 Edmund Burke, English Statesman, 1775 

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 

911570741) 



Organizações de regulação rádio 
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   Com o aumento significativo de Países interessados no 

lançamento dos seus próprios satélites tornou-se 

necessário disciplinar o meio em que se encontram - o 

espaço - e tal desiderato cabe à UIT - União 

Internacional de Telecomunicações (17 Maio 1865) 

possuindo actualmente 193 estados membro e mais de 

700 organizações públicas e privadas, reorganizada da 

forma seguinte. 
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Organizações de regulação rádio 
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 Radiocomunicações  O sector das radiocomunicações da 

UIT - R coordena uma ampla e crescente gama de serviços, 

assim como a gestão internacional das órbitas dos satélites e 

espectro de frequências rádio. 

 Normalização As normas da UIT - T (as chamadas 

recomendações) são fundamentais para o funcionamento das 

redes TIC modernas. Sem standards da UIT não poderiam 

fazer-se chamadas ou haver Internet. 

 Desenvolvimento Sector de desenvolvimento das 

telecomunicações a UIT – D tem um programa de ofertas para 

quem estiver interessado em iniciar ou ampliar a sua presença 

em mercados emergentes ou prosseguir um mandato de 

responsabilização social corporativa. 
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Conferência mundial de 

Radiocomunicações ( WRC )  

 Reune todos 3 ~ 5 anos  
 WRC 2015 (Geneve 2 Nov - 27 Nov) 

 WRC 2012 ( Geneve 23 Jan - 17 Fev )  

 WRC 2007 ( Geneve 22 Oct - 16 Nov ) 

 WRC 2003 ( Geneve 9 Jun - 4 Jul ) 

 Pareceres e revisão da regulamentação Rádio 
 Tratados internacionais - uso do espectro rádio e  

                                            janelas de posicionamento  

                                            dos satélites 

 Endereça questões para estudo nas RA e SGs 
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Assembleia de Radiocomunicações (RA) 

 Reune normalmente com WRC 3 ~ 5 anos  
 RAG 2015 ((Geneve 26 - 30 Oct ) 

 RAG 2012 (Almaty Kasakhstan 5 Set - 7 Set    

 RAG 2007 

 RAG 2003 

 Agenda de assuntos prioritários, urgentes, define 

calendarizações  

 Aprova as recomendations do ITU-R , e estudos 

técnicos de suporte ao WRCs 
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Gestão da Regulamentação Rádio 

 Radio Regulations Board 

 Aprova regras e procedimentos para a Regulação rádio 

e registo de alocação de frequência de Estados 

Membros. 

 Endereça assuntos colocados pelos Serviços que não 

sejam de aplicação imediata do regulamento  

 Conselho consultivo e de apoio a conferências e 

assembleia de partes de radiocomunicações 

 …..    
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Grupo apoio e consulta 
Study Group – Advisory Group 

 SG 1 - gestão de espectro  (3wp) 

 SG 3 - propagação electromagnética  (4wp) 

 SG 4 - serviço fixo de satélite  (4wp) 

 SG 5 - Serviços terrestres (5wp + 1tg) 

 SG 6 - serviços de difusão (3wg + 1 tg) 

 SG 7 - serviços científicos (4wg) 

 

e grupos de apoio, nomeadamente: 

 
▪ SC - Comissão especial assuntos regulação 

▪ CPM - Comissão preparação e coordenação 

▪ Subgrupos ou WP - working parties e 

▪ TG - task groups 
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AG(TSAG) 

SG 
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Grupo apoio e consulta (SG - AG) 

 SG 2   - Aspectos operacionais na provisão redes  

 SG 3   - Questões económicas e políticas 

 SG 5   - Questões ambientais e climáticas 

 SG 9   - Banda larga em cabo e TV 

 SG 11 - Sinalização e protocolos 

 SG 12 - Performance QoS e QoE 

 SG 13 - redes próxima geração 

 SG 15 - transporte e acesso 

 SG 16 - multimédia 

 SG 17 - Segurança 

 SG 19 - redes móveis 

 TSAG - grupos de standardização telecomunicações 
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WTDC 

AG(TDAG) 

SG 

ITU-D não tem envolvimento grupos técnicos de standarz e sómente gere 2 grupos 
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Grupo apoio e consulta (SG - AG) 

 SG 1   - Meio ambiente, cibersegurança,  

                 aplicações das TIC e questões  

                 conexas da Internet 

 SG 2   - Desenvolvimento de infraestrutura e  

                 tecnologia de informação e comunicação, 

                 telecomunicações de emergência e 

                 adaptação a mudanças climáticas 
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WRC 12 Agenda 

 Questões Banda Larga Móvel e IMT 

 Questões Regulatórias  

 Questões Segurança  

 Questões Ambientais 

 Questões Cientificas e Satélites 

 Questões de Móvel Satélite e Navegação 

    (Aeronáutica, Maritima e Radio Amador) 
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Banda Larga Móvel e IMT 
International Mobile Telecommunications 

 Alocação de novas frequências (694-790MHz) para facilitar 

desenvolvimento das aplicações banda larga móvel 

terrestre (efectiva depois WRC 15). 

 Desenvolvimento aplicações wireless de dados alta 

velocidade acima dos 70 GHz. 

 Uso da banda 6440-6520 MHz e 6560-6640 MHz por 

plataformas a grande altitude (HAPS) para serviço fixo.* 

 Uso da banda digital sobrante (DD) resultado da transição 

TV analógica para Digital, em novas aplicações  ( IMT - 

avançadas, TV 3D…)  
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Banda Larga Móvel 

Novas frequências 
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Questões Regulatórias 

 Impacto na gestão do espectro do radio definido por 

software (SDR), sistema radio cognitiva (CRS), 

consequência da sua congestão em áreas urbanas.   

 Aumento e proliferação de dispositivos de curto alcance 

(SRD), em todas as bandas. 

 Crescimento explosivo de novas aplicações baseadas em 

tecnologias de convergência rádio, justificando revisão do 

framework regulatório e gestão de espectro. 

 Serviço Difusão Satélite na banda 22GHz 

 Uso de links ópticos em espaço livre  
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Questões Segurança Aeronáutica 

 Prioritização de comunicações satélite em rotas, para a 

segurança e regularização de voos. 

 Limitação da banda 37- 38 GHz no móvel aeronáutico como 

protecção a outros serviços primários nota* 

 Aumento de links de  radiocomunicações de segurança e 

novas aplicações / conceitos de gestão tráfego aéreo.  

 Regulação da livre operação de aviões não tripulados (UAS) 

em áreas não reservadas, com alocação banda 5GHz. 

 Gravação de frequencias aeronáuticas no registo mestre 

internacional de frequencias  
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Questões Segurança Marítima 

 Introdução de tecnologias digitais para resposta adequada a 

novos serviços de segurança maritima 

 Necessidade crescente de melhorar a identificação, 

monitorização e vigilância de navios e cargas, bem como a 

segurança de portos, mediante sistemas de identificação 

automáticas (AIS) 

 Alocação das bandas 156,8 e 162 MHz para busca e 

salvamento 

 Alocação universal gama 500 MHz  para broadcast  e 

informação segurança.  

 Modernização GMDSS (completar WRC-18) 
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Questões Segurança em 

Radiolocalização 

 Novas aplicações com radares de vigilância, monitorização e 

manobra de areonaves na banda VHF 

 Radares Automóveis para melhorar segurança rodoviária,  

 Proteção do serviço de radioastronomía na banda 4990 -5000 

MHz de emissões indesejadas do serviço de radionavegação 

por satélite (espaço-terra) na banda 5010-5030 MHz 

 Radares oceanográficos 3-50 MHz recolecção dados 

mitigação efeitos catástrofes, percepção mudanças climáticas, 

segurança viagens maritimas 
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Questões ambientais 

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 

 26 

 Importãncia do uso das TIC no combate a mudanças 

climáticas e previsão e alivio de desastres naturais. 

 Introdução do principio de diferença do tempo de chegada 

(ATD), capaz de detectar traçados das descargas 

atmosféricas a milhares Km de distância, do centro das 

descargas, alocando a banda 8,3 e 11,3 KHz 

 Extensão da actual banda de Satélites meteorológicos 

(7,9GHz), para 7,75 - 7,85 GHz, para acomodar novas 

gerações MeteoSat, com maiores larguras de banda e 

débitos.       



Questões científicas e Satélites 1 
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 Nova alocação 22.53-23.25 GHz para protecção FS and 

MS em Paises vizinhos, como reforço a 25,5 – 27 GHz 

(DL) para video / voz / dados em missões de transito ou 

perto da Lua 

 Protecção do uso de espectro por serviços passivos de 

climatologia e meteorologia bem como astronomia (bandas 

de 275 a 3000 GHZ) 

 Necessidade de sensores de elevada resolução a 8 GHz 

para previsão meteorológica, mudanças climáticas e 

predicção de catastrofes  

 Regulação de nano e picosatélites (ou CubeSat) e reporte 

ao WRC-15, que poderão enxamear a gama em uso dos 

137 MHz - 2450 MHz (corrigir resultados WRC-18) 
 



Questões científicas e Satélites 2 
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 Uso de sistemas MetAids para detecção e localização de 

descargas atmosféricas e para serviços de operacionalização e 

salvaguarda de vidas, em condições extremas (bandas VLF) 

 Necessidades de espectro para aplicações satélite de 

posicionamento e radiodeterminação, possibilitando beneficios 

sociais  

 Aumento interesse exploração espacial (robótica e tripulada) á 

volta da Lua para exame de pontos de aterragem e ambientais 

 Serviços móveis por satélite na banda de 2 GHz 



Questões científicas e Satélites 3 
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 Revisitar serviço fixo e serviço móvel marítimo por satélite na 

banda 7-8 GHz 

 Serviços de exploração da tierra por satélite - direcção terra / 

espaço na banda 7-8 GHz e possivel ampliação da alocação actual 

para o serviço de exploração da terra por satélite (activo) 9300-

9900 MHz até 600 MHz na banda 8700-9300 MHz ou 9000-10500 

MHz (rever WRC-15) 

 Serviço de radiodifusão por satélite: 

 Auditoria legal ( due diligence) 

 Limites de fluxo de potência (PFD) 

 Salvaguarda flexibilidade 



Questões científicas e Satélites 4 
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 Uso da banda 410-420MHz para pesquisa espacial (espaço-

espaço) 

 Implementar a apresentação electrónica da informação das redes e 

sistemas de satélite antes da sua  publicação formal. 

 Utilização das bandas 5150-5250 / 5250-5350 e 5470-5725 MHz 

do serviço móvel, para a implementação de sistemas de acceso 

wireless, incluidos nas redes radioeléctricas de área local 

 Alocação adicional ao FSS da banda 10 – 17 GHz região 1, 13 -17 

GHz regiões 2 e 3 (completar WRC-15) 



 Interesse na provisão Serviço de Radio determinação 

por Satélite (RDMSS) na banda 2348,5-2500 MHz na 

região 1 (Europa, Africa) e upgrade na mesma banda à 

região 3 (Ásia) 

 Aumento do uso de Serviços Móveis por satélite, 

restringido por problemas de banda (actual 4-16 GHz), 

decidido revisitar banda 22-26 GHz no WRC15 
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Questões Navegação e Móvel Satélite 



Coordenação inter - organizacional 
todas as entidades envolvidas 

• A ITU-R coordena o uso do espectro a 

nível internacional, evitando problemas de 

interferência entre os diversos Operadores 

Satélite (OS) . 

• Uma vez implementada a politica de “céu 

aberto” para um País, deixará de haver 

necessidade de repetição de 

licenciamentos para OS já licenciados, o 

que é também fortemente apoiado pela 

industria que vê ineficiência na falta de  

regulamentação nesse sentido.  

32 
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Autoridade regulatórias 
exemplos nacionais e regionais 

 CEPT - European Radiocommunications Office  

 ETSI - European Telecommunications Standards Institute 

 FCC - Federal Communications commission (USA) 

 OFCOM (UK) 

 ORTEL – Organo Regulador de las telecomunicaciones (GE)  

 UAT – União Africana de telecomunicações 

 ECOWAS - West African Telecom. Regulatory Assembly 

 INACOM - Instituto Nacional Comunicações (Angola) 

 ANAC - Agência Nacional de Comunicações (Cabo Verde) 

 INCM - Instituto Nacional Comunicações de Moçambique 

 ICGB - Instituto de Comunicações da Guiné Bissau    
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Outras Autoridades envolvidas em 

regulação ( organizações int. africanas) 

Designação link 

AFDB - African development bank http://www.afdb.org 

ATU -  African Telecommunications Union http://www.atu-uat.org 

 

COMESA - Common Market for Eastern and Southern Africa http://www.comesa.org 

RASCOM - Regional African Satellite CommunicationsOrganization http://www.rascom.org 

SADC - Southern African Development Community             http://www.sadc.int/ 

WATRA  - West African Telecommunications Regulator’s Association http://www.watra.org 

CRASA - Communications Regulator’s Association of  Southern Afri www.crasa.org 

 

PARENET – Pan African Regulator’s Network  Electronic Coomunications 

ESMT – École Superieur Multinacionale  des Telecomunicacions ? 

34 Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 

http://www.sadc.int/
http://www.watra.org/
http://www.crasa.org/


Linhas Orientadoras da 

Regulação serviços satélite  

 Organizações de Regulação Rádio  

 Principios de regulação em comunicações 

Satélite 

 Principio de não discriminação 

 Fronteiras abertas para acesso competitivo 

 Regras e politicas transparentes 

 Neutralidade dos conteúdos 

 Neutralidade tecnológica  e requisitos para 

licenciamento 
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Desafios da regulação 
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Compreender os mercados,  

determinar  o alcance da  

concorrência e que  

regulação deve existir   

Financeiros 

Informação 

Técnicos 

Económicos 

Jurídicos 

Políticos 

Financiamento adequado à missão 

  Acompanhar update mercado & tecnologia 

Teste espectro e equiptº, medida QoS 

Responder à resistência 

à mudança de certos 

sectores participantes 

Capacidade para implementar mandatos 

de forma transparente e profissional  
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Princípios da regulação satélite 
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Liberalização 

Privatização 

Desregulação 

Dependem das  

condições e prioridades  

nacionais, conseguindo 

a maximização se 

baseados em acordos 

multilaterais  

MEIOS 
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E NUNCA UM FIM 

OU AGENDA 
 

  



Princípios de regulação satélite 

resultados imediatos 
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Liberalização 

Privatização 

Desregulação 

Definição do cronograma, 

salvaguardando o uso 

dos recursos públicos 

(espectro) 

 

 

  

Concorrência estimulará descida preços 

Expansão de serviços 

Inovações tecnológicas 

 

 

  

Transparência, justiça 

Consistência 

menos regulação significa 

melhor acesso às com. básicas  
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Princípios de regulação satélite 

Obstáculos ou Oportunidades? 
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Desafio  Solução 

Transparência 
Espectro, preços, 

Neutralidade 

conteúdos , 

tecnologias 

Acesso livre & 
interoperabilidade 
Serviço universal 

Mercado não 
discriminatório 
licenciamento, 

qualidade & 
segurança & 

controlo 
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Mercado não discriminatório 1  

 Eliminar procedimentos regulatórios restritivos e 

tratamento desfavorável aos Operadores Satélite 

estrangeiros, impondo-lhes  condições de licenciamento 

onerosas, 

 Terminar a imposição para instalação local de 

infraestrutura  (duplicada)  desnecessária, 

 Reduzir ao indispensável alterações ao critério de 

atribuição de frequências, 

 Banir tratamento fiscal desequilibrado, com processos e 

custos de direitos alfandegários desajustados, 
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Mercado não discriminatório 2 

ou ainda  e, mais subtilmente : 

 

 Evitar o desenho (regulamentos nacionais) favorecendo 

exclusivamente o desenvolvimento da oferta / serviços 

nacionais,   

 Minimizar o incentivo à adopção de OS exclusivamente 

nacionais, pelos fornecedores de serviços domésticos,  

 Não inventar programas de apoio ao serviço universal, 

quando a solução para tais serviços é precisamente não 

restringir, o nº de prestadores estimulando a oferta do 

mercado.   
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Mercado não discriminatório 3  

Interferindo em: 

 Escolha final de serviços (e custos associados) que os 

distribuidores podem oferecer aos clientes. 

 Situações em que o acesso aos serviços é negado, 

embora havendo cobertura satélite. 

 Investimentos feitos - ou planeados - pelos OS, negando 

os benefícios desses serviços, e que poderiam ser  

imediatamente disponibilizados. 

 Incentivos ao “mercado paralelo” em que os serviços não 

convencionais - caso do satélite - são fácilmente 

considerados como em violação com as regras de 

licenciamento, para responder às solicitações dos 

clientes…….. 
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Acesso livre ou “politica céu aberto” 

 Não restringir o fornecimento de serviços satélite simples, 

dando tratamento nacional aos OS estrangeiros no sentido 

de favorecer “politicas de céu aberto”. 

 Eliminar o requisito de representação local corporativa aos 

fornecedores de serviços estrangeiros, para prestarem 

serviços nacionais. 

 Se um operador satélite for já licenciado para acesso a 

segmento espacial no seu território e homologado, através 

da UIT para acesso a 3ºs Países - mesmo espaço 

regulatório - então não deverá precisar de novo 

licenciamento para acesso,  em qualquer outro País. 

 

 

43 Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



 Ao longo da última década verificaram-se enormes avanços 

na penetração dos TIC - Tecnologias da Informação & 

Communicação, com fortes ganhos em telecomunicações e 

particularmente em serviços móveis. 

 O impacto maior foi originado pela redução de custo na 

instalação de redes (…) bem como na concorrência de 

preços e serviços na maior parte dos Países (…) 

 De acordo com a UIT, o nº de utilizadores Internet / 100 

habitantes em todo o mundo, quadriplicou entre 2001 e 2011, 

e nos Países em vias de desenvolvimento o aumento foi de 

cerca de dez vezes. 
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trigger… 
Trends in Telecom Reform 2009 
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Acesso livre ou “politica céu aberto” 

Internet users per 100 inhabitants ITU 
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Acesso livre ou “politica céu aberto” 

Internet Penetration World Map  
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Acesso livre ou “politica céu aberto” 
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Resumo da politica Céu Aberto 

 Flexibilidade de selecção entre vários fornecedores 

 Incentivo à concorrência entre Operadores Satélite 

    ou seja  :  

                       1 .Mais opções e a melhores preços,                 

    2  .Qualquer pessoa (ou entidade  

                            autorizada na operação de E/T) 

                            poderia aceder directamente 

                            aos sistemas satélite coord. UIT  
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Transparência em regras e politicas 

Espectro, licenças e preços   

 Eliminar processos burocráticos para obtenção de frequências ou seu 

licenciamento, publicitando regularmente as regras do licenciamento de 

satélites bem como nº de licenças e autorizações, através da Internet  

 Os reguladores devem apoiar-se nos seus Serviços Internacionais para 

divulgar e estimular pedidos de operadores estrangeiros que tenham 

interesse em entrar no seu País. 

 Permitir a livre circulação e uso de terminais pelos consumidores, 

utilizando a prerrogativa de “Type approval”  desde que o fabricante  

declare a sua conformidade com as regras dos OS.  
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Neutralidade de conteúdos 

 Em convergência de tecnologias, os conteúdos  devem ter tratamento 

igual em todos os segmentos de mercado e por maioria de razões em 

diferentes infraestruturas, nomeadamente e idealmente via satélite.  

 As autoridades de regulação devem salvaguardar que o fornecimento, 

tratamento e distribuição de conteúdos deve circular de forma 

homógenea independentemente do meio em que se suportem. 

 Os Países devem evitar colocar restrições ao conteúdo dos serviços 

internacionais de telecomunicações, que serve apenas para destruir  a 

concorrência e aumentar os preços ao consumidor final. 
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Neutralidade de conteúdos 

 Embora se admitam 

 Formas de compensação e redução dos custos de serviços de 

comunicações locais, mediante mecanismos de imposição de 

taxas de serviço universal a operadores internacionais. ou mesmo 

taxas de interligação. 

 …e apenas como ultimo recurso que quaisquer restrições a 

conteúdos devem ser sempre tecnológicamente neutras, isto é, 

aplicadas igualmente, independentemente de se tratar de 

fornecedores de serviços  “wired ou wireless” 
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Neutralidade tecnológica & 

licenciamento   

 Por forma a facilitar a concorrência justa entre tecnologias, os 

reguladores devem pugnar o mais possivel, para tornar os 

regulamentos, em processsos de licenciamentos e taxações, 

técnológicamente  neutros, embora 

 Possam excepcionalmente vir a condicionar a regulamentação e 

licenciamento,em casos de: 

 Riscos de protecção da saúde pública, 

 Gestão dos bens públicos escassos (caso do espectro de frequências) 

eventualmente com assunção de risco não negligenciável de 

interferência danosa à saúde. 
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Linhas Orientadoras da 

regulação serviços satélite  

 Organizações de Regulação Rádio  

 Princípios de regulação em comunicações 

Satélite 

 Enquadramento jurídico das comunicações 

satélite 

 Tendências na regulação e licenciamento 

  Monitorização e controlo do espectro 
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Enquadramento jurídico  
o que é usual 

 Haver apoio externo, através de programas de cooperação 

técnica dados os montantes envolvidos e competências 

técnicas requeridas 

 Por exemplo o World Bank, em termos de enquadramento 

jurídico defende a separação das funções de politica de 

regulação das de operações de telecomunicações 

nomeadamente: 

 Reforço da capacidade dos governos na reformulação e 

supervisão da legislação e 

 Criação de um regime regulatório e institucional que previlegie 

a concorrência reduzindo o intervencionismo ao mínimo 
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Enquadramento jurídico  
processo regulatório 1 

 Dependendo do enquadramento jurídico especifico os 

reguladores podem emitir diferentes tipos de “instrumentos 

regulatórios”, tais como regulamentos, decisões, 

ordenações. 

 De um maneira geral o efeito destes instrumentos é 

evidenciar “decisões” que implementarão politicas 

regulatórias na resolução de disputas, ou avaliarão outros 

assuntos dentro das competências próprias. 
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Enquadramento jurídico  
processo regulatório 2 

 O principio da boa regulação no processo decisional deve 

primar pela transparência, objectividade, profissionalismo, 

eficiência e independência. 

 É importante serem seguidas, regras tão simples como: 

 Ouvir o outro lado (maxim audi alteram partem) 

 Não ser juiz em causa própria (nemo judex in sua causa debet 

esse  
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Enquadramento jurídico 
processo regulatório 3 

Focalização em 

 Acabar com monopólios 

 Reduzir burocracia aos novos concorrentes  

 Evitar actividades anticoncorrência 

 Evidenciar aos player  -  quem, o quê, como, quando. 

Abrangendo necessáriamente 

 Os procedimentos de licenciamento 

 Regras de interligação à rede pública 

 Regras da concorrência 

 Transparência e independência dos reguladores 

 Salvaguarda do serviço universal 
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Enquadramento jurídico 
Contexto mundial 1 / 6 

 A 1ª privatização & liberalização ocorreu nos principios 1980 

(UK) , tendo sido garantidas a exclusividade de direitos, tal 

como o monopólio dos serviços básicos de voz e limitação à 

revenda - BT 

 Atribuida uma licença à Mercury, o primeiro concorrente em 

serviços fixos de transmissão (UK), incluindo um código de 

regulação  bastante claro - 1998 
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Enquadramento jurídico 
Contexto mundial 2 / 6 

 Nos Estados Unidos e Canadá, disposições regulatórias 

detalhadas estão normalmente incluidas em regulamentação 

especifica, tais como decisões, ordenações ou tarifas feitas. 

 O Canadá implementou um regime de licenciamento para 

operadores de telecomunicações, pela 1ª vez em 1998, com 

licenciamentos sumários para operadores de serviço 

internacional 
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Enquadramento jurídico 

Contexto mundial 3 / 6 (europeu)  

 Emissão de regulamentos, decisões (aplicável em toda a 

UE) e directivas, que cada Estado membro deve seguir e 

aplicar na sua legislação nacional 

 Descrição dos princípios básicos em serviços e redes via 

satélite na década de 80, representa o kick off 

 Directiva 94/46/CE liberaliza o mercado de comunicações via 

satélite , de acordo com princípios básicos do  "livro verde“ 
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Enquadramento jurídico 

Contexto mundial 4 / 6 (europeu) 

 Directiva 97/13/CE impõe mais disciplina no meio e definiu 

dois  (2)  peças de regulamentação, a licença, com atribuição 

de recursos escassos, e a autorização geral, titulo regulatório 

simples.  

 Foram ainda identificados as situações em que deveria 

apenas haver requerimento simples, sem necessidade de 

licenciamento 
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Enquadramento jurídico 
Contexto mundial 5 / 6 (Italiano) 

62 

Kick off 

• Abolição de direitos especiais e exclusivos 

• Liberalização dos serviços de telecomunicações via satélite  
(excluindo voz) 

Acessório 

• Liberalização da venda de equipamentos de estações terrenas   
(operação de rede) interligadas (ou não) à rede publica 

• Liberalização do segmento espacial 

Hands on 

• Emissão de titulos de autorização para oferta serviços de rede           
(de satélite) 

• Emissão de titulos de autorização para oferta de serviços de 
comunicações (fornecimento de serviços) de satélite 
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Enquadramento jurídico 
Contexto mundial 6 / 6A (Moçambique) 

INCM - Autoridade Reguladora Postal e 

Telecomunicações 

Lei bases do sector das Telecomunicações 

Regulamento das radiocomunicações 

Autorização e licenciamento de Estações e 

redes de radiocomunicações 

C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/INMC_DM_115_94.pdf
C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/INCM_lei_8_2004_sectortelecomunicacoes.pdf
C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/INCM_lei_36_2009_Regulamento_radiocomunicacoes.pdf
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Enquadramento jurídico 
Contexto mundial 6 / 6B (Moçambique) 

17 Operadores licenciados 

10 Operadores licenciados 

5 Operadores licenciados 

Operadores & fornecedores 

Licenciados….Redes Privadas 

C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/INCM_lista_operadores.pdf


Enquadramento jurídico 
formatação possível 1 / 7 
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Enquadramento jurídico 
formatação possível 2 / 7 

 Objectivo do enquadramento 

 Assunção de concordância com acordos 

Interestaduais 

 Definição de rede, operador de rede, e 

fornecedor serviços  satélite 

 Definição de mercados transnacionais e 

mercados de acesso condicionado 

 Definição de autoridade regulatória nacional 

 Definição de utilizador, consumidor…. 

 Definição de serviço universal 
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Enquadramento jurídico 
formatação possível 3 / 7 

 A autoridade regulatória deve velar pela 

execução dos serviços em si  delegados . 

 A independência da autoridade regulatória 

deve ser garantida pelos membros 

governamentais ou inter-governamentais. 

 A autoridade deve ser assumida com 

transparência e imparcialidade. 

 As autoridades regulatória e da concorrência 

devem trocar informação para a 

implementação da defesa do consumidor 

 Deverá ser salvaguardada a separação de 

contabilidade e emissão de relatórios 

financeiros 

 

 
67 

 

 

 

Autoridade 

Nacional  

de 

Regulação 

 

 

 

 

 

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Enquadramento jurídico 
formatação possível 4 / 7 

 A autoridade de regulação deve 

assegurar o principio de mercados não 

discriminatórios, acesso livre, regras e 

politicas transparentes, e neutralidade 

de conteúdos e tecnologias 

 A autoridade de regulação deve 

promover a concorrência no 

fornecimento de redes de 

comunicações electrónicas , 

salvaguardando 

 Máximo alternativas ao consumidor. 

 A concorrência no sector 

 Uso eficiente e eficaz do espectro 
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Enquadramento jurídico 
formatação possível 5 / 7 

 Na ausência de standards inter-

governamentais os membros devem 

incentivar a aplicação dos da UIT, ISO ou 

IEC. 

 Procedimentos de licenciamento com: 

 Formulários standard 

 Tipo de serviço 

 Titulo de autorização 

 Tempo de disponibilização 

 Interligação à rede publica  

 Regulação independente e transparente 

 Preços adequados 

 Salvaguarda do serviço universal 
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Standards 
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Enquadramento jurídico 
formatação possível 6 / 7 

 Resolução de litígios fronteiriços 

 Harmonização de procedimentos 

 Troca de informação e publicações 

 Medidas transnacionais 

 Resolução de litígios entre empresas: 

 A decisão da autoridade reguladora deve  

ser divulgada à opinião pública, 

respeitando contudo aspectos de 

confidencialidade. 

 As partes envolvidas devem ser 

informadas das razões em que a 

decisão se baseou 
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Enquadramento jurídico 
formatação possível 7 / 7 

Tipo de serviço Doc. regulatório 

 

Título 

 

 

Tempo resposta 

Operador satélite Deliberação Licença individual 4-8 semanas 

Fornecimento 

serviços Vsat 

Deliberação Licença individual 4 semanas 

Fornecimento 

serviços difusão  

Vsat 

Deliberação Só informação 

Não precisa 

licença 

1 semana 

Revenda de 

segmento 

espacial 

Deliberação Licença individual 2 semanas 

Operação de 

Rede privativa 

Deliberação Autorização geral 4-8 semanas 

71 Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Linhas Orientadoras 

Regulação serviços satélite  

 Enquadramento jurídico das comunicações 

satélite  

 Tendências na regulação e licenciamento 

 Segmento Espacial 

 Estações Terrenas 

 Formação de preços 

 Princípios orientadores de execução 

 Monitorização e controlo do espectro 
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Tendências regulatórias  

& de licenciamento  

 Requisitos não discriminatórios permitem que os Paises detenham 

ferramentas poderosas com segurança, e simultâneamente 

procura e actualização tecnológica 

 Os requisitos de licenciamento e custos variam de País para País 

mas é tendência e desafio a adopção de compromissos públicos 

no dominio do licenciamento de  operadores e fornecedores de 

serviços.  

 O licenciamento de serviços satélite deveria servir apenas: 

 Protecção da saúde pública e 

 Gestão do espectro, ( com vista a reduzir interferências exageradas) 
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Segmento espacial 

74 

Deve focalizar-se 

em 2 áreas 

Direitos de 

Cobertura 
(céu aberto) 

Licenciamento -  

uso de bandas 

específicas de 

frequência 
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Direitos de cobertura 1 

 No passado os governos desenvolveram politicas de regulação 

para proteger - céu restricto - os seus sistemas satélite exigindo 

aos fornecedores de serviços que usassem apenas capacidade 

local quando oferecessem serviços Vsat 

 Originalmente os operadores de satélite - Intelsat, Eutelsat, 

Inmarsat - sendo organizações intergovernamentais, detidas pelos 

operadores postais e de telecomunicações, impunham que a 

aquisição de segmento espacial fosse por seu intermédio, o 

designado incumbente.                      …./…. 
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Direitos de cobertura 2 

 Mas a cobertura satélite não segue as fronteiras terrestres, 

estimulando regulamentação por meio de acordos internacionais 

envolvendo a UIT. Esta aproximação referida como - céu aberto - 

tem vindo a ser adoptada pela maior parte das administrações em 

todas as regiões e Países do mundo 

 Hoje em dia a política de céu aberto impõe que os operadores de 

satélite concorram entre si, na obtenção das bandas C, Ku e Ka, 

para melhor servirem os seus clientes. 

 Desta forma a concorrência pode resultar em melhores opções para 

os clientes locais e com aumentos significativos na qualidade e 

descida dos preços 
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Licenciamento de espectro 1 

 O espectro usado em satélite foi históricamente sempre partilhado 

entre o incumbente, militares e serviços públicos relacionados 

(policias, serviços de emergências etc) 

 Com a coordenação da UIT salvaguardaram-se ou reduziram-se os 

problemas de interferências entre os operadores globais. 

 Bandas exclusivas são frequentemente alocadas para serviços 

FSS e MSS e sub-segmentos do espectro são reservados a 

diversos operadores mediante coordenação adequada. 
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Licenciamento de espectro 2 

 Do mesmo modo não é necessário emitir licenças em duplicado 

para um operador satélite internacinal, já que o processo tendo 

sido coordenado e atribuido por uma autoridade reguladora 

internacional torna portanto desnecessário instalar ou operar no 

País nova infraestrutura. 

 Uma vez tendo havido coordenação inter- governamental a nível 

da UIT não há necessidade de novo licenciamento de espectro na 

operação de redes naquelas bandas 
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Estações terrenas 

80 

Deve focalizar-se 

em 2 áreas 

Facilidades de 

acesso a serviços 

em estações          

Facilidades de  

Fornecimtº serviços 

satélite 
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Operadores de rede vs 

fornecedores serviços satélite  

 Muitos Países exigem que os operadore públicos de redes possuam 

licenças de tal maneira que assegurem a qualidade de serviço a ser 

prestado aos seus clientes, o que tem vindo a ser identicamente 

adoptado para serviços privados de redes Vsat. 

 Os vsat não são usualmente serviço público, não são normalmente 

ligados à rede publica comutada, podem ser detidos por privados, 

entendendo-se pois que, a exigência de licenciamento - de 

fornecimento de serviços satélite - só crie atrasos e confusão.  
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Licenciamento individual vs 

licenciamento global  

 Cada operador devia possuir uma licença vsat individual (/terminal)  

 Este estranho ambiente (legislação EU 88’s-90’s) mudou após 1994 , 
permitindo: 

 Obtenção de licenças por operadores privados e autorização para 

interligação a redes públicas, sem qualquer discriminação (abolição de 

direitos especiais) 

 Validação de licenciamento globais, impondo apenas critérios técnicos 

- EIRP, frequência serviço, etc -  por forma a que as redes Vsat (RxO, 

banda Ku e Ka) com + / - terminais , possam ser isentadas no 

licenciamento individual, desde que obedeçam a critérios técnicos que 

salvaguardem padrões reconhecidos e standards de segurança 
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Directiva de autorização  

em redes e serviços de comunicações 

 Finalmente e segundo as regras da nova directiva de autorização da 

EU os Países começaram a implementar o sistema de Autorizações 

Gerais, vs Licenças Gerais, meras decisões administrativas, deixando 

de necessitar pedidos de licenciamento prévios ao fornecimento do 

serviço ou operação da rede. 

 As Administrações podem requerer uma notificação, incluindo apenas 

informação básica do operador, localização da rede, tipo de serviço a 

ser prestado. Contudo o serviço pode ser disponibilizado sob uma 

Autorização Geral e não pode ser condicionado a resposta ou 

consentimento da autoridade regulatória. 
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Directiva de autorização  

em redes e serviços de comunicações 

     A Autorização Geral também reconhece plenamente a natureza 

internacional de serviços de satélite, em que não há necessidade de 

ter um fornecedor de serviços localizado no País. Ela resolve, 

portanto, a dificuldade de obtenção de licenças gerais em países onde 

um pequeno número de terminais pertençam a vários prestadores de 

serviços, ou onde restrições à propriedade estrangeira exijam 

estabelecimento de presença nacional, ou seja 

 

84 

Permite a implementação célere de serviços e a 

menores custos 
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Preços ajustados 

85 

 

Não discriminação 

 

Transparência 

Sustentabilidade 

 

Neutralidade 

tecnológica 

 

Orientação 

custos 

2 1 

3 4 

5 
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Preços ajustados 

não discriminação 

 O princípio da não discriminação deve assegurar que os 

operadores com poder de mercado garantam um tratamento justo 

a outros operadores, prestadores de serviços e consumidores, e 

não ser autorizados a fornecer condições diferentes  para o mesmo 

produto ou serviço. 

 No entanto, qualquer operador pode diferenciar as ofertas e preços 

desde que haja condições justificadas para fazê-lo. 

 O licenciamento de satélite, deve ter regras definidas para o 

público, assim como as estruturas de custos (sem discriminação). 
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Preços ajustados 

transparência 

 As autoridades devem manter seus procedimentos e processos 

decisórios abertos ao público, e devem, sempre que razoável, 

consultar todas as partes envolvidas em questões que as afectem. 

As taxas de licenciamento devem compensar os custos 

administrativos para o regulador, mas não devem ser usadas 

como uma fonte de lucro real. 

 Os operadores devem, em conformidade com as exigências dos 

reguladores, fornecer informações transparentes que devem estar 

disponíveis para outras empresas e ao público 
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Preços ajustados 

sustentabilidade 1 

 Sustentabilidade requer que os preços sejam estabelecidos de 

forma a compensar os operadores eficientes na sua prestação de 

serviço, ou seja, os operadores devem ter a oportunidade de ser 

compensados suficientemente para se sentirem estimulados  sobre 

o futuro, por vezes indefinido no que diz respeito à sua prestação 

de serviços.                                                            …../….. 
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Preços ajustados 

sustentabilidade 2 

 Mas, não compensar a prestação de serviço ineficiente ou imprudente, 

como por exemplo serviços obrigatórios: 

 Em alguns países, os governos e os reguladores impuseram 

obrigações de serviço obrigatório, aos operadores recém - 

licenciados ou recém - privatizados. 

 Incluem - se obrigações de prestação de serviço por exemplo em 

determinadas áreas (especialmente para os operadores wireless). 

Se for este o caso, para expandir redes de telecomunicações nas 

economias em desenvolvimento, é preciso cautela, pois podem 

matar a sustentabilidade dos pequenos operadores. 
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Preços ajustados 

neutralidade tecnológica 1 

 Um objectivo essencial da reforma do sector de telecomunicações 

é promover a inovação, particularmente na introdução de novos 

serviços (tecnologias). O regulador deve determinar se deve ou 

não submeter novos serviços para a regulação dos preços. 

 O princípio da neutralidade tecnológica deve verificar se a 

aplicação das orientações não discrimina nem favorece nenhuma 

tecnologia específica, salvo na medida em que possa beneficiar 

membros da comunidade, os clientes  
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Preços ajustados 

neutralidade tecnológica 2 

 Para evitar confusão na indústria, o regulador pode querer 

considerar a regulação de uma definição de um novo serviço 

(tecnologia) com base nos critérios, tais como: 

 Será que o novo serviço inclui uma nova tecnologia ou capacidade 

funcional? 

 Será que o novo serviço substitui um serviço já existente e, 

consequentemente, não expande a gama de serviços disponíveis? 
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Preços ajustados 

orientação aos custos 

 Deve salvaguardar o princípio de que os preços e tarifas para os 

produtos e serviços devem ser orientados para os custos 

subjacentes à sua disponibilização. 

 A regulação de preços reflecte os resultados da competição 

eficiente. Contudo a regulação de preços pode ter objectivos 

adicionais, nomeadamente, financiamento (continuidade de 

operações e investimentos futuros) eficiência (os serviços sejam 

produzidos de forma tão eficiente quanto possível, minimizando os 

desperdícios) e equidade (distribuição justa dos benefícios sociais 

entre os membros da sociedade 
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Necessidade Fiscalização 1 ? 

 Num País em que as oportunidades de 

negócio assegurem resultados modestos 

embora previsíveis e consistentes, 

comparativamente com outro País em 

que o negócio embora inicialmente com 

bons resultados se bem que 

imprevisíveis, arriscados e inconsistentes, 

como é que a comunidade empresarial se 

comportaria? 

 E como é que se comportaria se o sector 

de actividade fosse livre,  transparente e 

previsivel? 

 

 

93 

 

 

SERÁ 

INDISPENSÁVEL 

OS 

INTERVENIENTES 

 (FORNECEDORES, CLIENTES)  

mas também   

OS  REGULADORES 

PRECISAREM 

LEIS 

FISCALIZADORAS? 
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911570741) 



 Um desequilibrio entre a procura e a oferta encoraja sempre o 

aparecimento de negócios ESTRANHOS que por seu lado 

estímulam o incumprimento de leis e regulamentos nacionais, 

 Tais negócios ESTRANHOS têm pouca capacidade de promover 

o desenvolvimento económico local, quer porque provávelmente 

gerarão baixo emprego, e na generalidade mal pago e, 

seguramente tentando fugir ao pagamento de taxas locais ou 

nacionais. 
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Necessidade Fiscalização 2 ? 



Portanto a resposta à questão da Fiscalização é SIM 

é indispensável porque: 

 Tal legislação deve igualmente proibir acções governamentais que 

sejam arbitrárias e discriminatórias, e o estado deve ser o primeiro a 

demonstrar ser pessoa de bem 

 Por outro lado todos os fornecedores de serviços de 

telecomunicações convencionais estarão na disposição de pagar 

tarifas anuais para fornecimento de serviços satélite - desde que as 

referidas tarifas sejam equilibradas e coerentes de ano para ano - se 

sentirem que a regulamentação, criada é fiscalizada. 
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Necessidade Fiscalização 3 ? 



Linhas Orientadoras 

regulação serviços satélite  

 Enquadramento jurídico das comunicações 

satélite  

 Tendências na regulação e licenciamento 

 Segmento Espacial 

 Estações Terrenas 

 Formação de preços 

 Princípios orientadores de execução 

 Monitorização e controlo do espectro 
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Monitorização e controlo do espectro  

 O espectro é limitado, portanto precisa de ser bem gerido. 

 Historicamente  

 O mercado sem regras não pode funcionar 

 A congestão e interferência, existem são reais 

 Mercados sem direitos  regras não funcionam 

 Aluguer / venda de espectro versus atribuição de espectro 
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Monitorização e controlo do espectro 

 

 Redes prioritárias ( eg radar..) 

 Estações radio e TV 

 Telefonia móvel 

 Serviço fixo (links..microondas domésticos) 

 Radio Amadores 

 Redes privadas móveis  ( Wimax, FWA..) 
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Evitar interferências de… ou a……. 
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Monitorização e controlo do espectro 
constatação 1 

 A tecnologia Satelite banda C é usada para difusão de sinais 

TV, difusão Internet , comunicação de dados, voz etc. 

 Os satélites que operam na banda, 3.4 - 4.2 GHz têm vindo a 

sentir interferências substanciais, ao ponto de falhas nos 

sistemas, sempre que a autoridade de regulação não 

acautele ou salvaguarde os interesses dos diversos player 

em jogo.  

 Concretamente identificam-se como origens de interferêcia… 
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Monitorização e controlo do espectro 
constatação 1A 

 Sistemas acesso banda larga wireless, como o WiFi e o WiMax 

partilhando as mesmas bandas do espectro em uso para os 

serviços satélite. 

 Sistemas 3G (e o planeado LTE ou 4G) também referidos como 

sistemas IMT, sejam licenciados em funcionamento na banda C o 

que é normal para o downlink satélite como aliás foi referido por 

algumas administrações no WRC-07, WRC-12 e a revisitar no 

WRC-15 
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Monitorização e controlo do espectro 
constatação 2 

 Os reguladores e os gestores de espaço radioeléctrico devem ser 

consciencializados para alocação do espectro de forma a 

minimizar: 

 a realidade das interferências bem como  

 validar o direito aos operadores incumbentes operarem, e 

 os clientes disfrutarem dos serviços, sem serem perturbados por novos 

utilizadores.  

 Os serviços na banda C são especialmente importantes para 

Países em vias de desenvolvimento. 

 Equipamento é relativamente barato e 

 Coberturas atingidas são enormes. 

 Adaptados à voz, dados, Internet, educação à distância, telemedicina em 

áreas remotas insuficientemente servidas por outros meios. 
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Monitorização e controlo do espectro 
constatação 3 

 São uma aposta essencial no esforço que a UIT tem vindo a fazer 

para estabelecer pontes “na divisão digital” entre o mundo 

desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento.  

 É por isso crítico que os governos e as autoridades de gestão de 

espectro reconheçam o prejuizo já causado - e as ameaças que se 

avizinham - aos serviços satélite banda C, e banda C extendida, 

pelos sistemas wireless terrestres.  
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Monitorização e controlo do espectro 
exemplo tipico de rede controlo 
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Fixed Monitoring 

 Stations 

National Control 

Centre ( NCC) 

Regional Control 

Centre ( RCC) 

Mobile Monitoring 

 Stations 
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Meios de monitorização 
linhas orientadoras 

 Respeitar e seguir os SM’s da UIT, nomeadamente,  

      SM-1047, SM-1050, SM-1393, SM-1880 

 E especificamente no domínio satélite: 

 Análise espectral em tempo real 

 Vigilância dos valores EIRP e a sua estabilidade 

 Vigilância dos, C+N / N, C/N, C/N0 e Eb/N0  (portadoras digitais) 

 Banda ocupada, frequência central, sinais espúrios 

 A densidade de potência espectral (PSD) 

 Isolamento de polarizações ortogonais 
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C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/R-REC-SM.1047-2-201209-I!!PDF-E.pdf
C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/R-REC-SM.1050-1-200302-S!!PDF-E.pdf
C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/R-REC-SM.1393-0-199901-I!!PDF-E.pdf
C:/Users/Elso Pinto/Documents/prof_liberal/seminarios_ITSO_ITU/incm_2012/tecnico/R-REC-SM.1880-0-201102-I!!PDF-E.pdf


Meios de monitorização 
linhas orientadoras (exemplo) 
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Andreas Spoormaker 

Director Customer Solutions Engineering-Intelsat Africa 



Ambiente Livre de Interferências  

 O que é?                                                      

 Envolvendo a Indústria  

 Estratégia Intelsat’s I3  
 Identificação das Portadoras 

 Partilhar dados 

 Alerta RFI 

 Formação e Certificação 

 Melhoria Contínua na Intelsat  

 WiMax e Interferência Terrestre  

  Passar à acção – Trabalho em grupo 



Formação & 

Certificação 

Melhores 

ferramentas 

Planeamento & 

processos 

Métricas de 

Interferência 

ID Portadoras  

(ATIS) 

Partilha dados 

Rede Alerta RFI 



Envolvendo a Indústria 

 

 F o c o  n o s  r e s u l t a d o s 

OperadoresSatélite Grupos Industria Consultoria 

Apoio ao cliente 

Fabricantes/ 

Fornecedores 

AMOS Intelsat 

Arabsat JSAT 

AsiaSat SAT-GE 

Eutelsat SES 

Hispamar StarOne 

Hipasat Telemex 

Inmarsat Telesat 

GVF 

NAB 

SUIRG 

WBU-ISOG 

ABC Television 

Gateway 

Global Crossing 

MTN/Seamobile 

NHK 

US Government 

Vizada 

Comstream 

Comtech/EF Data 

Glowlink 

Paradise 

Tandberg 

TLS 

Newtec 



Envolvendo os Operadores Satélite 

Grupo Trabalho de Operadores 

Satélite para Redução de 

Interferências - Constituido em 

Março 2009 

 18 operadores satélite 

 

 Envolvimento  dos Operadores nos 

objectivos do programa I3  

 Reuniões mensais 

 Grupos trabalho 

○ ID Portadoras 

○ Rede Alert RFI 

http://www.arabsat.com/ArabSat/English/
http://www.jsati.com/index.asp
http://www.telesat.ca/en/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://media.linkedin.com/media/p/3/000/01b/113/2c66946.png&imgrefurl=http://www.linkedin.com/companies/spacecom&usg=__chv66Lib6uc3KQNX3T6kIr317bQ=&h=40&w=100&sz=5&hl=en&start=11&um=1&tbnid=Fd0tCLoB2fhaLM:&tbnh=33&tbnw=82&prev=/images?q=amos+spacecom+logo&gbv=2&hl=en&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://visiontec.com.br/imagem/hot10Star_One.JPG&imgrefurl=http://visiontec.com.br/hotlinksaction.asp?ID=LINKS&categoriaID=1&usg=__22yHVHps-eh7Mv2tDq0LmxZBLw0=&h=88&w=165&sz=4&hl=en&start=76&um=1&tbnid=fPpnybYwK6CHoM:&tbnh=53&tbnw=99&prev=/images?q=star+one+empresa+embratel&ndsp=20&hl=en&rlz=1T4ADBR_enUS303US303&sa=N&start=60&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.contentasia.tv/TBLlogo/Measat Satellite Systems Sdn Bhd.jpg&imgrefurl=http://www.contentasia.tv/biglist/satellite/&usg=__x2-UaEDdJWx0arytGE3PIYWgIWA=&h=322&w=614&sz=15&hl=en&start=14&tbnid=4o0AtP8HsLWsiM:&tbnh=71&tbnw=136&prev=/images?q=measat&gbv=2&hl=en&safe=active&sa=G
http://www.telenor.com/en/resources/images/TEL_h_pos_3D_c_100mm_tcm28-29470.jpg


ID Portadoras (aka ATIS) 

Formação & 

certificação 

Melhores 

ferramentas 

Planeamento & 

Processos 

Métricas de 

Interferência 

Rede Alerta RFI  

ID Portadoras  

(ATIS) 

Partilha dados 



Rede Monitorização Intelsat 

Riverside 

Dubna 

Clarksburg 

Bonair 

Fucino 1-2 

Montevideo 

Ras Al Khaimah 

Fuchsstadt 

Kumsan Mountainside 1-2 

Paumalu 

Papenoo 

Andover 

Pretoria-Telekom 

Ras Abu Jarjur 

Castle Rock 

Johannesburg 

Bangalore 

Fillmore 1&2 

Atlanta 1-3 

Wellington 

Taiwan 

Perth 1 
Perth 2 

Hong Kong 

Kazakhstan 

Kenya 
Nigeria 

Sydney 
Bosque Alegre 



Tipos Interferência - 2010 

Interference Types 2010

0
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Métricas de Interferência cont. 

Copol / Xpol (May'10)

37

24

Customer Caused Unknown Source Satellite 



Métricas de interferência cont. 

3
2

14

18

Provocadas pelo cliente Copol / Xpol (May'10)

Customer Source SNG Customer Source OU 

Customer Source Full Time Carrier Customer Source VSAT



Métricas de Interferência cont. 

36

27

Portadoras não autorizadas (May'10)

Customer Caused Unknown Source 



Métricas de Interferência cont. 

24
1

1

3

5
1 1

Portadora de cliente não autorizada (May'10)

Fulltime

Unauthorized Carrier Source - SNG Access 

Unauthorized Carrier Source - SNG Other 

Unauthorized Carrier Source - OU Access 

Unauthorized Carrier Source - OU Other 

Unauthorized Carrier Source - VSAT - Equipment Problem 

Unauthorized Carrier Source - VSAT - Improper Installation 



Ecran Sweeper 



Ecran Interferência Radar 



Efeitos da Interferência 

 Degradação do serviços  – latência IP , sobreposição 

video, cortes 

 Quebra de serviço 

 Quebra receitas – menos banda para vender 

 Custos mão obra – centros operacionais satélite  no 

isolamento e remoção sinal interferente, escalamentos 

 Custos monitoria – Sistemas monitorização, 

geolocalização 



Centro de Gestão de Portadoras 

Carrier verificações de RFI  

 Interferência Cross-pol 

 Interferência Satelite 

Adjacente 

 Portadora elevada 

potência 

 Condições atmosféricas 

 Saturação / Compressão 

     do transponder 

 Oscliação satélite  

 Interferência solar 
 



Sistema Monitorização Global 

(GMS) 

 Suporta grande variedade de actividades de 

Operadores,nomeadamente  

 Acesso ao Satelite  

○ Espectro de Potência 

○ Medidas em portadoras e transponder  

○ Suporte Cross-pol 

 Diagnosticos 

○ Caracterização das portadoras 

○ Análise de Interferencias (sub sinal) 

○ Compressão no Transponder (TOP) 

 Monitorização em background 



GMS Processador Digital Sinais 

• Monitorização primária 

– Aquisição sinal 

– Geração Espectro potência 

– Medidas no Transponder 

• TOP, transponder EIRP 

– Medidas na portadora 

• Espectrais 

• Caracterização 

• Medidas sinal sob a Portadora 

– Geração alarmes  fora de tolerância 

• Portadoras e transponder 

• Medidas rápidas e precisas em portadoras e 
transponder 



GMS Deteção de Interferência  e 

sua Caracterização 

 Medição do sinal sub portadora  

(SunCar) deteção e caracterização 

da interferência in band 

 Medida ocorre enquanto a 

portadora continua em serviço 

 Display simutâneo da portadora e 

sinal interferente 

 Extracção e display do sinal ruido 

in band 



O que é a Geolocalização?  

 O sistema de localizador de transmissor (TLS) e os 

sistemas de Glowlink são sistemas passivos que 

identificam a localização geográfica de 

transmissores de satélite do terreno com base. 

 TLS tem sido usado por cerca de 10 anos.  

 Glowlink foi usado por cerca de 3 anos. 

 Ambos os sistemas têm sido utilizados eficazmente 

para localizar a origem de muitas interferências. 

 Soluções da TLS e Glowlink, quando possível, 

ajudam significativamente a reduzir o tempo para 

identificar os infratores. 



Vista Geolocalização 

 Um satélite adjacente com 

cobertura comparável de 

feixe de uplink, frequência e 

polarização 

 Antena conectada ao 

sistema de dentro do feixe 

de downlink para cada 

satélite 

 Portadoras com localização 

conhecidas no link a ser 

usado para calibração 

 Efemérides de dois veiculos 

espaciais  



Resultados da Geolocalização 

 Operador de 

geolocalização deve 

avaliar os resultados para 

determinar se o sistema 

está indicando erros tal 

como efemérides 

imprecisas ou incorretas 

posições geográficas em 

portadoras de referência. 

 Os erros seriam então 

corrigidos e os resultados 

poderia ser reproduzidos. 
 



Resultados da Geolocalização 

 O Operador continuará a 
avaliar e possivelmente 
afinar os resultados. 

 Mais portadoras de 
referência podem ser 
adicionadas a região, 
inicialmente indicado para 
fornecer uma elipse muito 
menor e precisa em alguns 
casos. 

 Noutros casos, as medições 
podem precisar de ser feitas 
por um longo período de 
tempo para fornecer os 
resultados mais precisos. 



Formação & Certificação 

ID portadora  

(ATIS) 

Partilha  

dados 

Formação & 

certificação 

Melhores 

ferramentas 

Planeamento & 

porcessos 

Métricas de 

Interferência 

Rede Alert RFI  



Formação & Certificação 

 Acima 90% de RFI é causada por erro manuseio 

de uplink e/ou falhas de equipamento 

 Intelsat estabeleceu uma iniciativa de fromação em 

3-anos 

 Objectivos do Programa  
 Identificar os clientes com maior nº incidentes RFI 

 Investir em formação online annual para até  400 técnicos de 

cliente, 

 Programa iniciado em Octubro, 2009 

 Técnicos de formação selecionados pela Intelsat: 



Objectivos 2010 

para redução de Interferência 

 Partilha dados  

 Mais olhos = resolução mais rápida 

 Melhor informação = Identificação do causador mais rápida 

 Formação e certificação em marcha 
 Exija sempre operadores certificados? 

 ID portadora... Os clientes precisam falar 

 Os fabricantes são cépticos até que os clientes os empourrem 

 Os fabricantes de video devem implementar ID nos seus 

sistemas 

 Dados e VSAT acordam na implementação 

 Criar uma base temporal de implementação real 



Redução da Interferência 

Como pode ajudar… 

 Acesso com regras 

 Usar equipamento com qualidade e dimensionado 

 Mantenha portadoras com parametros adequados 

 Corrija os problemas regularmente  

 Forme e certifique os seus instaladores e operadores 

 Use instaladores e operadores certificados 

 Fabricantes de equipamento devem implementar ID 

portadoras 

 Use só equipmentos que possibilitem ID portadoras 



Formação & 

Certificação 

Melhores 

ferramentas 

Planeamento & 

processos 

Métricas de 

Interfrência 

 ID portadoras  

(ATIS) 

Partilha dados 

Rede Alert RFI 



Combate à Interferência 

Terrestre e WiMax  

 O debate sobre acesso wireless está longe de ter 

terminado 

 Tem-se evitado a alocação global 

 2007, 2012 World Radiocommunications Conference 

(WRC 07, WRC12)  

 Não tem havido mudanças na banda C  

 Mudança de nivel global para local 

• Licenciamento de WiMaxs locais - na banda C  

• As aplicações de Wireless e Fixed Satellite Service (FSS) 

applications não podem coexistir 

○ Serviços terrestres alocados in-band 

○ Sinais Out-of-band geram interferência nos FSS acima 

3700 MHz 



Inteferência Terrestre - Acções da Intelsat  

Iniciativas Internacionais 

Liderança em iniciativas 

industriais: espectro 

satélite 

Iniciativas locais Integração grupos 

industria e parceiros 

Pesquisa na alocação e 

uso de banda C 

estendida em África 

Registo pela UIT de 

estações terrenas em 

África 

Relacionamento próximo 

com reguladores 

GVF (Global VSAT Forum) 

SIA (Satellite Industry 

Association) 

CASBAA (Cable & Satellite 

Broadcasting Association of 

Asia) 

SAP REG (Satellite Action Plan 

Regulatory Working Group) 

ESOA (European Satellite 

Operator Association) 

SUIRG (Satellite Users 

Interference Reduction Group) 



Quer saber mais? 

 A extra-net da Intelsat continuará a a 

acomodar material relacionado com os 

esforços de mitigação de interferência WiMax 

e terrestres no programa I3  

A newsletter bimensal de cliente da Intelsat é 

uma forma excelente de actualizar os 

progressos e metas do programa I3  

http://www.intelsat.com/resources/myintelsat/
http://www.intelsat.com/resources/myintelsat/
http://www.intelsat.com/resources/myintelsat/
http://www.intelsat.com/resources/myintelsat/

