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O
RESUMO
O especttro radioelé
éctrico é um recurrso fundam
mental parra o suceesso do futuro
f
das
radiocomunicações, possuindo
p
a particula
aridade de, ao contrárrio de outro
ros recursos naturais,
poder ser reutilizado, definidas que
q sejam ccertas condições técnic
cas que eviitem as inte
erferências.
Actualmen
nte, assiste
e-se a um
ma procura
a cada vez mais in
ntensa de espectro, associada
principalme
ente à expa
ansão dos serviços
s
mu
ultimédia de
e banda larrga móvel. No entanto
o, o uso do
espectro ra
adioeléctricco não se lim
mita aos se
erviços móv
veis, sendo alargado a uma ampla gama de
actividadess. Paralela
amente a essa procura
a de espec
ctro, estão em
e desenvvolvimento tecnologias
t
inovadorass, como oss sistemas "cognitivoss", que perrmitem potenciar umaa maior efiiciência na
utilização do espectro
o, nomeada
amente pro
omovendo maior
m
flexib
bilidade na sua utilização. Para
atingir essa flexibilida
ade e, ao mesmo
m
temp
po, garantir um ambien
nte controlaado de interrferência, é
necessário
o como pré
é-requisito definir
d
cond
dições técniicas e operracionais naas diversas
s faixas do
espectro. No mesmo
o contexto de
d flexibilida
ade, diferen
ntes modelo
os de "Gestãão do Espe
ectro" estão
a ser (re)a
avaliados. A apresenttação disco
orre sobre as
a noções básicas
b
de gestão do espectro e
destaca a necessida
ade de salv
vaguardar a utilização
o eficiente do espectrro sem inte
erferências
prejudiciaiss, abordand
do também os novos d
desafios da Gestão do Espectro.
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