DECRETO-LEI N.º 153/89 DE 10 DE MAIO


As radiocomunicações de uso privativo assumem cada vez maior relevância nas sociedades
modernas como factor do seu desenvolvimento económico e social e como veículos de
informação, sendo também imprescindíveis à segurança das pessoas e bens, constituindo um
importante meio de convivência cívica e cultural.



Um dos serviços de radiocomunicações de uso privativo que nos últimos tempos mais se tem
generalizado entre a população é o Serviço Rádio Pessoal CB, vulgarmente conhecido pela
designação «Banda do Cidadão», expressão esta derivada da original em língua inglesa «Citizen
Band» (CB), cuja origem remonta à década de 40 quando um grupo de cidadãos dos Estados
Unidos da América, reunidos em congresso, aprovaram o estabelecimento e as normas de
licenciamento e utilização de um «serviço rádio do cidadão», de carácter utilitário, recreativo e
profissional.



O surgimento na Europa do fenómeno CB ocorreu na década de 60 e propagou-se rapidamente
a quase todos os países ocidentais, ao mesmo tempo que tal fenómeno causava, de imediato,
grandes preocupações às respectivas Administrações, pelo facto de os equipamentos utilizados,
para além de operarem na clandestinidade, não obedeceram às especificações técnicas
exigíveis e originarem constantes perturbações na recepção de outras radiocomunicações.



Para obviar a essa situação, a Conferência Europeia das Administrações dos Correios e
Telecomunicações (CEPT) recomendou aos seus membros que autorizassem o funcionamento
daqueles equipamentos radiotelefónicos de pequena potência em determinadas frequências da
faixa dos 27MHz, tendo Portugal adoptado essa recomendação e publicado, em 1978, um
regulamento específico que lhe permitiu normalizar a situação anómala existente e haver-se
tornado, a essa data, um dos países europeus a dispor de normas regulamentares de maior
amplitude sobre a matéria.



Passados que são alguns anos sobre a data da publicação daquele regulamento, e tendo em
conta a experiência entretanto colhida, bem como as subsequentes orientações emanadas da
CEPT sobre a matéria e a obrigação decorrente da entrada de Portugal na CEE, no sentido de
uma maior uniformização legislativa, entendeu-se conveniente proceder a uma reformulação
das disposições em vigor e consagrar, em diploma próprio, os princípios gerais e orientadores
da utilização das radiocomunicações de carácter utilitário, recreativo ou profissional.



De referir também que o Decreto-Lei n.º 147/87, de 24 de Março, que estabeleceu os princípios
básicos orientadores da utilização das radiocomunicações, prevê, no n.º 2 do artigo 38.º, que
as disposições relativas às condições de obtenção das autorizações tutelares, bem como às
obrigações dos respectivos titulares e às condições de estabelecimento e utilização de estações
e redes de radiocomunicações, seriam fixadas por legislação regulamentar, tendo sido já
publicados no Decreto-Lei n.º320/88, de 14 de Setembro, os princípios genéricos que
disciplinam esta matéria, sendo agora necessário adequar esses princípios à dimensão e
especificidade inerentes à problemática do Serviço Rádio Pessoal - Banda do Cidadão.

Assim : Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:
Artigo 1.º É aprovado o Regulamento do Serviço Rádio Pessoal - Banda do Cidadão, o qual consta de
anexo ao presente diploma e dele faz parte integrante.
Artigo 2.º Continuam em vigor, até ao termo da sua validade, todas as autorizações de utilização de
equipamentos radiotelefónicos de pequena potência, concedidas ao abrigo do disposto no Regulamento
das Condições de Utilização de Equipamentos Radioeléctricos de Pequena Potência na faixa 26,960Hz a
27,410, publicado por aviso (Correios e Telecomunicações de Portugal) no Diário da República, 3.ª série,
n.º 157, de 7 de Julho de 1978, com as alterações publicadas no Diário da República, 3.ª série, n.º 99,
de 30 de Abril de 1981, 162, de 14 de Julho de 1984, e 111, de 15 de Maio de 1986.
Artigo 3.º O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
ANEXO : Regulamento do Serviço Rádio Pessoal -Banda do Cidadão
CAPÍTULO I
Parte geral
Artigo1.º

Conceitos No presente Regulamento deve entender-se por:
Serviço Rádio Pessoal - Banda do Cidadão (SRP - CB) serviço de radiocomunicações de uso privativo,
destinado a comunicações multilaterais de carácter utilitário, recreativo ou profissional dos titulares de
licenças de equipamentos radiotelefónicos de pequena potência, que funcionem exclusivamente nas
frequências colectivas da faixa 26,960MHz a 27,410MHz, conforme previsto no artigo 25.º;
...
Artigo 31.º Garantias especiais para diminuídos físicos
A redução do pagamento das taxas de utilização, conforme previsto no artigo 28.ºdo Decreto-Lei n.º
147/87, de 24 de Março (1), será concedida mediante a apresentação de certificado da autoridade
competente, no qual se indiquem a percentagem de invalidez ou de incapacidade permanente do
beneficiário, ou de uma cópia desse certificado devidamente autenticada.
...
Artigo 28.º
Garantias especiais para diminuídos físicos
Nas taxas de utilização previstas no nº 2 do artigo 27.º poderão ser concedidas reduções, totais ou
parciais, do seu pagamento aos titulares de estações de radiocomunicações de uso individual que sejam
considerados diminuídos físicos.

(1)
Decreto-Lei nº 147/87 de 24 de Março
CAPÍTULO V
Regime de taxas
Artigo 27.º
Taxas
1 - Os pedidos de autorização tutelar para o estabelecimento e utilização de uma estação
individual ou de uma rede de radiocomunicações, bem como os actos administrativos relativos à
renovação, à alteração e à substituição de uma licença, estão sujeitos ao pagamento de taxas
destinadas a cobrir os encargos com o estudo do processo, sendo essas taxas cobradas por uma só vez
e antes de se iniciar o estudo do processo.
2 - Os titulares de licenças de estações individuais ou de redes de radiocomunicações estão
sujeitos ao pagamento de taxas de utilização semestrais, liquidadas antecipadamente e destinadas a
cobrir os encargos da fiscalização radioeléctrica correspondente.
3 - Os ensaios de homologação individual ou de tipo, a passagem de certificados e os pedidos
de vistoria técnica de equipamentos e instalações implicam a liquidação das taxas correspondentes.
4 - As taxas previstas nos números anteriores deste artigo serão fixadas por portaria do
membro do governo responsável pelas comunicações e serão cobradas pela entidade que superintenda
nas radiocomunicações.
5 - A prestação de qualquer serviço, quando solicitado, que não figure no tarifário da entidade
que superintenda nas radiocomunicações será paga pelo montante correspondente ao custo calculado
com base nos meios afectos à sua realização.

