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Ambiente Radioeléctrico na Vodafone Portugal 
Os Telefones Móveis, as Estações-Base e a Saúde

• A Vodafone Portugal respeita escrupulosamente os níveis de campo 
electromagnético recomendados a nível nacional e internacional, 
adoptando as melhores práticas para aferir a exposição do público em 
geral e dos seus trabalhadores.

• A Vodafone Portugal está empenhada em acompanhar com atenção 
os resultados das pesquisas científicas, informando os Clientes e o 
público sobre quaisquer desenvolvimentos significativos.
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Decreto-lei 11/2003
18 Janeiro

Portaria
1421/2004

23 Novembro

Recomendação
1999/519/CE

Junho 12 1999

• Introdução de limites de referência (0Hz-300GHz) para o público
em geral

Directiva 2004/40/CE
29 Abril

Legislação Portuguesa e Europeia

• Emissão de Declarações de Conformidade 

• Entrega de plano de medições anual com base na metodologia 
publicada pela Anacom

• Define os limites de referência Ocupacionais para 
trabalhadores.

• Deverá ser transposta para legislação nacional até 30 Abril 
2008.
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• Transposição para Portugal dos limites de referência da 
Recomendação 1999/519/CE para o público em geral

CEM – Enquadramento Legal
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Planeamento
Rádio

Aquisição
Site

Construção RF Equip. 
Instalação

Validação
CEM

Garantia de conformidade 
electromagnética da rede 
móvel com a legislação 
definida.

Emissão da declaração de 
conformidade 
electromagnética

Classificação de todas as 
estações-base utilizando 
critérios técnicos e sociais.

Plano Anual de 
Medições

Classificação
CEM

Monitorização
CEM

CEM
KPIs

Análise e identificação 
de acções correctivas

Desenvolvimento da Rede Móvel
Conformidade na construção de uma nova BTS

Para garantir a conformidade electromagnética da rede móvel é necessário passar por várias 
etapas (assinaladas a vermelho), garantindo o cumprimento da legislação, desde que a 
estação é colocada ao serviço até ao fim do seu tempo de vida. 
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Parâmetros Técnicos:

• Type of Antenna

• Power Budget 

• Cote

• Nº of TRX

• Technology (GSM/UMTS)

Desenvolvimento da Rede Móvel
Validação da Conformidade Electromagnética
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Definição das Zonas de Exclusão

Desenvolvimento da Rede Móvel
Validação da Conformidade Electromagnética
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Desenvolvimento da Rede Móvel
Conformidade Ocupacional – Dosímetros

Acções realizadas:

• Distribuição de monitores pessoais de 
radiação a colaboradores Vodafone;

• Criação de base de dados com histórico 
de exposição individual;

• Nos contratos com as empresas externas 
foi introduzida a necessidade de formação 
e aquisição de dosímetros;

• Folheto sobre campos electromagnéticos 
junto a antenas de sistemas de 
comunicações móveis.
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Conformidade Ocupacional
Boas Práticas de Trabalho

Execução incorrecta dos 
trabalhos junto a uma antena 
GSM, no caso desta estar a 
radiar.

Posicionamento correcto de um 
trabalhador junto a uma antena 
GSM (o trabalhador posiciona-se 
no BackLobe da antena).
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Conformidade SAR (Specific Absorption Rate)
Telefones Móveis
• Todos os telefones móveis comercializados pela Vodafone Portugal são 

testados de forma a garantir a conformidade SAR.

• A conformidade SAR do telefone móvel tem em conta a utilização junto à
cabeça e a utilização junto ao corpo, caso esta seja uma forma possível de 
utilização.

Exemplo de informação disponibilizada nos manuais de utilizador dos 
telefones móveis:
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Análise de Mercado – MORI 2005
Os Telefones Móveis, as Estações-Base e a Saúde

• Mobile phones, masts and health are not a major top-of-mind concern, 
failing to be mentioned by any respondents on an unprompted basis

• On prompting, 47% are concerned about either phones, masts, or both

• 40% do not believe that mobile phones are safe to use, down from 54% 
in 2003

• 49% believe that masts are worse for their health than handsets 

• Awareness, understanding and knowledge are limited:
- 39% believe mobiles can work without a mast nearby

- 57% however, believe the quality of coverage is affected by the nº of 
masts



2007-12-03

Análise de Mercado – MORI 2005
Os Telefones Móveis, as Estações-Base e a Saúde
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Principais origens das questões levantadas pelo público

Análise de Mercado – MORI 2005
Os Telefones Móveis, as Estações-Base e a Saúde
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Os receios do público são desencadeados 
por:

• Falta de informação adequada 

• Visibilidade das antenas

• Noção da existência de ondas 
electromagnéticas porque as 
interferências entre equipamentos 
passou a ser mais frequente

• Informações alarmistas

A Percepção do Público
Enquadramento sócio-cultural
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Relatório publicado pela Direcção Geral de Saúde datado de 22/06/2007

“Face aos conhecimentos científicos actuais e aos resultados de inúmeros estudos 
epidemiológicos desenvolvidos até ao momento, não existe perigo para a saúde das 
populações (incluindo subgrupos com maior vulnerabilidade, como idosos, grávidas e 
crianças) que habitam nas proximidades das estações-base, onde os níveis de 
exposição atingem somente uma pequena fracção dos valores recomendados.”

Comunicação Externa
Publicações e Pesquisas mais Relevantes em Curso

Fact sheet N°304 de Maio de 2006 - Organização Mundial de Saúde

Refere que dados os níveis de campo electromagnético emitidos pelas estações-base 
serem extremamente reduzidos não existem evidências científicas de quaisquer efeitos 
perniciosos para a saúde.

O Projecto InterPhone, conduzido em 13 países sobre a utilização do telefone móvel a 
longo prazo.

Pesquisas mais relevantes em curso
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Desenvolvido pelo Instituto de Telecomunicações, visa disponibilizar ao público toda a 
informação relevante sobre os níveis de exposição a campos electromagnéticos, 
designadamente os que são gerados pelas antenas de comunicações. Para além dos 
resultados da monitorização sistemática em diversos locais públicos no País, e de 
informação técnica específica, o Projecto monIT disponibiliza, através do seu website, 
informação rigorosa e diversificada sobre campos electromagnéticos provenientes dos 
sistemas de comunicações móveis, usando uma linguagem acessível ao público em geral.

Comunicação Externa
Projecto monIT
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Comunicação Interna e Externa na Vodafone Portugal
A Vodafone Portugal assume anualmente no seu Relatório de Responsabilidade 
Social diversos compromissos na temática do Ambiente Radioeléctrico sendo os 
mesmos auditados anualmente por uma entidade externa.

Compromissos 2006 Novos Compromissos 2007
Relatório de Responsabilidade Social



2007-12-03

Comunicação Interna e Externa na Vodafone Portugal

A Vodafone Portugal desenvolve todo um conjunto de iniciativas internas e 
externas, visando a divulgação de informação clara e objectiva sobre a 
temática dos campos electromagnéticos.
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