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Pressupostos

• Projectistas e instaladores estão 
obrigados a emitir os respectivos 
termos de responsabilidade e 
remetê-los, à ANACOM, de 
acordo com o estabelecido nos 
artigos 66.º, 69.º e 76.º

• A ANACOM e os municípios 
colaboram na fiscalização do 
cumprimento das obrigações 
constantes do presente Decreto-
Lei, no âmbito das respectivas
atribuições (art.º 91º, n.º 4)

Base legal:

Decreto-Lei 
123/2009, de 
21/05, com a 
redacção do 
Decreto-Lei 

258/2009, de 
25/09  



Pressupostos

• Artigo 91.º n.º 5 — Sempre que 
estejam em causa contra –
ordenações no domínio de 
operações cujo controlo caiba às 
autarquias locais, podem estes 
participar à ANACOM…

• Artigo 91.º n.º 7 — Caso o processo 
de contra -ordenação tenha sido 
instaurado na sequência de 
participação por parte de uma das 
autarquias locais, …, o montante 
das coimas reverte …para a 
autarquia local em 20 % 

Base legal:

Decreto-Lei 
123/2009, de 
21/05, com a 
redacção do 
Decreto-Lei 

258/2009, de 
25/09  



Pressupostos (cont.)

Indícios de incumprimento da obrigação de 
entrega dos termos de responsabilidade ITED

16 161 
termos de 

resp. (2010)
30 000 

certificados 
ITED/ano

Denúncias



Objectivos

Fiscalizar 
obrigatoriedade 

de entrega 
termos

Entrega 
electrónica
dos termos, 

desde 
10/03/2010

A  ANACOM e os 
municípios 

colaboram na 
fiscalização do 

cumprimento das 
obrigações constantes 
do presente Decreto-

Lei, no âmbito das 
respectivas atribuições 

(art.º 91º, n.º 4)



Porquê?

Expectativas 
defraudadas, 
mesmo com 

alvará de 
utilização

Problemas 
nas ligações 

às redes 
públicas

Taxa de 
infraestruturas 
não conforme 

superior



Porquê?

Taxa de não 
conformidades das 
infraestruturas ITED 

superior a 33%

Taxa global das não 
conformidades cerca de 

62% (projecto, 
infraestrutura com PET 

e projecto)



Incumprimentos: 

Exemplos factuais: (1/3)

O facto da rede
MATV não estar
operacional não
permite
disponibilizar aos
condóminos o
acesso aos 4
canais nacionais
analógicos, bem
como à TDT.

O facto de não ter
sido instalada a
antena de FM irá
privar os
utilizadores da
rede MATV do
edifício de uma
recepção com
qualidade dos
sinais de difusão
sonora.

Os cabos coaxiais
não apresentavam
as especificações
técnicas exigidas
ao local de
instalação,
nomeadamente,
protecção contra
UV e contra
ambientes
húmidos ou
molhados.



Incumprimentos: 

Exemplos factuais: (2/3)

Impedi-
mento de
ligação de
novos
operadores
em par de
cobre.

A falta de
instalação de
sistemas de
MATV, bem
como das
respectivas
antenas,
inviabiliza a
recepção de
sinais de
televisão por
via hertziana
terrestre,
incluindo a TDT.

A falta de
tomadas no
ATE poderá
inibir a ligação
correcta de
equipamentos
que necessitem
de ser
alimentados
pela rede
eléctrica.

A falta de ensaios
faz com que seja
impossível garantir
o correcto
funcionamento das
redes de cabos,
podendo originar a
impossibilidade de
recepção, pelo
cliente, dos vários
serviços de
comunicações
electrónicas.



Incumprimentos: 

Exemplos factuais: (3/3)

Não existência de
RG-CC (Repartidor
Geral de Cabos
Coaxiais) para a rede
de CATV - Não existe
um ponto para a
eventual ligação de
um operador de
distribuição por
cabo.

Inexistência de
ligação à terra dos
dispositivos e das
caixas das CM -
poderá ser posta em
causa a segurança de
pessoas e bens, bem
como a integridade
dos equipamentos,
uma vez que não é
possível escoar para
a terra as correntes
indesejadas que
possam existir.

Não existe ficha de
correspondência
entre as saídas do TC
e do DDC e as
respectivas tomadas
de cliente -
dificuldade na gestão
das comunicações
por parte do cliente,
bem como de
eventuais operações
de conservação das
ITED que venham a
ser efectuadas.



Porquê?

Salvaguardar 
consumidores/ 

utilizadores

Apuramento 
responsabilidade 

de técnicos 
incumpridores

Impedir a 
actividade de 
técnicos não 
habilitados e 

incumpridores

Maior garantir de 
conformidade ITED



Procedimentos e resultados

Solicitar reunião com a Câmara 
Municipal/Depart. de Urbanismo, focando os 

seguintes pontos:

Pedido prévio da 
listagem/cópias 

alvarás de 
utilização 

emitidos, para 
cruzamento 

informação e 
selecção 

processos a 
consultar antes 
da realização da 

reunião 

Expor os 
objectivos da 

ANACOM

Se possível, 
proceder de 
imediato à 
recolha de 
informação

Pedido de 
colaboração 

futura, 
oficializada ao 
presidente da 

Câmara.



Procedimentos e resultados

Termos de execução não 
enviados à ANACOM

Listagem/

alvarás de utilização

identificar dono de 
obra/requerente – determinar 

o instalador contratado

F I S C A L I Z A Ç Ã O



Procedimentos e resultados

Reuniões com mais de 

30 Câmaras

Elementos para a 
fiscalização (16 Câmaras)

• 297 infra-estruturas identificadas 

• 134 termos identificados e 163 
alvarás utilização















Informações práticas

O termo de responsabilidade de 
execução foi entregue à 

ANACOM?

www.anacom.pt/ área 
temática ‘ITED-ITUR’

http://www.anacom.pt/�rea
http://www.anacom.pt/�rea


Informações práticas

‘Termos de responsabilidade ITED e ITUR’/’Pesquisa de 
termos de responsabilidade ITED’



Informações práticas

‘Execução e nome do instalador:



Informações práticas

‘Execução e n.º de inscrição:



Informações práticas



Informações práticas



Informações práticas

Listagem distrito e concelho:





Pedido de colaboração – forma 

expedita  

Municípios enviem 
listagem de alvarás 

de utilização, 
emitidos no ano de 

2011

Email: 
dfi@anacom.pt

DFI:

Cruzamento de 
dados

DFI: Selecção 
moradas não 
constantes no 

SGITED para recolha 
mais elementos



Muito obrigado!


