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Pressupostos

• O Decreto-Lei 123/2009, de 21/05, 
com a redacção do Decreto-Lei 
258/2009, de 25/09 estipula que  
projectistas e instaladores: 

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

Base 
legal: 



Pressupostos (cont.)

Indícios de incumprimento da obrigação 
de entrega dos termos

8 188 
termos de 

resp. 
(2010)

30 000 
certificados 

ITED

Denúncias



Objectivos

Fiscalizar 
instaladores que 
não enviaram os 

termos de resp. de 
execução

Detectar 
instaladores ITED 
que (também) não 
cumprem outras 

obrigações  
(inscrição, 
formação 

habilitante, 
modelo do termo)



Consequências dos incumprimentos: 

Infra-estruturas 
podem não ser ligadas 
às redes públicas dos 

operadores

Infra-estruturas 
têm maiores 

probabilidades de 
não cumprirem o 

manual ITED 

Expectativas dos 
munícipes podem 
ser defraudados 

aquando da 
aquisição de um 

edifício

Nota: Art. 90º b) - Interdição do exercício da respectiva actividade até ao máximo de dois anos



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, a 
oficializar 

devidamente 
através de ofício 

enviado ao 
presidente da 

Câmara.



Procedimentos e resultados

Câmaras Municipais
Listagem informatizada (ex: SPO) *

Sim Não

Obrigatoriedade 

termo de 

execução

Sim Listagem + termos Cópias + termos

Não
Listagem + donos 

obra (DO)
Cópias + DO

Quadro resumo das situações possíveis

* SPO – Sistema de Processos de Obras 



Procedimentos e resultados

Termos de execução não 
enviados à ANACOM

Informação apenas permite 
identificar dono de obra (não 

pedem/ausência termos) –
determinar o instalador 

contratado, e solicitação de 
envio de cópia do termo

F I S C A L I Z A Ç Ã O



Procedimentos e resultados

Reuniões com cerca de 3 dezenas 
de Câmaras

Elementos para a fiscalização 
(16 Câmaras)

• + 1 770 documentos recolhidos

• 214 infra-estruturas identificadas 

• 112 termos identificados e 102 
alvarás utilização



Procedimentos e resultados

Comparação 
homóloga:

• Ano 2011 (até 14.06.2011) –
4588 termos

• Ano 2010 (até 14.06.2010) –
4293 termos

Passagem para o mercado 
da obrigação do envio à 
ANACOM dos termos de 

responsabilidade?

















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 n.º inscrição:



Informações práticas



Pedido de colaboração  

Municípios enviem listagem 
de alvarás de utilização 
emitidos no ano de 2011

• Morada completa do edifício,

• Tipo construção/tipo utilização 

• Identificação e morada completa 
do requerente

Email: dfi@anacom.pt + 
contacto 

Cruzamento de dados

ANACOM: Selecção 
moradas não constantes no 
SGITED para recolha mais 

elementos



Pedido de colaboração

Listagem simples  - Alvarás de utilização emitidos -
Ano 2011

Alvará 

Licença Data

Local da 

Obra Freguesia

Tipo 

Construção Finalidade

Numero 

de 

Fogos Requerente

Morada 

Requerente

Freguesia do 

Requerente

235

2011

-02-

02

Rua Amalia 

Rodrigues Alcabideche

Construção 

Nova

Não 

definido

Associação 

Jerónimo Usera

Rua Amália 

Rodrigues .-

Abuxarda, 159

258

2011

-04-

02

Rua de S. 

Cristovao -

Lote 1

São 

Domingos 

de Rana

Construção 

Nova

Habitação 

familiar 1

Eurofaustino -

Sociedade de 

Construções, 

Lda.

Rua do 

Operário, 106

São Domingos 

de Rana / 

2785 - SÃO 

DOMINGOS 

DE RANA



Pedido de colaboração

Ano 2011

Listagem Informatizada (SPO - Sistema de Processos de 
Obras) - Ano 2011



Pedido de colaboração



Muito obrigado!


