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Introdução 

 Os procedimentos de Avaliação das ITED 3ªEdição correspondem a um elemento fundamental em todo 

o processo das infraestruturas de telecomunicações em edifícios. Este conjunto de procedimentos deverão 

ser interpretadas como regras orientadoras para o instalador elaborar o Relatório de Ensaios e 

Funcionalidades (REF) das obras e consequentemente a emissão do respetivo termo de responsabilidade 

de execução. 

 A ligação da empresa Diamantino Costa Duarte Lda à atividade das ITED prende-se essencialmente na 

realização de ensaios ITED, acompanhamento de obra e elaboração de projetos. 

 Face à experiência do acompanhamento de obra e respetivos ensaios, continuamos a sentir que apesar 

da importância do documento que está atualmente em discussão é de extrema importância a 

monitorização de todo o processo ITED.  

 Desta forma, queremos desde já deixar algumas propostas que na Consulta Pública ao Manual ITED 

3ªEdição foi sugerido que tais propostas fossem apresentadas na consulta Pública dos Procedimentos de 

Avaliação ITED.  

Proposta Problema a colmatar e principais vantagens 

Na emissão dos termos de responsabilidade 
de projeto ITED, deverá ser anexado o 
projeto ITED, naturalmente que por questões 
de confidencialidade, apenas deve estar 
visível para todos, o termo de 
responsabilidade. O projeto deverá ser 
apenas acessível à ANACOM e ao autor do 
projeto. 

Permite avaliar a qualidade dos projetos ITED elaborados, 
pois os projetos que ANACOM avalia atualmente são 
apenas os que são objeto de auditoria. 

Numeração dos termos de responsabilidade 
de projeto. 

Usar a mesma nomenclatura que nos termos de 
responsabilidade de execução. 

Na emissão dos termos de responsabilidade 
de execução, deverá ser anexado o Relatório 
de ensaios e funcionalidades (REF). 

Evita que sejam emitidos termos de responsabilidade de 
execução sem a elaboração do respetivo REF e os ensaios 
obrigatórios na instalação. 
Permite verificar se o REF foi realizado corretamente. 

O termo de responsabilidade de execução 
deverá contemplar um campo para indicar o 
número do termo do projetista. 

Atualmente apenas é obrigatório o nome do projetista, 
com a inclusão do número do termo responsabilidade do 
projetista, filtra os projetos que foram submetidos à 
ANACOM ou não. 

Para a emissão dos termos de 
responsabilidade (projeto e instalação), 
deverá haver um elemento identificador do 
documento.  

Permite que todos os termos sejam emitidos via ANACOM 
com um elemento de autenticação e que apenas estes 
sejam validados pelos operadores e câmaras municipais. 
Desta forma evita a “clonagem” de termos de 
responsabilidade. 

Quando o operador estabelece o serviço 
além das obrigações atualmente em vigor, 
devem indicar o instalador responsável pela 
instalação e o número do termo. 
 

Evita que o operador forneça um serviço de 
telecomunicações sem qualquer registo do termo de 
responsabilidade e do instalador. 
A realidade atual é que são poucos os casos em que o 
operador exige a apresentação do termo de 
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responsabilidade para a instalação de um serviço de 
telecomunicações. 

 

 Numa perspetiva de melhoria de todo o processo ITED esperamos que as propostas apresentadas 

anteriormente sejam acolhidas e que seja mais um contributo para a melhoria da qualidade das ITED. 


