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Consulta Pública – Comentários da MEO sobre os Projetos de procedimentos de avaliação das ITED (3.ª edição)  
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Resposta da MEO à Consulta Pública relativa aos Projetos de procedimentos de avaliação das 

ITED (3.ª edição) e das ITUR (2.ª edição)   

Aprovados pelo ICP-ANACOM por decisão de 8 de janeiro de 2015 

Introdução 

A presente resposta representa a posição da empresa MEO- Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. (doravante abreviadamente designada por “MEO”), relativamente à 

Consulta Pública referente aos Projetos de procedimentos de avaliação das ITED (3.ª edição) 

e das ITUR (2.ª edição), aprovados por decisão do ICP-ANACOM de 8 de janeiro de 2015. 
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Comentários específicos ao Projeto de procedimentos de avaliação das ITED (3ª edição) 

 

Procedimentos de avaliação das ITED 

1. No que respeita ao ponto 3 (“Realização de ensaios”) julgamos que devem ser 

efetuados os ensaios previstos no Manual ITED que serviram de base à elaboração do projeto 

ITED. 

Relativamente à menção sobre o resultado dos ensaios ser vertido em papel, propõe-se a sua 

eliminação, considerando que estes ensaios são realizados com recurso a equipamento 

eletrónico de teste, não fazendo sentido que os mesmos sejam assim registados em papel.  

Assim, propõe-se que as evidências obtidas sejam registadas apenas em suporte informático, 

com reports retirados dos próprios equipamentos de teste, devendo ser eliminada a menção 

“suporte de papel”. 

A MEO julga que a forma acima indicada é a única forma de comprovar que as medidas 

registadas no REF são de facto realizadas e correspondem ao ITED ou ITUR em questão. 

Caso o ICP-ANACOM decida implementar a proposta acima referida, salientamos que será 

sempre necessário estabelecer um período de transição para que este requisito constituísse 

uma obrigatoriedade, permitindo que os diversos operadores se possam adaptar e tomar as 

necessárias diligências; 

2.  No ponto 4 (“Elaboração do relatório de ensaios e funcionalidades (REF)”), na alínea 

e), a MEO considera que, para além da “cópia do projeto e de tudo o mais que julgou 

necessário à concretização da instalação”, deverá adicionalmente constar o cadastro/telas 

finais das infraestruturas construídas, uma vez que, em algumas situações o trabalho pode 

não ter sido executado conforme projetado; 

3.  Ainda sobre o ponto 4, propõe-se que o relatório REF seja, à semelhança do que 

acontece com os termos de responsabilidade de execução, integrado na base de dados do 

ICP-ANACOM, permitindo-se assim a consulta do mesmo. 

Para este efeito, deve o referido REF, em formato digital (por exemplo pdf.), ser anexado ao 

Termo de Responsabilidade de Execução das infraestruturas de telecomunicações do 

edifício; 

4.  O elemento fronteira CVM deve, na opinião da MEO, ser visível para os operadores de 

comunicações eletrónicas, através de planta anexa ao REF e/ou TRE, para que aqueles 

possam promover uma análise rápida e segura da forma de interligação às suas redes; 
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5.  No que diz respeito aos Termos de Responsabilidade de Projeto e Execução, propõe-

se que, para além da numeração sequencial por projetista e instalador, os mesmos passem 

também a ter um número Nacional Único que fique identificado no ATE ou ATI por meio de 

colocação de uma etiqueta indelével; 

6.  A pesquisa do Termo de Responsabilidade deve ser possível quer através do número 

Nacional Único quer pela morada ou coordenadas geográficas, uma vez que o 

requerente/dono de obra que consta no termo de responsabilidade poderá não ser o futuro 

cliente de serviços de telecomunicações nessa morada; 

7.  Em particular sobre o ponto 5 (“Elaboração do termo de responsabilidade de 

execução”), uma vez que, com a entrada em vigor da 3ª edição do Manual ITED, as CEMUs 

das moradias unifamiliares foram eliminadas, propõe-se que esteja prevista a possibilidade 

de colocar a cópia do termo dentro do ATI. 

8.  Ainda sobre o ponto 5, após a frase “O termo de responsabilidade deverá ser enviado 

para o ICP-ANACOM, no prazo de 10 dias, a contar da data de conclusão da respetiva 

infraestrutura, em formato eletrónico definido, através da plataforma informática 

disponibilizada pelo ICP-ANACOM para o efeito.”, sugere-se que seja acrescentada a frase “sem 

prejuízo do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de 

maio, republicado pela Lei nº 47/2013, de 10 de julho, e com as alterações introduzidas pela 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.” 

Desta forma, julga a MEO, que a obrigação do instalador de disponibilizar o termo de 

responsabilidade às demais entidades previstas no mencionado preceito fica mais 

clarificada, exceto se a intenção subjacente à redação dada ao presente documento, neste 

ponto em particular, seja a de desobrigar o instalador de entregar o termo de 

responsabilidade às restantes entidades nele enunciadas. 

 

Ficha de registo e de verificação de conformidade ITED (Anexo 1) 

A  MEO não está de acordo com a opção tomada pelo ICP-ANACOM quanto à forma de 

registo dos pontos de verificação. Entende esta empresa que, na solução apresentada a 

informação mais relevante encontra-se remetida para o campo “observações”, o que levará a 

que não se tenha visibilidade sobre informação essencial em certas situações, como a de 

empreendimentos de vários edifícios, com diferentes torres, números de porta, andares e 

vários fogos por andar. 
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Ilustrando o que se refere, num edifício inserido num único lote, com diversas torres e com 

uma zona comum a todas essas torres (exemplo: uma cave) e, assim, com várias colunas 

montante e um único ATE, a solução de registo proposta conduz a que a informação mais 

relevante seja colocada em “observações”, acrescendo que a consulta dessa mesma 

informação não será intuitiva para quem analisar o relatório, em virtude da mesma aparecer 

misturada relativamente aos diferentes edifícios, pisos, andares e números de porta.  

Em alternativa, a MEO propõe que cada tabela de verificação seja relativa a um determinado 

edifício ou, até mesmo, um determinado ATE, solução que se julga mais adequada e que 

colmataria a situação supra exposta. 

A este propósito remete-se, ainda, para o exemplo de tabela elaborado para o ITUR e para os 

comentários gerais tecidos nessa sede, os quais poderiam igualmente ser considerados nesta 

sede (IVA). 

Assim, julga-se que a organização da tabela através de colunas e a existência de um campo 

adicional que permita identificar exatamente qual o elemento em causa, tornará o relatório 

mais claro. 

 

Comentários 

1.  Na página 5, na tabela “VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE” parece-nos não ser 

evidente o que colocar no campo “RESULTADO”, pelo que solicitamos que o ICP-ANACOM 

clarifique o que é pretendido. 

Ainda sobre este ponto, sugere-se que seja definido um formato standard para a inserção da 

data, na medida em que existem várias formas de inserir a mesma, podendo dar azo a 

alguma confusão; 

2.  Na página 10, não é claro o que é pretendido em relação à tabela “ENSAIOS DAS 

ITED”, pelo que se solicita ao ICP-ANACOM esclarecimento sobre este ponto. 

 

Comentários editoriais 

1.  Em algumas tabelas lê-se “ANET”, contudo crê-se que se trata de um lapso de escrita 

e que o que se pretende é que seja incluído o número OET; 

2.  Na página 8, na tabela “REDES COLETIVAS DE CABOS COAXIAIS”, ao campo 

“PROXIMIDADE COM REDES ELÉTRICAS”, aparece repetido duas vezes (linhas 8 e 18). 
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Comentários específicos ao Projeto de procedimentos de avaliação das ITUR (2ª edição) 

 

Procedimentos de avaliação das ITUR 

1.  No ponto 1 (“Inspeção visual dos elementos das ITUR”), em particular na alínea a) e 

no que respeita à ATU, não compreende a MEO a menção exclusiva à ITUR Privada, na 

medida em que as ITUR Públicas podem também dispor de nichos para alojamento dos 

pontos de distribuição, pelo que se propõe que também sejam abrangidas as ITUR Públicas; 

2. No ponto 2 (“Registo das inspeções efetuadas”) remete-se para o anteriormente 

referido no ponto “Ficha de registo e de verificação de conformidade ITED (Anexo 1)”; 

3.  Tal como já afirmado, na eventualidade de existirem muitas infraestruturas do 

mesmo tipo a carecer de inspeção, como por exemplo várias câmaras de visita, e se apenas 

existir uma mesma observação relativa a várias câmaras, tal implicará que exista muita 

informação associada ao mesmo “n.º de observação”. 

Parece mais adequado à MEO fazer uma tabela por tipo de infraestrutura, na qual fossem 

identificados e registados em linhas distintas os diversos itens observados (se foi verificado, 

se está ou não em conformidade, bem como um campo de observações a ele associado). 

Para o efeito e a título meramente exemplificativo e ilustrativo, remetem-se dois exemplos 

de tabelas: 
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Verificação: V - Vista; N/A - Não Aplicável ; X - ver Observações

CÂMARAS DE VISITA
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Verificação \ Identificação nº CVP nº CVP nº CVP nº CVP nº CVP

LOCALIZAÇÃO

DIMENSIONAMENTO

TUBOS POR FACE

CAPACIDADE DOS TUBOS

ACESSIBILIDADE

SEGURANÇA

IDENTIFICAÇÃO

Interl. a CVP de Pavimento

Nº Observação

Verificação: V - Vista; N/A - Não Aplicável ; X - ver Observações

Nº Observação

CÂMARAS DE VISITA

Observações

 

Propõe-se, ainda, que sejam aplicadas tabelas idênticas para os diversos troços de condutas; 

4.  Propõe-se que a localização do(s) elemento(s) fronteira CV´s (ITUR Pública) ou ATU 

(ITUR Privada), passe(m) a ser visíve(is)l aos Operadores, através de planta anexa ao REF e/ou 

TRE, para que os Operadores possam promover a sua interligação de uma forma rápida; 

5.  Remete-se ainda para os comentários tecidos a propósito dos procedimentos de 

avaliação das ITED, números 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, os quais refletem igualmente a posição da 

MEO a propósito das ITUR. 

 

Ficha de registo e de verificação de conformidade ITUR (Anexo 1) 

Sobre este ponto, a MEO remete para os comentários gerais tecidos a propósito da ficha de 

registo e verificação de conformidade ITED, os quais refletem a posição da MEO sobre ITUR e 

os comentários gerais acima assinalados. 

 

Comentários 

1.  Relativamente às Câmaras de Visita, não é exigida, de forma clara, a verificação de 

conformidade das tampas/aros das CVP ao previsto no Manual ITUR (ponto 3.1.2.1.1 – 

Tampas, localização e cargas admissíveis), pelo que se solicita que esta exigência de 

verificação seja incluída; 

Ainda sobre este ponto, propõe-se que sejam incluídos outros itens de verificação, 

designadamente a cavidade para retirada de água, reboco, degraus, âncoras e restantes 

ferragens, uma vez que se tratam de elementos essenciais; 
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2.  Nas tabelas referentes às redes de tubagens, é indicado que se deve inserir os valores 

referentes ao dimensionamento e tipo das câmaras, bem como a acessibilidade das câmaras, 

contudo, julgamos não fazer sentido que esta informação seja incluída a propósito da rede 

de tubagens, mas sim na tabela de verificação de Câmara de Visita, propondo-se, assim, a sua 

eliminação da tabela de verificação das Redes de Tubagem; 

3.  Ainda relativamente à rede de tubagens, a MEO julga que o campo “acabamento dos 

tubos nas câmaras”, não está convenientemente enquadrado, na medida em que o 

acabamento é feito por quem constrói as câmaras e não por quem constrói as condutas, pelo 

que se propõe que seja enquadrado apenas na área referente às câmaras. 


