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• Comités

• Grupos cooperação administrativa (ADCO)

• Campanhas fiscalização de mercado

• Guias das diretivas

• Desafios

Cooperação internacional
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Comités 

• Comissão Europeia assistida:

• Artigo 45º, da diretiva 2014/53, 16/04 (diretiva RED) -

Comité de Avaliação da Conformidade e de 

Fiscalização do Mercado das Telecomunicações 

(TCAM RED)

• Artigo 41º, da diretiva 2014/30, de 26/02 (diretiva 

CEM) - A Comissão é assistida pelo Comité da 

Compatibilidade Eletromagnética
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Comités (TCAM)

• TCAM RED – revisão em 2018 e de 5 em 5 anos:

• Sistema coerente a nível da União para todos os equipamentos 

de rádio; 

• Permitir a convergência dos setores das telecomunicações, do 

audiovisual e das tecnologias da informação; 

• Permitir a harmonização das medidas regulamentares a nível 

internacional; 

• Atingir um elevado nível de proteção dos consumidores;

• Garantir que os equipamentos de rádio portáteis interajam com 

acessórios, nomeadamente carregadores comuns; 

• Avaliar a possibilidade dos equipamento de rádio equipados 

com um ecrã integral, permitirem a visualização das 

informações necessárias nesse ecrã. 
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ADCO 

• ADCO RED - Grupo de cooperação administrativa na 

fiscalização



6

Campanhas europeias de fiscalização

• 1ª Campanha (2002-2003):

• 1900 equipamentos (SRD, PMR, PSTN, DECT, GSM, …) 

registou-se maiores níveis de não conformidades SRD*

(RLAN**, alarmes, controlo de modelos, câmaras de vídeo…)
* SRD – Dispositivos de pequena potência

** RLAN – Rede local sem fios (ex: acesso internet nos aeroportos, sem fios)

• 2ª Campanha europeia (2005-2006):

• 180 equipamentos SRD

• 3ª Campanha europeia (2008-2009):

• 259 equipamentos

• 128  - PMR (Rádio Móvel Profissional)

• 131  - aplicações nos 2,4Ghz (RLAN, vídeo sem fios, 

controlos remotos…)
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Campanhas europeias de fiscalização

• 4ª Campanha europeia (2009):

• 60 transmissores FM de pequena potência

• 5ª Campanha europeia (2016): 

• 111 amostras de brinquedos telecomandados (relatório 

aprovado em outubro, 2016, 3ª reunião ADCO RED, Porto)

• Conclusões:

• Baixos níveis de conformidade dos equipamentos com todos os 

requisitos da diretiva

• A marcação “CE” nos equipamentos não garante a 

conformidade dos equipamentos

• Importância da realização de ensaios laboratoriais para 

verificação da conformidade, com os requisitos essenciais
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Estatísticas – ADCO RED, 2016

• Informar os vários operadores económicos e a Comissão 

Europeia

• Definir equipamentos que podem ser alvo de campanhas 

europeias de fiscalização

• Identificar e resolver problemas práticos na fiscalização de 

mercado

Objetivos das estatísticas de fiscalização:
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Estatísticas – ADCO RED, 2016

- 25 Autoridades europeias

- Total de 13 488 equipamentos 

fiscalizados

- 10 391 equipamentos não conforme 

(77%) 

- 9 372 com DoC não conforme/ausência

- 8 307 marcação CE não 

conforme/ausência

Total equipamentos 

fiscalizados, ano 2016:
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Estatísticas – ADCO RED, 2016

579 equipamentos com não 

conformidades técnicas com os 

requisitos essenciais: 

- 116 segurança;

- 84 CEM;

- 434 Rádio

Não conformidades com os 

requisitos essenciais:

Fonte: ADCO RED
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Estatísticas – ADCO RED, 2016

• Os resultados ‘negativos’ não refletem a taxa de não 

conformidades de equipamentos de rádio, no mercado 

europeu – impossibilidade de extrapolar 

• Um n.º substancial de autoridades concentram a sua atenção 

em equipamentos ‘problemáticos’

• Nem todos os requisitos (administrativos, técnicos) são 

analisados

Observações:
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Guia aplicação da Diretiva RED

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23321

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23321
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Guia síntese para os operadores económicos -

Diretiva CEM

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16512/attachments/1/translations

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16512/attachments/1/translations
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Desafios RED
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Desafios RED

E
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Informação fidedigna

Atualizada

Facilmente compreensível

EFIS - Sistema de informações sobre frequências, do Gabinete 

Europeu de Comunicações (ECO)
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Desafios RED
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Formação 

Campanhas

Uniformidade

ICSMS – Sistema de comunicação e informação para a 

fiscalização de mercado, no mercado europeu
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Desafios RED
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Combinação de 
equipamento e software

Registo central
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Desafios RED
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Clarificação da definição de 
equipamento rádio

Equivalências entre as classes 
equipamento e interfaces rádio

Equipamento conforme apresenta 
um risco

Informação sobre restrições de 
entrada em serviço ou autorização 
de utilização (artigo 10, n.10, RED)

Regulamento de Execução (UE) 2017/1354, da Comissão, de 20/7/2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503312673424&uri=CELEX:32017R1354
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• A partir de 9 agosto de 2018:

• Ou um pictograma

• Ou a menção «Restrições ou Requisitos»

Informação sobre restrições de entrada em serviço 
ou autorização de utilização (artigo 10, n.º10, RED)
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Obrigado pela atenção.

Questões?


