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From: Antonio Rainho
Sent: quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2015 21:36
To: entidadesited@anacom.pt
Subject: Procedimentos de Avaliação das ITED

Ex.mos Srs 
 
ANACOM-Autoridade Nacional de comunicações 
 
 
 
Assunto Consulta pública – Procedimento de Avaliação das ITED 
 
 
Em conformidade com o convite que é formulado aos interessados no processo de consulta ITED,
respeitosamente, apresento as minhas propostas de alteração ao Procedimento de Avaliação das ITED. 
 
1º- Retirada dos dois parágrafos inseridos no Ponto 5-Elaboração do termo de responsabilidade de 
execução, do Procedimento de Avaliação das ITED: 
 

…. 
“O instalador deve informar o projetista do início e conclusão das ITED.” 
…. 
“Deverá ser colocada uma cópia do termo de responsabilidade dentro do ATE, ou dentro da
CEMU,em bolsa adequada, de forma a preservar o documento.” 
…. 

Estes pontos devem ser inseridos num ponto diferente, nº 6, por exemplo: 
 
Ponto nº 6 – Outras obrigações do instalador 
 

a) O instalador deve informar o projetista do início e conclusão das ITED. 

b) Deverá ser colocada uma cópia do termo de responsabilidade dentro do ATE ou do ATI, em bolsa
adequada, de forma a preservar o documento. 

 
 
2º Quando é emitido ou disponibilizado o termo de responsabilidade de execução de projecto e é inserido
na base de dados da ANACOM, automaticamente devia ser criado um processo nessa base de dados, com
uma “referência” que acompanhasse todo o percurso do projecto, desde a entrega deste ao Dono de Obra 
até à emissão do termo de responsabilidade de execução, por parte do instalador. 
Essa “referência” devia ser de consulta livre e acessível ao público. 
Só o projectista e o instalador, na parte que lhe dizia respeito, tinham acesso à alteração de dados. 
Neste processo eram lançados o termo de responsabilidade do projecto, a data de início de obra, a data de
comunicação pelo instalador ao projectista do início da mesma, outros elementos considerados de
relevância, tais como alteração/substituição de projectista ou instalador, indicação de telas finais, o termo
de responsabilidade de execução, etc. 
 
A “referência” do processo devia ser colocada no ATI ou ATE, para consulta geral. 
 
Só na posse desta “referência” é que poderia ser requisitado qualquer serviço de Comunicações
Electrónicas. 
O Operador sabia sempre o estado do processo e consequentemente, se o termo de responsabilidade tinha
sido emitido ou não, para poder emitir a Ordem de Serviço/Instalação. 
O termo de responsabilidade do instalador só seria disponibilizado ao Dono de Obra, isto é, libertado na
plataforma digital, por autorização dos serviços da Anacom.  
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No período de tempo entre a emissão do termo de execução e a autorização da emissão digital do mesmo,
a Anacom devia fazer as auditorias que entendesse, para verificar o cumprimento do que foi projectado. 
 
Outros considerandos… 
1-Não é agradável para ninguém, depois de a habitação estar em uso, ver o projectista, o instalador, o
técnico que fez os ensaios, os inspectores entrarem e andarem todos a percorrer a habitação. Quer se
queira quer não, há a violação da privacidade dos utilizadores. 
2-Não se justifica fazer uma alteração ao projecto, aumentado os custos da obra, contrariando uma das
justificações do aparecimento do ITED3 (4º parágrafo do Ponto 1-Introdução, página 11, do Manual ITED), 
quando se instala uma ou outra tomada de cobre e/ou coaxial a mais daquilo que foi projectado, por
interesse e a pedido do utlizador final, estando cumpridos os mínimos legais. 
 
 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 

António Ângelo Rainho 
 
 
 
 


