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CONSULTA PÚBLICA RELATIVA AOS PROJETOS DE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS ITED 

(3.ª edição) E DAS ITUR (2.ª edição) 

 

COMENTÁRIOS DA VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 

(12/02/2015) 

 

1) Introdução  

A Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. (adiante apenas “Vodafone”) vem, pelo presente, 

pronunciar-se sobre os projetos de procedimentos de avaliação das ITED (3.ª edição) e das ITUR (2.ª 

edição) que são objeto da presente consulta pública. 

 

Os comentários ora enviados constituem a posição da Vodafone sobre a consulta em apreço, podendo 

sofrer alterações em virtude de uma evolução das condições do mercado ou de novas decisões ou 

projetos de decisões que o ICP-ANACOM venha futuramente a aprovar neste contexto ou noutro com 

ele direta ou indiretamente relacionado.  

 

2) Comentários 

O presente contributo da Vodafone teve em consideração a experiência decorrente do 

desenvolvimento da respetiva atividade enquanto operador de comunicações eletrónicas que recorre a 

ambas as infraestruturas (ITED e ITUR) com o objetivo de instalar e disponibilizar serviços de 

comunicações eletrónicas.  

O art. 105.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, estipula que incumbe ao ICP-ANACOM, 

mediante prévio procedimento geral de consulta, aprovar os procedimentos de avaliação das ITUR e 

das ITED, os quais devem ser de cumprimento obrigatório pelos instaladores por forma a garantir que as 

mesmas asseguram efetivamente os serviços para as quais foram projetadas ao mesmo tempo que 

permitem uma ligação segura às redes de comunicações eletrónicas. Acresce, igualmente, que a 

constante inovação que caracteriza o setor das comunicações, bem como a evolução do mercado e os 
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desenvolvimentos tecnológicos verificados ao longo dos últimos anos e ainda aprovação dos manuais 

ITED e ITUR, justificam uma revisão e atualização em consonância dos procedimentos de avaliação das 

referidas ITED e das ITUR. 

É neste contexto que se insere a consulta pública em apreço, cujos procedimentos propostos carecem, 

na perspetiva da Vodafone, de algumas clarificações e suscitam também alguns comentários, em 

particular no que se refere aos procedimentos de avaliação das ITED. 

 

1) Sobre a inspeção visual dos elementos das ITED: 

a. Necessidade de padronizar os termos de acesso às ITED para simplificar o 

preenchimento da Ficha de Registo e de Verificação de conformidade ITED” 

Nem sempre as ITEDs têm a mesma fechadura, o que poderá suscitar dificuldades de acesso por parte 

dos instaladores, as quais se traduzem em dificuldades acrescidas para um preenchimento rigoroso da 

“Ficha de Registo e de Verificação de Conformidade ITED” que consta do projeto de procedimento de 

avaliação ITED. 

b. Clarificação sobre os elementos a verificar pelo instalador em função da 

tecnologia que pretende instalar: 

Na perspetiva da Vodafone é importante clarificar se no caso de um operador pretender instalar fibra 

ótica é obrigado a proceder à inspeção visual de elementos pertinentes apenas para a instalação de 

outras tecnologias, nomeadamente cobre e coaxial. 

2) Sobre a realização de ensaios:   

O parágrafo 3 do procedimento de avaliação das ITED (“Realização de ensaios”) determina que os 

resultados dos ensaios devem constar no REF (Relatório de Ensaios de Funcionalidade), em papel ou 

suporte informático. Sucede, porém, que nada se especifica quanto aos procedimentos e formalidades 

que deverão ser observadas para efetuar o referido envio quer seja em suporte informático, quer seja 

em suporte de papel. 
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Importa, pois, detalhar e instituir os procedimentos necessários para assegurar não só a desejável 

padronização, mas também e sobretudo para simplificar o trabalho desenvolvido pelos instaladores, 

privilegiando que o mesmo incida primordialmente sobre os requisitos técnicos e funcionais das ITED e 

não se atenha excessivamente nos aspetos procedimentais, os quais deverão ser simples e claros. 

3) Sobre a elaboração do relatório de ensaios de funcionalidade (REF): 

A alínea c) do parágrafo 4 do projeto de procedimentos de avaliação das ITED determina que no REF 

deve constar, entre outros elementos, “as especificações técnicas do fabricante dos materiais e 

dispositivos”. No entanto, é importante salientar e ter em consideração que o material utilizado na rede 

do operador deverá ser da responsabilidade deste e não pertence aos condomínios. 

Acresce, ainda, a quantidade de especificações técnicas dos materiais envolvidos, bem como dos 

equipamentos utilizados na certificação, implicará um volume elevado de informação, cuja troca, envio 

e tratamento se perspetivam extremamente complexos e suscetíveis de gerar incertezas. 

Além disso, não é tipificado o formato em devem ser fornecidos os resultados dos testes. Ora, 

considerando que cada fabricante de equipamento permite ou adota um formato próprio, é com 

reservas que a Vodafone encara este aspeto na medida em que irá tornar complexo a gestão e 

tratamento da informação recolhida no âmbito dos testes realizados. 

4) Sobre a Ficha de Registo e de Verificação de Conformidade ITED: 

 A Ficha de Registo e de Verificação de Conformidade ITED que consta do projeto de procedimentos 

ITED contempla vários campos para efeitos de identificação, nomeadamente do instalador, do 

projetista, do dono de obra ou administração e do técnico que realizou os ensaios. Importa, no entanto, 

ter presente que nem sempre é possível obter a identificação do dono de obra ou administração do 

local em causa. 


