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1. TCAM R&TTE1. TCAM R&TTE

• O que é

• Composição

• Responsabilidades/actividades

TCAM R&TTE



TCAM R&TTE

A Directiva 1999/95/CE estabeleceu o Comité de A Directiva 1999/95/CE estabeleceu o Comité de 
Avaliação da Conformidade e de Fiscalização do 
Mercado das Telecomunicações (TCAM)

Composição TCAM:

• Representantes dos Estados-membros (ICP-
ANACOM)

• Presidência – representante da C. E.

Responsabilidades do TCAM:

• Reuniões periódicas sobre as actividades de 
fiscalização; interpretações/opiniões;



TCAM R&TTE

Responsabilidades do TCAM (cont.)Responsabilidades do TCAM (cont.)

 Emitir pareceres sobre a adopção de normas harmonizadas 

para garantir a observância dos requisitos essenciais 

(incluindo a sua retirada)

 Emitir pareceres no âmbito dos processos das cláusulas de 

salvaguarda

 Consultado para efeitos de fixação de classe de 

equipamentos (classe 1 , 2)

 Informado, periodicamente, sobre as consultas que a 

Comissão promove aos ORPT, consumidores e fabricantes 

(ex: revisão da Directiva)



TCAM R&TTE

Algumas referências de contributos do TCAM:

http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/tcam/library?l=/public_documents&

Algumas referências de contributos do TCAM:

• Âmbito aplicação da Directiva:

• http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/tcam/library?l=/public_documents&

vm=detailed&sb=Title  (Documentos públicos)

Fonte: „Guide to the R&TTE Directive 1999/5/EC Fonte: „Guide to the R&TTE Directive 1999/5/EC 



2.  ADCO R&TTE2.  ADCO R&TTE

• O que é

• Composição

• Responsabilidades/actividades

ADCO R&TTE



ADCO R&TTE

 O ADCO R&TTE é composto pelas autoridades de
e

 informações



 O ADCO R&TTE é composto pelas autoridades de
fiscalização de mercado (ICP-ANACOM) e
representantes da Comissão Europeia

 Constitui um „forum‟ para troca de informações
relativos à Directiva R&TTE

 Actividades do ADCO:

Apoiar o TCAM: propostas e questões práticas
(trabalhar, por mandato do TCAM, em questões
específicas, ex: revisão da Directiva)

Reuniões periódicas sobre as actividades de 
fiscalização  



ADCO R&TTE

 Actividades do ADCO (cont.)

Promover a troca de informações entre as autoridades de 

Membros e 

 Actividades do ADCO (cont.)

Promover a troca de informações entre as autoridades de 

fiscalização (questões operacionais)

Actualizar/melhorar os guias para as autoridades de 

fiscalização e para os fabricantes/responsáveis

 Informar a indústria, fabricantes e os Estados-Membros e 

a Comissão acerca dos resultados das actividades de 

fiscalização

Organizar, regularmente, campanhas europeias de 

fiscalização

Principais resultados comunicados ao TCAM



Guias e fontes de informação 

relevantes

• www.anacom.pt „Regime R&TTE‟

• http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/index_en.htm



Guia síntese das obrigações dos 

fabricantes/responsáveis 



Guia síntese das obrigações dos 

fabricantes 



Guia síntese das obrigações dos 

fabricantes/responsáveis 

Equipamentos que incluem um componente R&TTE 

1.

componente esse que não deve poder ser removido pelo 

, indicando, por exemplo, limitações geográficas à 

2. Equipamentos que, apesar de não serem abrangidos pela 

Equipamentos que incluem um componente R&TTE 

devem ser marcados do seguinte modo:

1. Equipamento que à data de colocação em mercado 

incluem como parte integrante um componente R&TTE, 

componente esse que não deve poder ser removido pelo 

utilizador, devem ser marcados segundo a Directiva 

R&TTE, indicando, por exemplo, limitações geográficas à 

sua utilização;

2. Equipamentos que, apesar de não serem abrangidos pela 

Directiva R&TTE, permitam ao utilizador inserir 

componentes R&TTE (ex: computador portátil), não 

devem ser marcados de acordo com esta Directiva



Guias e fontes de informação 

relevantes





Cooperação e campanhas europeias de 

fiscalização

• Campanhas europeias de fiscalização:

1ª - 2002-2003

2ª - 2005-2006

3ª - 2008-2009

4ª - 2009 (em análise)

• ICP-ANACOM participou nas 4

campanhas

• Relatórios publicados no site da

Comissão „RRevieweview ofof thethe DirectiveDirective‟

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/legislation/review/index_en.htm


1ª Campanha europeia (2002-2003)

 Verificação dos requisitos (17) administrativos

 100

 países

 19

 as

e

apropriada

 Verificação dos requisitos (17) administrativos

 Cada Autoridade foi responsável pela escolha de 100

equipamentos (total: 1900 equipamentos)

 19 Autoridades participantes (países da EU+ EEA e países

candidatos à EU, em 2002)

 Os resultados foram similares para todas as 19

Autoridades

 Principais não conformidades: ausência de todas as

marcações obrigatórias no equipamento, embalagens e

instruções, falta da „DoC‟ e falta de informação apropriada

ao utilizador.



1ª Campanha europeia (2002-2003)

 Apenas 24% dos 

cumpriam  os requisitos 





 Apenas 24% dos 

equipamentos 

cumpriam  os requisitos 

administrativos

 18% falharam em 

apenas 1 requisito     

(ex: falta da DoC em 

qualquer tipo)

 20% falharam em mais 

de 5 requisitos

Conformidade de todos os equipamentos (em %)Conformidade de todos os equipamentos (em %)

Equipamento em conformidade

Não conformidade com 1 requisito

Não conformidades com 2 requisitos

Não conformidades com 3 requisitos

Não conformidades com  4 requisitos

Não conformidades com  5 requisitos

Não conformidades com + de 5 requisitos



1ª Campanha europeia (2002-2003)

• A campanha foi muito eficaz em envolver autoridades de

de

• )

nos

ª

•

• A campanha foi muito eficaz em envolver autoridades de

fiscalização de vários países europeus (harmonização de

procedimentos)

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

registou-se maiores níveis de não conformidades nos

SRD (RLAN, alarmes, controlo de modelos,…) 2ª

campanha

• Principais elementos de não conformidades:

• A marcação „CE‟ na informação que acompanha o produto

• A falta de declaração de conformidade („DoC‟), formato 

completo ou reduzido

Principais resultadosPrincipais resultados



• Verificação dos requisitos (17)

administrativos .

técnica e

rádio

• equipamentos

(

• :

controlo brinquedos

telecomandados ,

alarmes,

• equipamentos

analisados

Nota

• Verificação dos requisitos (17)

administrativos, incluíndo a doc.

técnica e ensaios laboratoriais (CEM e

rádio)

• Cada Autoridade - 10 equipamentos

(SRD) para a campanha

• SRD (50% entre classe 1 e 2) :

controlo de modelos, brinquedos

telecomandados, walkie talkies,

alarmes, RLAN, câmaras de video,..

• 17 Autoridades e 180 equipamentos

analisados (150 ensaiados)

Nota: amostra não representativa

2ª Campanha europeia (2005-2006)



2ª Campanha europeia (2005-2006)

• A avaliação da doc. técnica (quando disponibilizada)

equipamentos

• )

c) Descrições e explicações necessárias à compreensão 

• A avaliação da doc. técnica (quando disponibilizada)

mostrou que apenas 12% dos 180 equipamentos

cumpriam integralmente este requisito

• Avaliação da doc. técnica (baixo nível de cumprimento)

– ver n.º 3, do anexo II, do referido D.L. n.º 192/2000

• b)Desenhos de projecto e fabrico e esquemas de 

componentes, subconjuntos, circuitos, entre outros 

(apenas 34% correctos)

• c) Descrições e explicações necessárias à compreensão 

dos referidos desenhos e esquemas de funcionamento 

do aparelho (apenas 19% cumpriam)



2ª Campanha europeia (2005-2006)

• Apenas     6%  

• cumpriam

requisitos

%

• cumpriam

requisitos

(CEM,

• Apenas     6%  

cumpriam todos 

os requisitos

• 41,7% cumpriam

os requisitos

administrativos

(vs apenas 24%

na 1ª campanha)

• 56% cumpriam

os requisitos

essenciais (CEM,

rádio)

Conformidade de todos os equipamentos (%)Conformidade de todos os equipamentos (%)

Europa Fora da 

Europa
Desconhecido Global

Administrativos Doc. Técnica Ensaios Todos



2ª Campanha europeia (2005-2006)

 Baixo nível de conformidade dos equipamentos SRD

 laboratoriais

é

dos

 da

diferenças

 Baixo nível de conformidade dos equipamentos SRD

com a directiva

 As Autoridades devem realizar ensaios laboratoriais

porque a doc. técnica (quando existente) não é

suficiente para comprovar o cumprimento dos

requisitos

 Apesar de muitos equipamentos virem de fora da

Europa (China e Taiwan) não existem diferenças

significativas dos níveis de (não) conformidade

Principais resultadosPrincipais resultados



3ª Campanha europeia (2008-2009)

• 23 Autoridades

•

•
ensaiados

(*) Móvel

Profissional

• 23 Autoridades

• 259 equipamentos

•128  - PMR (*)

•131  - aplicações nos 

2,4Ghz (RLAN, vídeo

sem fios, controlos

remotos…)

•242 equipamentos

ensaiados

(*) PMR – Rádio Móvel

Profissional



• Verificação dos requisitos (17) administrativos,

e

• )

• mercado

• têm

e

• Verificação dos requisitos (17) administrativos,

incluíndo a doc. técnica e ensaios laboratoriais: CEM e

rádio + segurança e saúde (voluntariamente *)

• Diferentes níveis de conformidade entre os PMR (22,6%)

e as aplicações nos 2,4Ghz (9,2%)

• Observação: amostra não representativa do mercado

europeu

• (*) Apenas 6 Autoridades, pois nem todas têm

competências sobre os requisitos de segurança e

saúde

3ª Campanha europeia (2008-2009)



3ª Campanha europeia (2008-2009)

• 40% dos 259 

cumprem

•
cumprem

•

técnicos

• 40% dos 259 

produtos cumprem

os requisitos

administrativos

• 15,7% dos 219 

produtos cumprem

os requisitos da 

documentação

técnica

• 62% dos 242 

produtos

ensaiados

cumprem com os 

requisitos técnicos

259

219

149

62%

conforme

33

15%

conforme

104
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conforme

242
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administrativa

Verificação da 

doc. técnica
Ensaios Conformidade

dos ensaios

Conformidade 

da doc.técnica

Conformidade de todos os equipamentos Conformidade de todos os equipamentos 



3ª Campanha europeia (2008-2009)

• Dos 259 produtos fiscalizados apenas 15,8% cumpriam

• conformidade

• que
da

• nível
necessárias

• Dos 259 produtos fiscalizados apenas 15,8% cumpriam
todos os requisitos da directiva R&TTE

• Os Fabricantes devem aumentar o nível de conformidade

• Distribuidores e Importadores devem assegurar que
colocam equipamentos de acordo com os requisitos da
directiva

• A 3ª campanha demonstrou, mais uma vez, um bom nível
de cooperação das Autoridades e que são necessárias
mais medidas contra os equipamentos não conformes

Principais resultadosPrincipais resultados



4ª Campanha europeia (2009)

(resultados em análise)

Verificação dos requisitos (17) administrativos, e

ensaios laboratoriais (apenas requisitos de rádio)

Dirigida a um grupo específico equipamentos –

emissores FM de pequena potência

Foram fiscalizados 51 equipamentos distintos, por 14

Autoridades (ICP-ANACOM)

Ainda não é possível apresentar conclusões finais

sobre os níveis de conformidade dos equipamentos,

mas os resultados do ICP-ANACOM, concluiram que 2/3

não cumprem os ensaios laboratoriais



Principais conclusões das 

campanhas

CONCLUSÕES

Baixos níveis de conformidade dos equipamentos com
todos os requisitos da directiva

A marcação „CE‟ nos equipamentos não garante a
conformidade dos equipamentos

Campanhas europeias de fiscalização permitem acções
coordenadas, tanto sobre os equipamentos
„profissionais‟, como os de elevada penetração no
mercado

Importância da realização de ensaios laboratoriais para
verificação da conformidade, com os requisitos
essenciais



Principais recomendações 

RECOMENDAÇÕES

Os Agentes Económicos devem estar constantemente

informados sobre os requisitos e obrigações da directiva

Os Fabricantes devem aumentar o nível de conformidade

Distribuidores e Importadores devem assegurar que

colocam equipamentos de acordo com os requisitos da

directiva

Consulta sítio www.anacom.pt „Regime R&TTE‟

Observação: possível revisão da directiva (2010-2011)
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Obrigado pela atenção!

Questões?

pedro.martins@anacom.pt


