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Radio and Telecommunications Terminal

Equipment (Directiva 1999/5/CE do Parlamento

Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999).

- Decreto-Lei nº 192/2000, de 18 de Agosto



Evolução muito dinâmica no sector das telecomunicações;

Surgimento de novas tecnologias;

Evolução dos mercados;

Uniformização legislativa em matéria de redes;

Quebra de barreiras à livre circulação de bens;

Investimento, fabrico e mercado a par do avanço tecnológico;

Revogação do regime das homologações nacionais;

Harmonização de procedimentos;

Responsabilidade dos agentes de mercado.



R&TTE – A que equipamentos se aplica?

Equipamentos de radiocomunicações;

Equipamentos terminais de telecomunicações;

E/R e ET’s que incorporem dispositivos médicos e dispositivos 

médicos   implantáveis activos;

Aparelhos que constituam componentes ou unidades técnicas

de um veículo (p.e. imobilizadores de automóveis).

Decreto-Lei 192/2000 de 18 de Agosto  

(Acompanhamento e controlo de mercado)



R&TTE – A que equipamentos  não se aplica?

Equipamentos de rádio amador (construção artesanal);

Componentes para a sua construção;

Equipamentos marítimos no âmbito de regime do Decreto-Lei n.º 167/99 de 18 

de Maio;

Equipamentos receptores de transmissão de radiodifusão sonora e televisiva;

Cablagem;

Equipamentos destinados à gestão de tráfego aéreo, no âmbito do regime do 

Decreto-Lei n.º 242/95, de 13 de Setembro.

Decreto-Lei 192/2000 de 18 de Agosto  

(Acompanhamento e controlo de mercado)



R&TTE – A quem se aplica a Directiva?

Fabricantes;

Representantes dos fabricantes;

Responsáveis por colocação no Mercado Europeu (importadores);

Consumidores finais (ao comprar no mercado electrónico/ao colocar em serviço);

Operadores das redes publicas de telecomunicações.

Decreto-Lei 192/2000 de 18 de Agosto  

(Acompanhamento e controlo de mercado)



Decreto-Lei 192/2000 de 18 de Agosto  

(Acompanhamento e controlo de mercado)

Colocação em mercado!

Só podem ser colocados em mercado os equipamentos que 

cumpram os requisitos essenciais, que tenham sido objecto de 

procedimentos de avaliação de conformidade, possuam marcação e 

informação ao utilizador.



Equipamentos terminais

- Protecção da saúde e segurança do utilizador

- Requisitos de compatibilidade electromagnética       

Equipamentos de radiocomunicações

- Protecção da saúde e segurança do utilizador

- Requisitos de compatibilidade electromagnética

- Utilização eficaz do espectro radioeléctrico

Requisitos essenciais



Podem, ainda, ser impostos requisitos adicionais:

 não provoquem danos nas redes ou degradem os

serviços

 Incluam salvaguardas de protecção de dados pessoais e

de privacidade dos utilizadores e dos assinantes.

 Integração de funcionalidades que previnam fraudes

 Inclusão de funcionalidades que facilitem a sua

utilização por utilizadores com deficiências.



 servem para demonstrar a conformidade dos 

aparelhos com os requisitos essenciais

 podem utilizar-se normas harmonizadas ou parte 

delas se cobrirem os requisitos essenciais

ou

 outras formas de verificação de conformidade 

declarada  pelo responsável por colocação

Procedimentos de avaliação de conformidade



 Equipamentos terminais

procedimentos previstos nos anexos II, IV ou V

 Equipamentos de rádio (com recuso a normas

harmonizadas)

procedimentos previstos nos anexos III, IV ou V

 Equipamentos de rádio (sem aplicação de normas

harmonizadas)

procedimentos previstos nos anexos IV ou V

Procedimentos de avaliação de conformidade



Procedimentos de avaliação de conformidade com os requisitos

essenciais:

Anexo II - Controlo de produção interna;

Anexo III - Controlo interno de produção e ensaios específicos

dos aparelhos;

Anexo IV - Dossier técnico de construção;

Anexo V - Sistema de garantia de qualidade total.

Procedimentos de avaliação de conformidade



Elaborar Documentação Técnica (descrição geral do aparelho,

desenhos de projecto e fabrico e esquemas de componentes,

circuitos, descrições e explicações necessárias à compreensão

dos desenhos, lista de normas harmonizadas ou descritivo de

soluções adoptadas para dar cumprimento aos requisitos

essenciais, resultados de cálculos de projecto, relatório de

ensaios).

Anexo II - Controlo de produção interna 



o fabricante, o seu representante legal ou o responsável por

colocação em mercado são obrigados a manter e disponibilizar a

documentação técnica, durante um período não inferior a 10

anos, a contar da data de fabrico do último aparelho.

- Elaborar a declaração de conformidade (cuja cópia

deve ser mantida com a documentação técnica).

- Colocar a marcação CE em cada aparelho.

Anexo II - Controlo de produção interna 



Inclui o anexo II

Realização de ensaios radioeléctricos

as séries de ensaios constam das normas 

harmonizadas

ou 

compete ao organismo notificado escolhido 

determinar as séries de ensaios

Anexo III - Controlo interno de produção 

e ensaios específicos dos aparelhos 



- Inclui o anexo III

- O fabricante, o representante legal ou o responsável por colocação

em mercado, elabora o dossier técnico de construção e apresenta-o a

um ou vários organismos notificados

O organismo notificado analisa o 

dossier e, após 4 semanas, informa se o mesmo comprova ou não os 

requisitos essenciais.

Anexo IV - Dossier técnico de construção 



Avaliação do sistema de qualidade total

declaração de conformidade 

marcação CE

Anexo V - Garantia de qualidade total



nº série, tipo e lote;

informar o utilizador sobre o fim a que o aparelho se destina;

em  equipamentos  de  rádio deve conter indicação se o  

equipamento se   destina a ser usado no território nacional 

ou em parte deste, identificando   zonas geográficas;

eventuais restrições ao seu funcionamento     ;

identificação de classe do equipamento;

Obrigação de informação 

(ao utilizador)



organismo notificado (se aplicável);

nome do fabricante ou responsável por colocação em mercado;

manuais de instruções em língua portuguesa;

declaração de conformidade (em formato simplificado);

marcação CE.

Obrigação de informação 

(ao utilizador)



Marcação CE

visível, legível e indelével;

aposta no produto ou na respectiva chapa de

características, bem como na embalagem e

documentos que acompanham o produto (manual de

instruções);

outras inscrições não podem gerar confusão.

Obrigação de informação 

(ao utilizador)



Declaração de conformidade
Formato simplificado

Obrigação de informação 

(ao utilizador)



Declaração de conformidade

Formato completo

Obrigação de informação 

(ao utilizador)



a colocação de equipamentos de rádio que utilizem faixas de 

frequências cuja utilização não esteja harmonizada em toda a 

União Europeia deve ser precedida de notificação ao ICP-

ANACOM (4 semanas antes da data prevista para colocação).

o fabricante, o seu representante legal, o importador, em 

qualquer dos casos estabelecido na União Europeia

quem faz? 

Notificação ao ICP-ANACOM (6.4 Directiva R&TTE e 

artigo 9º, do Decreto-Lei nº 192/2000, de 18 de Agosto)



informação sobre características radioeléctricas e faixas de

frequências, espaçamento entre canais, tipo de modulação e

potência de RF;

número de organismo(s) notificado(s) contactados. 

compete ao ICP-ANACOM analisar, podendo condicionar a

colocação em serviço (nesse caso haverá necessidade de

informação ao utilizador)

O que contém? 



equipamentos para demonstração podem não 

cumprir os requisitos

aviso a indicar que não podem ser 

comercializados.    

Feiras e Exposições



Colocação em serviço
(só pode existir se)

for para o fim a que se destinam;

satisfizer os requisitos essenciais;

tenham sido objecto de procedimentos de avaliação de

conformidade;

tenha documentação;

tenha a devida marcação.

não prejudica a aplicação da legislação de radio relativa a licença de

utilização de rede e licença de estação.



A ANACOM pode determinar a retirada do mercado ou

serviço, proibir a sua colocação em mercado ou em

serviço quando:

um aparelho não satisfaz os requisitos do diploma

um aparelho tenha causado ou seja susceptível de

causar interferências nocivas.

Cláusulas de salvaguarda



Obrigatoriedade de comunicar, ao ICP-ANACOM, as

especificações técnicas de interfaces, de forma

exacta e adequada, em momento anterior à

disponibilização ao público dos serviços prestados

por esses interfaces.

Operadores



A ANACOM pode autorizar um operador de rede pública a 

recusar a ligação ou a desligar um aparelho quando, apesar de 

ter declaração de conformidade:

provoque danos na rede;

cause interferências nocivas;

danifique a rede ou o seu funcionamento.

Em caso de urgência: o operador desliga e depois                                                  

comunica à ANACOM.

Operadores



José Fonseca

Procedimentos de Fiscalização



Procedimentos de fiscalização

Objectivos Globais:

Garantia da conformidade de equipamentos

Garantia de aplicação do regime

Abordagem:

Explicação do regime aplicável

Verificação do cumprimento



Procedimentos de fiscalização

Critérios para a realização das acções de fiscalização:

Equipamentos:

Equipamentos de rádio

Equipamentos terminais de telecomunicações

Gerais:

Todos os equipamentos colocados no mercado

Especiais:

Equipamentos susceptíveis de causar interferências;

Equipamentos ligados a redes de operadores;

Equipamentos isentos de licenças;

Equipamentos importados de países exteriores à EU;

Outros...



Procedimentos de fiscalização

Entidades:

 Representantes das marcas

 Importadores

 Distribuidores

Espaços Comerciais

 Pequena dimensão – Comércio tradicional

 Média dimensão – Supermercado e similar

 Grande dimensão – Hipermercado e armazém retalhista

Outras entidades:

 Mercado electrónico

Consulta de sítios na internet

 Publicações

Generalistas

Especialidade



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Marcação e documentação

Marcação CE

Visível - legível - indelével

Declaração de conformidade formato completo

Suporte papel ou electrónico

Declaração de conformidade formato reduzido

Suporte papel (em português)

Manual de instruções em português

Suporte papel ou electrónico 



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

 Marca (ou nome de fabricante)

 Modelo / Tipo

 Nº de série

 Organismo notificado (aplicável se utilizadas normas não harmonizadas)

 Classe de equipamento (sinal de alerta)

 Identificação sobre o fim a que o equipamento se destina

 Identificação dos países onde pode ser utilizado (Classe 2)

 Identificação de restrições à utilização (se aplicável – Classe 2)

 Identificação dos interfaces das redes publicas a que o equipamento se destina

a ser ligado

Outras marcação



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Identificação da classe de equipamento

Classe 1

Os equipamentos da classe 1 estão listados no sítio do European

Communications Office

(http://www.ero.dk/Deliverables/R&TTE Directive)

Classe 2 (sinal de alerta )

 Sempre que um equipamento funcione em faixas de frequência que não estão

harmonizadas, ou sempre que existam restrições à sua colocação em serviço,

deve existir um sinal de alerta no equipamento, manual de instruções e

embalagem.



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Identificação de equipamento Classe 1 conforme lista “ERO”

Alguns exemplos:

 Microfones sem fios – 863 / 865 MHz

 DECT – 1880 / 1900 MHz

 PMR 446 – 446 / 446.1 MHz

 Dispositivos de pequena potência – 433.05 / 434.79 MHz

 Outros...

Os equipamentos da classe 1 subdividem-se em cerca de 58 sub classes cumprindo os

requisitos essenciais da Directiva R&TTE, conforme Decisões da Comissão Europeia.



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Identificação de equipamentos da Classe 2

Todos os equipamentos que não estão incluídos na lista de equipamentos atrás

referida são considerados da classe 2 por apresentarem algum tipo de restrição

ao seu funcionamento.

Exemplos de restrições:

Frequências não harmonizadas

Licenças radioeléctricas

Legislação complementar

Outros...



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Apresentação das marcações e documentação

No equipamento

No manual

Na embalagem

Acções complementares

Recolha de documentação diversa:

Facturas

Declaração de responsabilidade pela colocação em mercado

Declaração de similariedade



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 1 – Avaliação de conformidade:

Avaliação de risco face a não conformidades:
Risco nulo

O equipamento cumpre os requisitos relevantes

Risco baixo 

O equipamento não cumpre um ou mais requisitos, mas não coloca em risco o 

utilizador ou terceiros 

Risco elevado

O equipamento não cumpre um ou mais requisitos, colocando em risco o utilizador 

ou terceiros 

Emissão de auto de notícia

Acção Correctiva Retirados do mercado

Apreendidos



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 2 – Avaliação de conformidade:

Documentação técnica

Análise laboratorial

Ensaios de rádio

Ensaios de CEM



Procedimentos de fiscalização

Procedimento 3 – Avaliação de conformidade:

Documentação técnica (ausência de equipamento)

Descrição geral do aparelho

Desenhos de projecto e fabrico

Descrição e explicação dos referidos desenhos

Lista de normas harmonizadas

Explicação de soluções adoptadas face à ausência de EN

Resultado dos cálculos de projecto e exames realizados

Relatórios de ensaio

Notificação 6.4

Outros...



OBRIGADO!

jose.fonseca@anacom.pt


