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Caracterização do Contexto geral 

 Serviços mais complexos exigem sistemas de

comunicações mais robustos e de maior capacidade e

desempenho (exemplos: telemedicina, telecontagem).

 A importância das infraestruturas como agente facilitador

na redução de barreiras ao desenvolvimento do mercado

e do fator conveniência e conforto que proporcionam à

sociedade.

 As preocupações da segurança física (num contexto de

ameaças globais), mas não só.

 A proteção dos dados pessoais e da privacidade.
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Pontos Fortes A melhorar…

• Quadro legal e regulamentar

• Conhecimento técnico e processos de 

trabalho

• Inovação 

• Antecipação e resposta dinâmica às 

necessidades do setor

• Instrumento de eficiência económica e 

da promoção da concorrência

• Evolução dos sistemas de 

informação de suporte à atividade

• Promoção da  melhoria contínua  e 

da eficiência interna através de 

inovação dos processos de trabalho

• Sensibilização dos agentes para 

uma melhor implementação das 

ITED e das ITUR

• Desenvolvimento de soluções 

tendentes à remoção gradual dos 

cabos em fachadas

• Redução no número de não 

conformidades detetadas nas 

fiscalizações

• Gestão adequada do processo de 

inovação e adequação do quadro legal 

• Desmaterialização da relação com os 

principais players das ITED e das ITUR

• Divulgação das boas práticas de 

aplicação das ITED e das ITUR

• Divulgação do regime ITED e ITUR 

junto do consumidor final

• Comunicação externa – as ITED como 

fator de valorização do imóvel

Oportunidades Desafios

Contexto

Interno

Contexto

Externo

Contextos ITED/ITUR
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 “Criar quadro normativo e legal a aplicar às

infraestruturas de comunicações (similar ao ITED), que

regule a execução e implementação de traçados aéreos,

subterrâneos, sistemas e mecanismos de proteção

contra descargas atmosféricas e transitórios de rede

(abrangendo materiais a aplicar, metodologias de

construção e instalação, regras de inspeção periódica e

manutenção)”.

(Recomendação da ACIST no âmbito do “RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO DOS

INCÊNDIOS FLORESTAIS”)

No futuro…
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Atualidade sem ITED…
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Sem regra… Sem palavras
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