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(Infra-estruturas de Telecomunicações em Loteamentos, 
Urbanizações e Conjunto de Edifícios)

Módulo 4

Fonte de dados: Manual ITUR e Normas

�Legislação e Regulamentação

��Manual ITUR Manual ITUR –– 1ª Edição 1ª Edição – Definições gerais

�ITUR Pública e ITUR Privada

�Pontos de Fronteira

�Características Gerais dos Materiais – TUBAGEM e CABLAGEM

�PROJECTO ITUR

�INSTALAÇÃO – Tubagem e Cablagem

�INSTALAÇÃO – Sistemas de Terra de Protecção

�SEGURANÇA E MICE
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• Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio

• Obrigatoriedade de fibra óptica

• ITUR pública e ITUR privada

• Sistema de Informação Centralizado (SIC)

• 1.ª edição do Manual ITUR  

• Harmonização com as Normas Europeias

• Obrigatoriedade de infra-estruturas subterrâneas

REGIME ITUR – Definições gerais e objectivos

ITUR PÚBLICA E ITUR PRIVADA OBRIGATÓRIAS

���� ITUR públicas: Infra-estruturas de Telecomunicações em
Urbanizações e loteamentos, utilizando as estruturas de tubagem
das redes de comunicações electrónicas dentro do domínio público.
Estas redes de comunicações electrónicas serão utilizadas, total ou
parcialmente, para o fornecimento de serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público, a todos os condóminos, dentro dos
pressupostos destas regras técnicas.
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���� ITUR privadas: Infra-estruturas de Telecomunicações
em conjuntos de edifícios, utilizando as estruturas
de tubagem e cablagem das redes de

comunicações electrónicas dentro de um domínio
privado. As ITUR que integram as partes comuns dos
conjunto de edifícios são detidas em compropriedade

por todos os condóminos, cabendo à respectiva
administração de condomínio a sua gestão e
conservação, em conformidade com o regime jurídico da
propriedade horizontal e com o Decreto-Lei
n.º123/2009, de 21 de Maio.

• Providencia a interligação das redes públicas de comunicações electrónicas com as redes 
de cabos da ITUR privada

• Constituído por RU adaptados às 3 tecnologias. Deve garantir espaço para albergar a 
instalação de 2 primários por tecnologia, ou seja, espaço para 6 primários, a instalar pelos 
operadores públicos de comunicações electrónicas.

• Providencia condições de arrefecimento,  por convecção ou por ventilação forçada e o 
espaço necessário para a instalação dos vários dispositivos, de modo a garantir a sua 
funcionalidade

NOTA: A cablagem poderá ser híbrida (Coaxial + Fibra), desenvolvida desde o ATU, 
servindo todos os fogos.

ATU – Armário de Telecomunicações de Urbanização
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O 
dimensionamento 
dos primários dos 
Repartidores de 
Urbanização é da 
responsabilidade 
dos operadores 
públicos de 
comunicações 
electrónicas
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TIPO DE EDIFÍCIO TUBOS

Moradia unifamiliar 2 X ΦΦΦΦ40

Edifícios residenciais de 2 a 4 fogos 3 X ΦΦΦΦ50

Edifícios residenciais de 5 a 10 fogos 3 X ΦΦΦΦ63

Edifícios residenciais de 11 a 22 
fogos

3 X ΦΦΦΦ75

Edifícios residenciais de 23 a 44 
fogos

4 X ΦΦΦΦ75

Edifícios residenciais com mais de 
44 fogos

A definir pelo projectista (no 
mínimo 4 X ΦΦΦΦ90)

Edifícios de escritórios, comerciais, 
industriais e especiais

A definir pelo projectista (no 
mínimo 3 X ΦΦΦΦ50)

DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS DE LIGAÇÃO ÀS CVM DOS EDIFÍCIOS
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Esquema geral da rede de tubagens de uma ITUR

As regras técnicas apresentadas no MITUR são entendidas como mínimas, sem
prejuízo da utilização de outras tecnologicamente mais evoluídas.

Na figura seguinte está representado o diagrama do processo associado a elaboração
de um projecto:

Todas as restrições em termos de “exequibilidade” devem constar da Memória
Descritiva, bem como as soluções encontradas para as ultrapassar.

Projecto
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DADOS E REQUISITOS FUNCIONAIS

As informações mínimas necessárias a elaboração de um projecto ITUR, são:

- Localização da urbanização e possíveis zonas de expansão;

- Tipos de edifícios e respectivas utilizações;

- Levantamento topográfico e características do terreno;

- Planta com arruamentos e acessibilidades.

METODOLOGIA

Deve-se evidenciar na elaboração de um projecto ITUR deve ser realizada em quatro fases:

Projecto

Fase 1: Analisar os requisitos funcionais e condicionantes do projecto.

Fase 2: Definir os pontos de entrada/saída das redes de telecomunicações na urbanização.

Fase 3: Efectuar os cálculos necessários ao dimensionamento dos cabos de entrada nos
edifícios constituintes da urbanização.

Devem ser tidas em conta as características topográficas do terreno, os materiais disponíveis
no mercado e as Regras Técnicas estabelecidas.

Fase 4: Elaborar a documentação geral do projecto, conforme descrito no ponto 3.7.
(Documentação Geral do Projecto) do MITUR.

Como procedimento inicial, o projectista das ITUR deve visitar o local das futuras infra-
estruturas, de modo a verificar os aspectos que a seguir se enunciam, os quais poderão ser
fundamentais para a melhor implementação da solução que venha a ser proposta.
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INSTRUCÕES PARA A ELABORACÃO DE PROJECTOS

�O projectista deve ter presente as informações obtidas junto dos operadores públicos de
comunicações electrónicas, bem como do projecto de outras ITUR contíguas.

�O projecto deve incluir diversos elementos mínimos descritos na sua totalidade no MITUR, 
como por exemplos:

TOPOLOGIAS A IMPLEMENTAR 

ESTRUTURA
�A estrutura da rede de tubagem principal pode ser de um dos seguintes tipos:

“■“; “L”; “Y”; “X”; “Q”.

Projecto

REDES DE TUBAGEM - PROJECTO

DIMENSIONAMENTOS MÍNIMOS DA REDE DE TUBAGEM PRINCIPAL

TRAVESSSIAS e VIAS DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA - A profundidade mínima deve ser 
de 1 m.

O projecto deve incluir sempre uma estimativa orçamental da rede de tubagem de 
telecomunicações.

Registo em formato electrónico da georreferenciação da Rede de Tubagem da ITUR;
As instalações terão de ser efectuadas seguindo rigorosamente o projectado. 

Devem também respeitar todos os regulamentos e disposições camarárias relativos à
execução das intervenções na urbanização.

REGRAS DE DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DA REDE DE TUBAGEM DAS ITUR
Fórmulas aplicáveis

Projecto
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REGRAS DE DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DA REDE DE TUBAGEM DAS ITUR

Para a distribuição em estrela, correspondente ao troco final da rede, em que será necessário
enfiar um elevado número de cabos em cada tubo, deve calcular-se o dimensionamento
tendo como mínimo os valores indicados no ponto anterior ou, conhecendo os diâmetros das
cablagens a estabelecer, ser calculados os seus diâmetros interiores, usando a seguinte
fórmula geral para o cálculo da tubagem:

Projecto

REDES DE TUBAGEM - INSTALAÇÃO

• DIÂMETROS - Salienta-se a designação de diâmetro nominal dos tubos, equivalente ao
diâmetro exterior. Esta designação coincide com o diâmetro comercial. O diâmetro
interior refere-se ao diâmetro útil, calculado de acordo com a fórmula dos diâmetros de
tubagem.

• PROCESSOS DE UNIÃO DE TUBOS
Nos tritubo não se recomendam juntas. No entanto, caso existam, devem ser desfasadas
em cerca de 50 cm.

• ESPAÇADEIRAS E TAMPÕES
Poderão ser autorizados outros tipos de tampões, desde que obedeçam às condições
técnicas referidas no MITUR e garantam a estanquicidade da tubagem. Todos os tubos não
utilizados dentro das câmaras de visita, devem ser tamponados com tampas próprias.

Projecto
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• LOCALIZAÇÃO DA TUBAGEM - A localização da tubagem deve ser feita de acordo
com o respectivo projecto, o qual será elaborado tendo em conta os afastamentos
mínimos exigidos pela legislação em vigor e condicionados por outras infra-estruturas
existentes no local.

• A rede de tubagem a estabelecer será constituída pelos diversos elementos previstos,
tendo como base as redes de cabos a instalar, no caso das ITUR privadas, e a prever, no
caso das ITUR públicas, devendo ser utilizados os passeios, como locais de
preferência, para o seu estabelecimento.

• Nos diversos trocos de tubo, para facilitar o posterior enfiamento dos cabos,
possibilitando a sua tracção, devem ser deixadas guias.

Projecto

• CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS TUBOS NAS VALAS TÉCNICAS

O envolvimento da tubagem em betão é obrigatório nos seguintes casos:

Terreno circundante sujeitos a esforços elevados, tendo como proximidade, por
exemplo, muros de suporte de estradas e situado em zona fragilizada pelas águas,
como, por exemplo, locais próximos de valetas e bermas de estradas.

Nas situações em que a rede de tubagem for estabelecida na berma de estradas de
grande tráfego, deve ser localizada a uma distância superior a 1 m do traço limitador da
faixa de rodagem ou além dos sistemas de protecção.

Projecto
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A tubagem e materiais a instalar estão indicados no respectivo projecto, devendo este ser 
escrupulosamente executado.
Qualquer tipo de trabalhos a executar na via pública carece de autorização das entidades 
competentes.

Ligação de tubos para entrada de edifício e outros equipamentos
De modo a garantir um bom funcionamento da ligação à rede, deve eliminar-se a 
possibilidade de infiltração de água nos edifícios. 
Para tal, a entrada dos tubos nos edifícios deve ser sempre feita de forma ascendente e 
com inclinação igual ou superior a 10%. 

A profundidade mínima refere-se a geratriz exterior superior da tubagem. Para largura de 
passeios superior a 2,4 m, devem ser utilizados os parâmetros correspondentes a 2,4 m. 
Estes procedimentos são sempre aplicáveis, salvo eventuais disposições camarárias.
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• FITAS DE SINALIZAÇÃO

• CÂMARAS DE VISITA - As referidas no MITUR. Em situações específicas poderão ser
utilizados outros tipos de câmaras de visita, nomeadamente de maior dimensão e de
formato rectangular. Deve-se evitar-se a localização das Câmaras de Visita com a
proximidade de depósitos de combustíveis ou outros locais de risco de explosão.

As câmaras de visita do tipo circulares não são recomendadas por se considerarem
pouco adequadas a instalação de cabos e dispositivos de telecomunicações.

O fundo da câmara de visita será executado com pendente para o seu centro, onde será
executada uma concha com 20 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade, de forma a
permitir o escoamento de águas no fundo das câmaras.

• LAJES DE COBERTURA – As lajes de cobertura são dimensionadas de acordo com o
regulamento de segurança.

• NUMERAÇÃO - Os elementos constitutivos da rede de tubagem devem ser numerados,
sequencialmente por cada tipo: câmara, tampa, troço de tubagem, armário ou pedestal, de
Sul para Norte e de Oeste para Este, sequencialmente ao longo de cada directriz, com a
indicação P, para principal, e D, para distribuição.

• ARMÁRIOS – Ficará ao critério do projectista prever a colocação de armários de
telecomunicações; assim, recomenda-se a instalação de câmaras de pavimento (mínimo
CRV1a) a partir das quais serão efectuadas as ligações aos armários de
telecomunicações. A ligação da referida câmara de pavimento as CV deve ser garantida,
pelo menos, através de 3 tubos de 90 mm (recomenda-se 3 x 110).

Deve ser considerada a colocação de armários por cada conjunto de 256 fogos e por
cada 200 m de extensão de cablagem.



30-04-2011

13

• PEDESTAIS - Nas ITUR privadas, os pedestais devem ser dimensionados para suportar
os armários projectados, tendo em atenção os dispositivos que se prevêem instalar.

• BASTIDORES - A utilização de bastidores, em substituição das caixas normalizadas,
será considerada sempre que for construída uma sala técnica.

• GALERIAS TÉCNICAS - Consoante as dimensões da urbanização, características e
concentração dos edifícios, poderá o projectista optar pela construção de uma ou mais
Galerias Técnicas para acomodação de caminhos de cabos, calhas e outros dispositivos
constituintes da Rede de Cablagem da urbanização.

• SALAS TÉCNICAS –

Os tipos e dimensões das Salas Técnicas constam da tabela seguinte:

Se na urbanização existirem mais de 64 fogos, sem contar com aqueles que
eventualmente já estejam abrangidos por sala técnica a nível do edifício, é obrigatório que
exista uma sala técnica.
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• Todos os elementos das ITUR devem ser apenas acessíveis a pessoas qualificadas, que
lhe permitam evitar os possíveis perigos que possam existir. Durante a execução,
ampliação, alteração e exploração das ITUR, deve ser salvaguardado o sigilo das
comunicações.

• Após conclusão, as ITUR devem ser registadas num sistema de georreferenciação,
nomeadamente a posição e traçado da rede de tubagem e cablagem, a anexar à
documentação geral do projecto.

• A ligação das ITUR às redes públicas de comunicações só pode ser efectuada após
emissão do termo de responsabilidade de execução da instalação, nos termos do n.º 4, do
artigo 43.º, do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio (com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de Setembro).
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Os ensaios devem ser efectuados durante e após a instalação das ITUR, pelo técnico 
responsável pela sua execução o qual constituirá, obrigatoriamente, um Relatório de Ensaios 
de Funcionalidade (REF), baseado nos ensaios referenciados no MITUR e nos critérios 
definidos (devem ter uma grande vertente prática associada):

REDE DE TUBAGEM, ACESSÓRIOS e RESPECTIVOS MATERIAIS RELACIONADOS

ITUR PRIVADA:

CABOS DE PARES DE COBRE - CONTINUIDADE

CABOS COAXIAIS (CATV - Atenuação e S/MATV – Nível de Sinal, Relação Portadora/Ruído 
(C/N) e BER. Devem cumprir a CLASSE TCD-C-H

FIBRA ÓPTICA – Atenuação (Perdas de Inserção) e Comprimento (Ensaios de perdas totais) e 
Reflectometria se necessário.

Os valores dos parâmetros medidos devem estar dentro dos limites definidos na EN50173
� Fibras Monomodo – 1310/1550nm (λ)

Ensaios

• PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS constantes das Normas Europeias
aplicáveis, nomeadamente as constantes da EN50310 (aplicação de terras
equipotenciais com equipamentos de tecnologia de informação) e as previstas nas
Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT), aprovadas
pela Portaria nº 949-A/2006 de 11 de Setembro (sempre sem prejuízo de
soluções tecnicamente mais evoluídas).

• PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES
As ITUR terão obrigatoriamente um sistema de terras de protecção, de acordo com a
regulamentação em vigor.

Deverão ser utilizadas soluções estipuladas na norma EN 60728-11:2005
(correspondência à IEC 60728-11) e devem ainda ser seguidas também as
directrizes CEM para instalação IEC/TR 61000-5-2:1997 e a IEC 60364-5-54:2002
(diferentes sistemas de terras em instalações eléctricas de edifícios).

Instalação de sistemas de Terras
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REGRAS DE SEGURANÇA PARA INSTALADORES 

IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES, FERRAMENTAS E 
MÁQUINAS

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO/PROTECÇÃO 
ASSOCIADAS

HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES

PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL

MEDIDAS DE PROTECÇÃO

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL – O CONCEITO MICE
M – Propriedades Mecânicas.
I – Propriedades relativas ao Ingresso ou penetração de corpos sólidos ou de líquidos.
C – Propriedades Climáticas e comportamento perante agentes químicos.
E – Propriedades Electromagnéticas

Segurança e MICE

Informação técnica retirada do Manual ITUR 
(http://www.anacom.pt)

Para esclarecimento de dúvidas:        consultoriotecnico@ixus.pt
paulo.m.monteiro@hotmail.com


