
Manuais ITED4 e ITUR3

Nuno Castro Luís – DFI1

27 de novembro de 2019



2
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• ANACOM aprovou os projetos de manuais ITED 4ª edição e ITUR 3ª edição

• Submissão ao procedimento prévio de consulta pública - 30 dias (entre 29 de 

julho e 10 de setembro)

• Artigo 106º, do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, e artigo 8º da Lei das Comunicações 

eletrónicas (lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro)

• Relatórios de consulta pública aprovados em 14 de novembro, bem como os projetos 

para notificação à Comissão Europeia (via IPQ)

• Prazo de 3 meses para pronuncia da Comissão

• Formação: novas UFCD

ANQEP/ANACOM

janeiro 2020 

Manuais ITED 4ª edição e ITUR 3ª edição



4

Normalização Europeia

• As normas europeias deram origem a alterações transversais aos Manuais

ITED e ITUR: definições, caracterização, dispositivos e materiais, projeto,

ensaios e MICE

• Introdução das regras do Regulamento dos Produtos de Construção

(anteriormente em adenda): os cabos a instalar nas ITED e ITUR apresentam

características que promovem a segurança para os utilizadores, na reação ao

fogo – em função dos locais (que recebem ou não recebem público, em zonas

exteriores …)

• Tecnologia PoE até 100 W – possibilita novas soluções técnicas no âmbito da

alimentação remota de equipamentos.
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• Atribuição do índice de carga das tampas das câmaras de visita (ex. CVM e

CVMU) em função do seu local de instalação:

- zonas exclusivas para peões e ciclistas

- zonas de estacionamento

- zonas de valetas

- ruas com lancis

- vias para todos os veículos rodoviários

Regras de segurança
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• Prescrição e especificação de características a aplicar nas tomadas de fibra

ótica para evitar que os utilizadores das ITED e ITUR possam ficar expostos ao

laser

Devem conter uma proteção, painel de acesso, janela basculante ou dispositivo

de bloqueio, não amovível e integrado nas tomadas, que impeça o acesso de

pessoas ao LEA (limite de emissão aceitável) de classe 1

Regras de segurança
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• Introdução de mais opções no estabelecimento das fronteiras subterrâneas:

• Introdução da CAM nas ITED - com a introdução da CAM podem ser

evitados constrangimentos de instalação na via pública

• Opção de instalação da CVM em espaço privado – no exterior do edifício

e no interior do lote

• Introdução da CVMU nas ITUR privadas - definição do ponto de fronteira

subterrânea

• Definição do local de terminação da PAT – localização no topo do edifício e

terminação no exterior – possibilidade de instalação na lateral do edifício

(função exclusiva de passagem de cabos de antenas)

«Autor»      |     dd.mm.aaaa

Fronteiras das ITED e ITUR
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• Introduzidas novas soluções para as redes de operador em fachada, permitindo

o alojamento dos cabos, eliminando ou minimizando o seu impacto visual

Regras de projeto - soluções
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• Introduzidas novas soluções para as redes de operador em fachada, permitindo

o alojamento dos cabos, eliminando ou minimizando o seu impacto visual –

transição do traçado para subterrâneo e embebido

Regras de projeto - soluções
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• Introduzidas novas soluções para as redes de operador em fachada, permitindo

o alojamento dos cabos, eliminando ou minimizando o seu impacto visual –

cabos em fachada alojados em calha técnica

Regras de projeto - soluções
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• Para edifícios localizados em zonas de traçado aéreo, foram previstas ligações,

em conduta, desde a CVM, ou da CAM, até ao poste que se situe numa zona

contígua aos limites da propriedade

Regras de projeto - soluções
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• Nova regra de projeto para os edifícios sem espaços comuns (ex. fogos em

banda) com entradas independentes. Passam a ser tratados como edifícios

autónomos – antes tinham ATE e PAT comum e agora podem ter ATI, CVM ou

CAM e PAT individuais

Regras de projeto - soluções
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• Edifícios não residenciais - a cablagem de interligação entre bastidores fica ao

critério do projetista. Esta alteração vem permitir a utilização exclusiva de fibra

ótica, eliminando a limitação dos 90 metros impostos pela utilização de cabos

metálicos; contudo, no ATE mantem-se a obrigatoriedade de existência das 3

tecnologias

• A distribuição das várias tecnologias está garantida através da obrigatoriedade

da ZAP em todos os edifícios

Regras de projeto - soluções
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• Reformulação da reserva de espaço no ATE – rearranjo em função do número

de fogos e 50% do espaço do ATE para os primários dos repartidores gerais

• Simplificação das obrigatoriedades de tubagem e cablagem – quadros resumo

em substituição das várias tabelas

• Existindo rede principal e rede de distribuição - possibilidade de utilização

exclusiva de fibra ótica na rede principal das ITUR privadas (no caso de uma só

rede terá de ter as 3 tecnologias)

• Adaptação do conceito de ligação permanente com a consequente

reformulação dos valores limites do parâmetro atenuação na rede de cabos

coaxiais (por forma a incluir apenas cablagem, tomadas e conectores, excluindo

os repartidores coaxiais)

Tubagem e cablagem 



15

• Disponibilização das três tecnologias em todos os edifícios, através da ZAP

• Introdução da obrigatoriedade da instalação de duas tomadas de fibra ótica e

respetivos cabos numa das divisões dos fogos residenciais e não residenciais,

garantindo a viabilidade de ativação de serviços 5G no interior dos edifícios

Tubagem e cablagem 
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• Definição de critérios de calibração para os equipamentos de ensaio e medida

(nomeadamente a que níveis de sinal e a que frequências se devem calibrar os

analisadores e medidores de intensidade de campo)

• Indicação das entidades competentes para efeitos de calibração dos

equipamentos de ensaio e medida

Ensaios e calibração
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Alterações – Manual ITED

• Alteração do dimensionamento e partilha da tubagem da ZAP

• Alteração do dimensionamento mínimo da profundidade da CVM (facilitar a 

articulação da ITUR e restantes CV com a CVM ITED) 

• Clarificação das topologias a usar na rede de S/MATV (sistema coaxial único e 

sistema coaxial independente)

• Clarificação do exemplo do cálculo para a rede de coaxial

• Reintrodução da utilização das fichas “F” rápidas

Consulta pública
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Alterações – Manual ITUR

• Ligações à terra no âmbito da ITUR Privada (BGT)

• Clarificação do exemplo do cálculo para a rede de coaxial

• Eliminação da regra que impunha que a distribuição dos sinais de S/MATV 

fosse realizada na banda direta de CATV – limitava a 862 MHz a potencialidade 

de distribuição do S/MATV (rede coaxial de ITUR suporta até 1000 MHz)

• Inclusão das interligações de ITUR pública / ITUR pública como fronteira da 

tubagem  

• Contabilização, numa ITUR privada, da CVMU como sendo uma das CV 

previstas no Manual

Consulta pública
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• Infraestruturas no espaço de domínio público Municipal 

• Cabos nas fachadas 

• LaC (Ligar ao Condomínio)

• Adaptação das infraestruturas às tecnologias emergentes, nomeadamente aos 

serviços suportados em 5G

Infraestruturas – Futuro


