
Novos Manuais

ITED4 e ITUR3

Direção de Fiscalização
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Novo ITED/ITUR

Regime e formação



3

• Compete à ANACOM a aprovação dos manuais ITED e ITUR (artigo 106.º,

do DL 123/2009)

• Procedimento de consulta pública e notificação à Comissão Europeia

• Manuais ITED 4.ª edição e ITUR 3.ª edição

• Entrada em vigor: 1 de abril de 2020

Aprovação e entrada em vigor



4

• Período transitório até 31 de julho

• Aceites projetos efetuados de acordo com ambas as edições das

normas técnicas

[data de entrada do projeto na câmara municipal]

Período transitório
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• Compete à ANACOM a aprovação dos novos modelos de termos de

responsabilidade de ITED e ITUR

(artigos 36º, nº 3; 43º, nº 3; 66º, nº 3, e 76º, nº 3, do DL 123/2009)

• Por deliberação de 23 de abril, a ANACOM aprovou novos modelos de

termos de responsabilidade por projeto de ITUR, projeto de ITED, execução

de ITUR e execução de ITED.

Novos modelos de termos de responsabilidade 
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Termo de responsabilidade projeto ITED
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Termo de responsabilidade de execução ITED
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Termo de responsabilidade projeto ITUR



9

Termo de responsabilidade de execução ITUR
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•Compete à ANACOM a aprovação dos procedimentos de 

avaliação da conformidade, de cumprimento obrigatório 

pelos instaladores (artigo 105º, do DL 123/2009) 

•Os procedimentos em vigor são aplicáveis a todas as 

edições dos manuais

Procedimentos de avaliação da conformidade 

das ITED e das ITUR
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• A frequência de ação de formação de atualização de conhecimentos,

em cada período de 5 anos, é uma obrigação dos projetistas e

instaladores de ITED e ITUR

(artigos 38º, e), 43º, nº1, f), 69º, nº1, e), 76º, nº1, f), do DL 123/2009)

• Técnicos ITED/ITUR com título profissional atribuído pela ANACOM

ANACOM e ANQEP elaboraram e publicaram novas UFCD no Catálogo

Nacional de Qualificações:

10678; 10679; 10680 – ITED

10681; 10682 – ITUR

• Engenheiros (OE e OET)

ANACOM, OE e OET – novos procedimentos de acreditação de ações de

formação ITED/ITUR

Formação de atualização
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• Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 23 de março

• Todas a formação de atualização de conhecimentos poderá ser ministrada à 

distância (mesmo as aulas práticas/laboratoriais e a avaliação).

Entidades formadoras: 

• comunicação prévia da data e local de realização do curso (art.º 79º, f), do DL 

123/2009)

• comunicação, no caso de curso totalmente à distância, das condições em que o 

vão fazer, nomeadamente de como serão as aulas práticas e a avaliação.

Formação à distância
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ITUR e fronteiras da rede de 

tubagem das ITED
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ITUR
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• CVMU (Câmara de Visita Multioperador da Urbanização)

o É a fronteira da rede de tubagem das ITUR privadas

o A face exterior da tampa deve conter, de forma indelével e visível, as

inscrições “Telecomunicações” e “CVMU”, “EN 124” e o índice de carga

admissível

• Ligação das ITUR à CVM/CAM

ITUR

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DA LIGAÇÃO DAS 

ITUR ÀS CVM/CAM

TIPO DE EDIFÍCIO

TUBOS 

(diâmetro em 

mm)

Edifícios de 1 fogo 1 x Ø40

Edifícios de 2 a 20 fogos 2 x Ø40

Edifícios com mais de 20 fogos 2 x Ø63
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•Raio de curvatura mínimo de 5 metros, nos troços de

tubagem

•Regulamento dos Produtos de Construção (RPC)

•As topologias da rede de tubagem foram retiradas

•Existindo rede principal e rede de distribuição, a rede

principal pode ser constituída, exclusivamente, por cabos de

fibra ótica. A rede de distribuição é sempre suportada nas 3

tecnologias

ITUR



17

•Fronteira subterrânea das ITED

o CVM (Câmara de Visita Multioperador)

o CAM (Caixa de Acesso Multioperador)

São os únicos pontos permitidos para a entrada de cabos

provenientes de traçados subterrâneos, aéreos ou em fachada

•Fronteira não subterrânea das ITED

o PAT (Passagem Aérea de Topo)

Ponto de rede destinado exclusivamente à ligação entre as

ITED e as antenas instaladas no topo do edifício

Fronteiras da rede de tubagem das ITED
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•DIMENSIONAMENTO DA CVM

o As dimensões mínimas internas da CVM são 200 x 200 x

400 (C x L x A em mm)

• INSTALAÇÃO DA CVM

o A CVM destina-se a ser instalada no subsolo, podendo ser

pré-fabricada ou construída no local

o A CVM pode ser instalada na via pública

o A CVM pode ser instalada no interior dos prédios, quer

sejam rústicos, urbanos ou mistos, onde os edifícios se

encontram implantados, sendo a sua localização no exterior

do edifício

Fronteiras subterrâneas – CVM
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• INSTALAÇÃO DA CVM NO INTERIOR DO PRÉDIO ONDE

O EDIFÍCIO SE ENCONTRA IMPLANTADO

o A localização da CVM é no exterior do edifício

o A CVM deverá ser instalada a uma distância não superior a

1,5 m do limite do prédio

o Uma das faces da CVM prolonga-se, até ao limite do prédio,

através de 2 tubos horizontais e paralelos de Ø63 mm,

terminados a uma profundidade máxima de 30 cm, abaixo

do nível do solo, sendo acessíveis pelo exterior, uma vez

que são destinados à interligação à rede pública de

telecomunicações

Fronteiras subterrâneas – CVM
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•DIMENSIONAMENTO DA CAM

o A CAM é constituída por um compartimento com as dimensões

mínimas internas de 220 x 220 x 90 (L x A x P em mm)

o A face inferior do compartimento prolonga-se de forma a permitir a

interligação à rede pública de telecomunicações através de 2

tubos de Ø63 mm, que terminam a uma distância mínima de 30

cm abaixo do nível do solo

Fronteiras subterrâneas – CAM
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• INSTALAÇÃO DA CAM

o A CAM destina-se a ser instalada em parede, interior ou exterior,

localizada no limite da propriedade, contíguo à via pública

o A CAM deverá ser instalada de forma a que a sua face inferior não diste

mais que 1,5 m do nível do solo

Fronteiras subterrâneas – CAM
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• ABERTURA DA CAM

o CAM instalada num muro limite de uma propriedade, não coincidente com a

parede de um edifício – opção de abertura para o interior ou exterior

o CAM instalada no limite da propriedade, coincidente com a parede exterior do

edifício - abertura para o exterior

o No caso dos edifícios construídos e na impossibilidade de instalar a CVM ou a

CAM com abertura para a via pública - CAM com abertura para o interior do

edifício

Fronteiras subterrâneas – CAM
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• INSTALAÇÃO DA PAT

o No topo do edifício, na zona da cobertura, terminando no exterior no local

indicado em projeto

o Na lateral do edifício, a uma distância inferior a 1 m da cobertura,

terminando no exterior no local indicado em projeto (exceção)

o Os tubos da PAT são para instalação exclusiva dos cabos provenientes

das antenas, mas ao longo do percurso da PAT, admite-se a partilha de

caixas de passagem com outros cabos da ITED

o As antenas dos sistemas de S/MATV que sejam instaladas fora da área

de implantação do edifício, recorrendo a tubagem específica, não retiram

a obrigatoriedade da existência da PAT

Fronteiras não subterrâneas - PAT
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• Condutas de acesso em zonas de traçado em fachada

o Fronteira subterrânea da ITED é a CAM

o Exemplo de migração das redes públicas de operador instaladas em

fachada através de rede de tubagem em forma de “U”

Condutas de acesso em zonas de traçado 

em fachada
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Contexto normativo, projeto e 

instalação
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Normalização e Regulamentação Europeia

As normas e regulamentos europeus deram origem a alterações transversais aos

Manuais ITED e ITUR, de onde se destaca:

• Regulamento dos Produtos de Construção (RPC): os cabos a instalar nas

infraestruturas devem estar devidamente marcados, de acordo com as classes

de reação ao fogo

CLASSE MÍNIMA APLICÁVEL

Local que recebe 

público

Local que não 

recebe público

Aplicação em exterior 

entubado

(para todos os locais)

Dca – s2,d2,a1 Eca Fca
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Normalização e Regulamentação Europeia

• Cabos de pares de cobre com condutores exclusivamente em cobre

• Introdução de novas categorias e classes de cabos:

• A categoria dos PC (6, 6a, 7,…) vai permitir uma determinada classe de

ligação (E, Ea, F,…)

• A categoria dos CC (TCD-C) vai permitir a classe de ligação TCD-C-M

• Em FO consideram-se apenas as categorias (OS1a e OS2)
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Regras de segurança

• O dimensionamento da CVM deve incluir o índice de carga das tampas das

câmaras de visita (ex.: CVM e CVMU) em função do seu local de instalação, o

qual deve ser indicado no projeto

• Obrigatoriedade de recurso a dispositivos de bloqueio

não amovíveis e integrados nas tomadas de fibra ótica
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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

Regras de projeto - soluções
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Regras de projeto - soluções

• O projeto é um ato de engenharia, não sendo permitidas cópias dos 

Manuais. O projeto simplificado diz respeito a uma única tecnologia

• A cablagem de interligação entre bastidores fica ao critério do projetista 

Esta alteração permite a utilização exclusiva de fibra ótica

• Estabelecida a obrigatoriedade da existência da ZAP em todos os fogos

• Obrigatoriedade de introdução de 2 tomadas de fibra ótica por fogo
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Regras de projeto - soluções

• Simplificação das obrigatoriedades de tubagem e cablagem –

quadros resumo:

• Edifícios residenciais

• Edifícios de escritórios, comerciais, industriais e especiais

• Edifícios mistos

• O projeto deve conter a numeração de forma sequencial e inequívoca,

por tecnologia, das tomadas de telecomunicações

(ex.: PC1, PC2, …; CC1, CC2, …; FO1, FO2, …)
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Redes de cabos e ensaios
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Redes de cabos

• Implementação de soluções técnicas de forma a mitigar as limitações

relacionadas com o comprimento máximo dos cabos:

• Para as ligações entre PD pode ser considerada a utilização de cabos de

fibra ótica e respetivos equipamentos de conversão

• No caso de um SCI a rede destinada à distribuição de S/MATV poderá ser

projetada por recurso a uma solução de Hybrid Fiber Coaxial (HFC), em

que a rede coletiva é garantida por fibra ótica

• Redefinição do conceito de ligação permanente, que nas redes coaxiais tem

especial impacto no cálculo da atenuação dessas ligações (ALP)

ALP = Acabo + n x Ac + ATT

Acabo, Ac, ATT: atenuação do cabo, conetores e tomada de telecomunicações

n: nº de conetores
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Redes de cabos

• Dimensionamento das ligações permanentes das redes:

• PC: Garantia da classe de ligação E

• CC: Garantia da classe de ligação TCD-C-M

Nota: Os repartidores coaxiais não são contabilizados para efeitos de

dimensionamento das ligações permanentes

• FO (fibras <= 300 m): Categoria OS1a 1,8 dB; Categoria OS2 1,62 dB

FREQUÊNCIA PARÂMETRO
VALOR 

LIMITE

47 MHz a 862 MHz
Atenuação 13,8 dB

Slope 10,8 dB

950 MHz a 2150 MHz
Atenuação 23,4 dB

Slope 8,4 dB
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Redes de cabos - Projeto

• Todos os cabos coaxiais provenientes de TT devem estar ligados a

repartidores. Dado que um dos cabos proveniente da ZAP é normalmente

utilizado para efeitos de retorno de sinal para o PD, admite-se que este possa

não ser ligado ao repartidor

• Os ascensores e salas de condomínio não são considerados como fogos do

edifício, não sendo obrigatória a instalação das redes de cabos. A solução de

comunicação para as cabinas dos ascensores deve ser documentada no

projeto técnico

• O dimensionamento do sistema de S/MATV é efetuado tendo em consideração

as atenuações das ligações entre a saída da CR e as TT do edifício. A

atenuação referida é obtida pela soma das atenuações das ligações da rede

individual e as atenuações das ligações da rede coletiva, onde devem ser

contabilizados todos os dispositivos de repartição
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Redes de cabos - Instalação

• A utilização de conetores F de ligação rápida é admissível apenas nas ligações

que terminem diretamente numa TT

• Nos SCI, onde chegam 2 cabos coaxiais ao ATI (CATV e S/MATV), caso exista

um único repartidor coaxial, o cabo não ligado deve ser terminado com uma

carga de impedância característica de 75 Ω, com o eventual recurso a uma

união F-F

• A reserva de cabos, se existir, deve ser executada nas caixas de coluna, ou

outras, a instalar para o efeito. Nos PD os cabos devem ter o comprimento

suficiente para a sua terminação nos repartidores

• Deve existir nos PD a indicação da correspondência entre as saídas dos

repartidores e as tomadas das várias tecnologias. A identificação das tomadas

deve estar de acordo com aquela que foi atribuída em projeto

• Ex: PC3 - Suite; CC5 - Cozinha
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Ensaios

• Os ensaios são essenciais para que possa garantir a aptidão das redes de 

cabos instaladas.

• Fatores chave para a correta avaliação da aptidão das redes:

• Efetuar os ensaios de acordo com o ITED4

• Validar os resultados obtidos

• Registar os resultados dos ensaios no REF
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Ensaios

• Passam a constar os requisitos de calibração para os equipamentos de ensaio 

e medida

• Estão definidas as entidades competentes, 

para efeitos de calibração

REDE EQUIPAMENTOS – REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DE CALIBRAÇÃO

Pares de 

cobre

Certificador de cablagem, com capacidade de certificação, 

no mínimo, até à classe E de ligação.

Calibração das perdas de retorno, atenuação, 

NEXT, resistência de lacete e atraso de 

propagação.

Coaxial

Analisador/Medidor de nível, com capacidade para efetuar

medidas de nível de sinal e de MER, para frequências dos 5 

MHz aos 2150 MHz.

Gerador de ruído, com capacidade de gerar ruído nas

frequências dos 5 MHz aos 2150 MHz.

30 dBµV, 60 dBµV e 100 dBµV para 47 MHz, 

862 MHz, 950 MHz e 2150 MHz;

3 dB, 15 dB e 30 dB para 47 MHz, 862 MHz, 

950 MHz e 2150 MHz;

MER: entre 47 MHz e 862 MHz e entre 950 

MHz e 2150 MHz

Fibra ótica
Certificador de cablagem, fibra ótica monomodo, nos 1310 

nm e 1550 nm.

Calibração da atenuação nos comprimentos

de onda de 1310 nm e 1550 nm
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Perguntas e respostas


