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Conteúdo programático

Formação de 

atualização

Conteúdo programático Carga 

horária

Instalador ITED UFCD 8721, 8722 50 Horas

Projetista ITED UFCD 8721, 8723 50 Horas

Projetista e 

instalador ITED
UFCD 8721, 8722, 8723 75 Horas



Conteúdo programático

8721   ITED – Generalidades - Atualização 

Carga 

horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Caracterizar as ITED em função do tipo de edifício. 

 Identificar e avaliar as características de materiais, dispositivos e equipamentos. 

 Adequar as características dos materiais em função das condições ambientais do local de 
instalação. 

 Identificar os tipos de redes e as arquiteturas das ITED. 

 Distinguir e adequar os diferentes tipos de tubagens ao local de instalação. 

 Identificar as prescrições e especificações técnicas aplicáveis às redes de cabos e rede de 
tubagens. 

 Identificar a metodologia de ensaios previstos no Manual ITED.  

 Identificar os vários serviços de comunicações eletrónicas suportados pelas ITED. 

 Interligar os sistemas de uso exclusivo dos edifícios às ITED. 

 Identificar os procedimentos de avaliação das ITED. 

  

Conteúdos  

 

1. Legislação, normas e regulamentos em vigor (Manual ITED) 

2. Sistemas de cablagem em par de cobre, cabo coaxial e fibra ótica 

2.1. Classes de ligação 

2.2. Categoria dos componentes 

3. Caraterísticas das ITED em função do tipo de edifício 

3.1. Arquiteturas de rede 

3.2. Rede coletiva e individual de tubagens 

3.3. Rede coletiva e individual de cabos 

3.4. Fronteiras das ITED 

3.4.1. PAT e CVM 

4. Constituição e caraterísticas dos materiais e dispositivos 

4.1. Cablagem 

4.1.1. Cabos de pares de cobre, coaxiais e fibra ótica 

4.1.2. Repartidores gerais (RG) e repartidores de cliente (RC) 

4.1.3. Repartidores e derivadores 

4.1.4. Conetores 

4.1.5. Amplificadores 

4.1.6. Tomadas 

4.1.7. Antenas 

4.1.8. Órgãos de proteção 

4.2. Tubagem 

4.2.1. Caixas, armários, e bastidores 

4.2.2.  ATE e ATI 

4.2.3. PCS e PTI 

4.2.4. Tubos, calhas e caminhos de cabos 

4.3. Equipamento terminal 

4.4. Caraterísticas técnicas dos materiais de acordo com os requisitos do Manual ITED 

5. Classificações ambientais – MICE 

5.1. Caraterísticas do local de instalação 

5.2. Tipo de materiais adequados ao local 

6. Proteções, ligações à terra e alimentação elétrica das ITED 

 

8721   ITED – Generalidades - Atualização 

Carga 

horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Caracterizar as ITED em função do tipo de edifício. 

 Identificar e avaliar as características de materiais, dispositivos e equipamentos. 

 Adequar as características dos materiais em função das condições ambientais do local de 
instalação. 

 Identificar os tipos de redes e as arquiteturas das ITED. 

 Distinguir e adequar os diferentes tipos de tubagens ao local de instalação. 

 Identificar as prescrições e especificações técnicas aplicáveis às redes de cabos e rede de 
tubagens. 

 Identificar a metodologia de ensaios previstos no Manual ITED.  

 Identificar os vários serviços de comunicações eletrónicas suportados pelas ITED. 

 Interligar os sistemas de uso exclusivo dos edifícios às ITED. 

 Identificar os procedimentos de avaliação das ITED. 

  

Conteúdos  

 

7. Regras para a elaboração de projeto e execução das redes de cabos e tubagens 

7.1. Edifícios novos 

7.2. Edifícios construídos 

7.3. Edifícios classificados 

7.4. Adaptação de edifícios construídos a uma tecnologia 

8. Sistemas de uso exclusivo do edifício e sistemas inteligentes 

8.1. Interligação com as ITED 

9. Ensaios das redes de cabos 

9.1. Métodos de ensaio para as redes de cabos de pares de cobre, coaxiais e fibra ótica 

9.2. Medidas corretivas 

10. Serviços de comunicações eletrónicas suportados pelas ITED 

10.1. Receção e distribuição de sinais sonoros e televisivos 

10.2. Distribuição por cabos de pares de cobre 

10.3. Distribuição por cabo coaxial 

10.4. Distribuição por fibra ótica 

11. Procedimentos de avaliação das ITED 

 
 

 



Conteúdo programático

8722  ITED – Análise do projeto e execução da instalação - Atualização 

Carga 

horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Analisar projetos. 

 Executar as ITED com base no projeto. 

 Efetuar os ensaios e analisar os resultados obtidos. 

 Identificar falhas nas ITED. 

 Efetuar a correção da instalação com base no resultado dos ensaios, tendo em conta as 
medidas corretivas contempladas no Manual ITED. 

 Elaborar o relatório dos ensaios de funcionalidade (REF) de acordo com os procedimentos de 
avaliação das ITED. 

 Configurar as ITED com vista ao fornecimento dos serviços de comunicações eletrónicas, nas 
diferentes tecnologias de acesso (cobre, cabo, satélite, móveis, fibra, etc.). 

  Elaborar o orçamento para a instalação de uma ITED. 

  

Conteúdos 

 

 

1. Análise do projeto de um edifício misto com dois ou mais fogos e de um edifício especial 

1.1. Posicionamento dos vários elementos das ITED, previsto nas plantas do projeto 

1.2. Esquemas das redes de cabos, rede de tubagens, de terras e alimentação elétrica  

1.3. Lista de materiais e do orçamento de execução  

2. Instalação com base nos projetos referidos 

2.1. Rede de tubagens 

2.2. Redes de cabos 

2.3. Proteção, segurança e alimentação elétrica 

3. Simulação de falhas, deteção e correção das mesmas 

4. Ensaios obrigatórios em redes de cabos de pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica 

4.1. Medidas corretivas comtempladas no Manual ITED 

5. REF de acordo com os procedimentos de avaliação das ITED 

6. Ligação e configuração de equipamentos ativos para o fornecimento de serviços de comunicações 
eletrónicas, nas diferentes tecnologias  

6.1. ADSL, Cabo, satélite, TDT, FTTH 

7. Termo de responsabilidade de execução da instalação 

8. Manutenção e conservação das ITED 

9. Orçamento para a instalação 
 

 



Conteúdo programático

8723 ITED – Elaboração de Projeto - Atualização 
Carga horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Elaborar um projeto  
 Cumprir com as obrigações previstas no âmbito da elaboração de um projeto ITED 
 Identificar e caraterizar os materiais, dispositivos e equipamentos  
 Elaborar orçamento e lista de materiais 

  

Conteúdos 

 

 

1. Materiais, dispositivos e equipamentos envolvidos nas ITED e respetivas características 

2. Técnicas para elaboração da memória descritiva 

3. Técnicas para orçamentar uma ITED 

4. Funções e obrigações do projetista 

5. Informações necessárias à elaboração do projeto 

5.1. Caraterísticas do edifício 

5.1.1. Edifício novo, construído, adaptação de edifício construído a uma tecnologia 

5.1.2. Tipo e constituição do edifício 

5.2. Planta do edifício 

5.3. Requisitos de cliente 

5.4. Dados e requisitos funcionais do edifício 

5.5. Funcionalidade da solução 

5.6. Análise de condicionantes 

5.7. Serviços suportados por uma ITED disponíveis no mercado 

5.8. Informação sobre o projeto de eletricidade do edifício 

5.9. Classes de ligação dos diversos tipos de cablagem a projetar 

6. Projetos ITED (edifício misto de dois ou mais fogos e de alteração de moradia unifamiliar construída) 

6.1. Regras para o dimensionamento das redes cabos e rede de tubagens 

6.2. Regras para a elaboração dos esquemas e respetiva simbologia 

6.3. Encaminhamento de tubagens, incluindo o esquema em CAD 

6.4. Cálculos relativos ao dimensionamento da rede de tubagens 

6.5. Cálculos relativos ao dimensionamento das redes de pares de cobre, cabos coaxiais e fibra ótica 

6.6. Diagramas das redes de pares de cobre, cabos coaxiais e fibra ótica em Excel e CAD 

6.7. Memória descritiva 

6.8. Características técnicas dos materiais 

6.9. Lista de materiais, plano de trabalhos e orçamento 

6.10. Documentação técnica para o projeto elaborado 

6.11. Termo de responsabilidade de execução do projeto 

 

 



Conteúdo programático

Formação de 

atualização
Conteúdo programático

Carga 

horária

Instalador ITUR UFCD 8724, 8725 50 Horas



Conteúdo programático

8724 ITUR – Generalidades - Atualização 

Carga 

horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Caracterizar as ITUR em função do loteamento, urbanização e conjunto de edifícios. 

 Identificar e avaliar as características de materiais, dispositivos e equipamentos. 

 Adequar as características dos materiais em função das condições ambientais do local de 
instalação.  

 Distinguir e adequar os diferentes tipos de tubagem e cablagem ao local de instalação. 

 Identificar as prescrições e especificações técnicas aplicáveis às redes de cabos e rede de 
tubagens. 

 Identificar os tipos de redes e as arquiteturas das ITUR. 

 Identificar a metodologia de ensaios previstos no Manual ITUR.  

 Identificar os vários serviços de comunicações eletrónicas suportados pelas ITUR privadas. 

 Identificar os procedimentos de avaliação das ITUR. 

  

Conteúdos 

1. Legislação, normas e regulamentos em vigor (Manual ITUR) 

2. Caraterísticas das ITUR 

2.1. Rede de tubagens 

2.2. Rede de cabos 

2.3. Fronteiras das ITUR 

2.3.1. Ligação das ITUR às ITED 

2.3.2. Ligação das ITUR à rede pública 

3. Constituição e caraterísticas dos materiais e dispositivos 

3.1.  Cablagem 

3.1.1. Cabos de pares de cobre, coaxiais e fibra ótica 

3.1.2. Repartidores de Urbanização (RU) 

3.1.3. Repartidores e derivadores 

3.1.4. Conetores 

3.1.5. Amplificadores 

3.2. Tubagem 

3.2.1. Salas técnicas 

3.2.2. Câmaras de visita, armários 

3.2.3. ATU 

3.2.4. Tubos, calhas, caminhos de cabos e galerias 

3.3. Avaliação das caraterísticas técnicas dos materiais de acordo com os requisitos do Manual ITED 

4. Classificações ambientais –MICE 

4.1. Caraterísticas do local de instalação 

4.2. Tipos de materiais adequados ao local 

5. Proteções, ligações à terra e alimentação elétrica das ITUR 

6. Regras para a elaboração de projeto e execução das redes de cabos e tubagens 

6.1. ITUR pública 

6.2. ITUR privada 

7. Ensaios das redes de cabos 

7.1. Métodos de ensaio para as redes de tubagens, cabos de pares de cobre, coaxiais e fibra ótica 

7.2. Medidas corretivas 

8. Serviços de comunicações eletrónicas suportados pelas ITUR Privadas 

8.1. Receção e distribuição de sinais sonoros e televisivos 

8.2. Distribuição por cabos de pares de cobre 

8.3. Distribuição por cabo coaxial 

8.4. Distribuição por fibra ótica 

9. Condições técnicas para a execução dos trabalhos 

10. Regras de segurança 

11. Procedimentos de avaliação das ITUR 



Conteúdo programático

8725  

ITUR – Análise do projeto e execução da instalação de uma ITUR 

privada - Atualização 

Carga 

horária 

25 horas 

   

Objetivos 

 Analisar projetos. 

 Identificar as fases de execução das redes de tubagens da ITUR privada. 

 Executar as redes de cabos de uma ITUR privada com base no projeto. 

 Efetuar os ensaios e analisar os resultados obtidos. 

 Identificar falhas nas ITUR. 

 Aplicar as medidas corretivas. 

 Elaborar o relatório dos ensaios de funcionalidade (REF) de acordo com os procedimentos de 
avaliação das ITUR. 

 Interligar a ITUR a uma ITED. 

  Elaborar o orçamento para a instalação de uma ITUR. 

  

Conteúdos 

 
1. Análise do projeto de uma ITUR privada 

1.1. Posicionamento dos vários elementos das ITUR, previsto nas plantas do projeto 

1.2. Esquemas das redes de cabos, rede de tubagens, de terras e alimentação elétrica 

1.2.1. Topologia da rede de tubagens 

1.2.2. Formação de tubagem 

1.3. Cálculos das redes de cabos e tubagens 

1.4. Lista de materiais e orçamento de execução  

2. Instalação com base no projeto referido 

2.1. Redes de cabos 

2.2. Proteção, segurança e alimentação elétrica 

3. Simulação de falhas, deteção e correção das mesmas 

4. Ensaios obrigatórios em redes de cabos de pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica 

5. REF de acordo com os procedimentos de avaliação das ITUR 

6. Ligação e configuração de equipamentos ativos para o fornecimento de serviços de comunicações 
eletrónicas, nas diferentes tecnologias  

7. Termo de responsabilidade de execução da instalação 

8. Manutenção e conservação das ITUR 

9. Orçamento para a instalação 



Método de avaliação

A avaliação poderá ser baseada na média ponderada da avaliação

qualitativa e quantitativa ou somente na avaliação quantitativa

A avaliação qualitativa representa as qualidades do formando,

nomeadamente:

Comportamento

Relacionamento interpessoal

Capacidade para o trabalho em equipa

Etc...

A avaliação quantitativa representa os resultados dos testes e trabalhos

efectuados ao longo da formação



Método de avaliação

• Avaliação quantitativa – 80% da nota final (mínimo)

• Avaliação qualitativa – 20% da nota final (máximo)

• Na avaliação quantitativa o tipo de testes e trabalhos será

adaptado ao tipo de UFCD

• Nos testes de escolha múltipla deverá ser descontada

cada resposta errada para não beneficiar a escolha

aleatória e terá de ter no mínimo 3 respostas



Exercícios

Exercício 1

Objectivo: Avaliar a conformidade dos materiais 

Avaliar as caraterísticas dos materiais em função do local 

de instalação (MICE)

• Exercício teórico-prático que consiste na análise de especificações

técnicas de materiais para avaliar o cumprimento dos requisitos

impostos no Manual ITED 3ª edição

• Exercício teórico-prático que consiste na análise de especificações

técnicas de materiais para avaliar a sua utilização em locais

específicos

• Dependendo do grau de complexidade os exercícios poderão prever

consulta ao Manual



Exercícios

Exercício 2

Objectivo: Perceber quais os elementos necessários em função do 

tipo e constituição do edifício

• Exercício teórico para avaliar o tipo e constituição em edifícios novos e

construídos com base nos aspetos caraterizadores do mesmo

• Exercício teórico-prático que permita identificar os elementos de

tubagem e cablagem necessários em cada um dos edifícios



Exercícios

Exercício 3

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes ao projecto 

ITED

Saber executar projetos ITED

• Exercício prático que consiste na elaboração de projetos de um edifício

misto de dois ou mais fogos e da alteração de uma moradia unifamiliar

construída

• Avaliar se todos os elementos constituintes das ITED estão

devidamente caraterizados



Exercícios

Exercício 4

Objectivo: Conhecer as regras de projeto

Análise de projecto

• Exercício teórico-prático que consiste na análise e detecção de falhas

em projetos de um edifício misto com dois ou mais fogos e de um

edifício especial

• Poderão ser utilizados projectos elaborados no âmbito do exercício 3



Exercícios

Exercício 5

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes ao projecto 

de sistemas MATV e SMATV

Cálculo das atenuações e tilt das ligações

Cálculo parâmetros de ajuste de CR

• Exercício teórico-prático que consiste na elaboração dos cálculos das 

atenuações e tilt

• Exercício teórico-prático que consiste na escolha da CR em função do

grau de complexidade do edifício e elaboração do cálculo para o seu

ajuste



Exercícios

Exercício 6

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes ao projecto 

e instalação ITED

Aprender a consultar as instruções de instalação dos 

fabricantes

Identificar os procedimentos de avaliação das ITED

• Exercício prático que consiste na execução de uma instalação mínima

de um fogo, onde se inclui a rede colectiva que o serve e a rede

individual e a ligação do ATI até uma ZAP

• O formando deverá ainda preencher a ficha de registo e de verificação

de conformidade ITED



Exercícios

Exercício 7

Objectivo: Realização de ensaios

Execução de correções com base no resultados dos 
ensaios

Realização do REF e emissão do termo de 
responsabilidade pela execução

• Exercício prático que consiste na execução dos ensaios relativos às 3
tecnologias, detecção e correcção de falhas

• Seguidamente deverá executar o REF e emitir o termo de
responsabilidade pela execução

• Neste exercício poderá utilizar a instalação executada no exercício 6



Exercícios

Exercício 8

Objectivo: Utilização das ITED

• Exercício prático que consiste na ligação e configuração de

equipamentos ativos para o fornecimento de serviços de comunicações

eletrónicas, nas diferentes tecnologias (ADSL, Cabo, satélite, TDT,

FTTH)

• Neste exercício poderá utilizar a instalação executada no exercício 7
ou o painel didático



Exercícios

Exercício 9

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes às ligações 

à terra

• Exercício prático que consiste na execução das ligações à terra da

instalação executada.

• Exercício teórico-prático para que o formando detecte falhas nas

ligações à terra



Exercícios

Exercício 10

Objectivo: Avaliar a conformidade dos materiais 

Avaliar as caraterísticas dos materiais em função do local 

de instalação (MICE)

• Exercício teórico-prático que consiste na análise de especificações

técnicas de materiais para avaliar o cumprimento dos requisitos

impostos no Manual ITUR 2ª edição

• Exercício teórico-prático que consiste na análise de especificações

técnicas de materiais para avaliar a sua utilização em locais

específicos

• Dependendo do grau de complexidade o exercício poderá prever

consulta ao Manual



Exercícios

Exercício 11

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes ao projecto 

ITUR

Análise de projecto

• Exercício teórico-prático que consiste na análise e detecção de falhas 

num projecto de uma ITUR privada



Exercícios

Exercício 12

Objectivo: Avaliar os aspectos abordados respeitantes ao projecto 

e instalação ITUR

Aprender a consultar as instruções de instalação dos 

fabricantes

Identificar os procedimentos de avaliação das ITUR

• Exercício prático que consiste na execução da cablagem da ITUR
privada simulada

• O formando deverá ainda preencher a ficha de registo e de verificação

de conformidade ITUR



Exercícios

Exercício 13

Objectivo: Realização de ensaios

Execução de correções com base no resultados dos 
ensaios

Realização do REF e emissão do termo de 
responsabilidade pela execução

• Exercício prático que consiste na execução dos ensaios relativos às 3
tecnologias, detecção e correcção de falhas

• Seguidamente deverá executar o REF e emitir o termo de
responsabilidade pela execução

• Neste exercício deverá utilizar-se a instalação executada no exercício
12



Exercícios

Exercício 14

Objectivo: Identificar as obrigações legais dos projetistas ITED, 
instaladores ITED e ITUR

• Exercícios teóricos ou teórico-práticos que consistem na identificação
das obrigações legais previstas na legislação aplicável



Avaliação por UFCD

UFCD Exercício

8721 1,2,14

8722 4,6,7,8,9

8723 3,5

8724 10,14

8725 11,12,13

Nota: Os exercícios propostos são obrigatórios. No entanto, tal
não dispensa a elaboração de outros exercícios que a entidade
formadora entenda como adequados para avaliar os
aspectos destacados e outros previstos nos conteúdos
programáticos das UFCD



Duarte Alves

Direcção de Fiscalização

info@anacom.pt                     www.anacom.pt


