
 

 

 

INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

 

 

 

(ITED) 

 

 

MANUAL 

 

 



 2

ÍNDICE 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

II – PRESCRIÇÕES E INSTRUÇÔES TÉCNICAS 

 

 ANEXO 1 – DEFINIÇÕES 

 ANEXO 2 – SIMBOLOGIA 

 ANEXO 3 – MATERIAIS 

 ANEXO 4 – PRESCRIÇÕES FACULTATIVAS 

 

III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM VIGOR 

 

IV – MODELOS DE PROJECTO 

 

 

 

 

 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I 

INTRODUÇÃO 



 4

INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento das actividades económicas e sociais, os enormes 

progressos tecnológicos verificados e as novas exigências decorrentes do 

ambiente concorrencial estabelecido em Portugal, impuseram a necessidade 

de formular novas regras para a instalação e gestão das infra-estruturas de 

telecomunicações em edifícios (ITED) bem como, para o regime de actividade 

de certificação das instalações e avaliação de conformidade de equipamentos, 

materiais e infra-estruturas. 

Este enquadramento levou o Governo a publicar o Dec - Lei 59/2000 de 19 de 

Abril, no qual também se consagrou o princípio da não existência de razões 

que fundamentem a manutenção, como até então acontecia, de regimes 

diversos consoante estivessem em causa serviços de telecomunicações 

endereçados ou de difusão. 

Publicado que foi o referido Dec. Lei 59/2000 importa tomar as medidas 

necessárias à respectiva operacionalização. 

Dentro de tais medidas destaca-se a publicação por parte do ICP de novas 

Prescrições e Especificações Técnicas que traduzam a actual realidade 

tecnológica, regulamentar e de mercado subjacente ao DL 59/2000. 

São essas novas Prescrições e Especificações Técnicas que constituem o 

tema do presente Manual o qual visa, também e muito especialmente, ajudar a 

tarefa de todas as entidades envolvidas. 

Disso é prova, por um lado, a apresentação de modelos de projectos técnicos a 

que também se procede, usando da faculdade prevista no ponto 2 do Artº 12 

do DL 59/2000; por outro lado, a apresentação de Prescrições Facultativas 

ligadas a matéria não tratada no DL 59/2000, a saber Redes Privativas, mas 

que nos parecem úteis divulgar. 
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1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
 

 

1.1. Contexto legislativo 
 

Referem-se em seguida os diplomas que enquadram estas Prescrições e 

Especificações Técnicas relativas às Infra-estruturas de Telecomunicações de 

Edifícios (ITED): 

 

1. Decreto nº 41486, de 30 de Dezembro 57 � Regulamento de estações 

receptoras de radiodifusão; 

revogado pelo DL 249/97 

 

2. DL 740/74, de 26 de Dezembro - Regulamento de Segurança de Instalação e 

Utilização de Energia Eléctrica (RSIUEE); 

 

3. DL 303/76 , de 26 de Abril - Regulamento de Segurança das Instalações 

Colectivas de Edifícios e Entradas (RSICEE); 

 

4. DL 146/87, de 24 de Março - Instalações Telefónicas de Assinante (ITA); 

como suporte aos serviços fixos de telecomunicações (telefone, telex, dados) 

com acesso através de redes físicas; 

revogado pelo DL 59/2000 

 

5. DL 147/87, de 24 de Março � Princípios gerais orientadores da utilização das 

radiocomunicações; 

 

6. DR 25/87, de 8 de Abril� Regulamento de Instalações Telefónicas de Assinante 

(RITA); 

revogado pelo DL 59/2000 

 

7. DL 117/88, de 12 de Abril � Requisitos de segurança; 

 

8. DL 317/88, de 8 de Setembro� Regulamento das estações de recepção de 

sinais de televisão de uso privativo transmitidos por satélites; 

revogado pelo DL 249/97 
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9. DL 122/89, de 14 de Abril � Princípios gerais orientadores sobre instalação de 

antenas colectivas de recepção dos sinais de radiodifusão sonora e televisiva, 

por via hertziana terrestre e por via de satélites de radiodifusão; 

revogado pelo DL 249/97 

 

10. De 42/90, de 11 de Novembro � Regulamento de aprovação de materiais e 

Regulamento de inscrição de técnicos responsáveis (em complemento do 

RITA); 

revogado pelo DL 59/2000 

 

11. DL 149/91, de 12 de Abril � relativo aos princípios básicos e orientadores da 

utilização de meios de comunicação radioeléctrica. 

 

12. DL 180/91, de 14 de Maio � Regulamento de segurança de linhas eléctricas de 

alta tensão; 

 

13. DL 292/91, de 13 de Agosto � Regulamento do exercício da actividade de 

operador de rede de distribuição de televisão por cabo para uso público; 

 

14. DL 445/91, de 20 de Novembro � Regime Jurídico do Licenciamento Municipal 

das Obras Particulares; 

 

15. DR 1/92, de 18 de Fevereiro - Regulamento de segurança de linhas eléctricas 

de alta tensão; 

 

16. DL 74/92, de 29 de Abril � Compatibilidade electro-magnética; 

 

17. Portaria 767-A/93, de 31 Agosto � Compatibilidade electro-magnética; 

 

18. DL98/95, de 17 de Maio � Compatibilidade electro-magnética; 

 

19. Portaria 935/95 de 24 de Julho � Aditamento à portaria 767 A/93 de 31 de 

Agosto 

 

20. DL 249/97, de 23 de Setembro � Instalação, em edifícios, de sistemas de 

distribuição de sinais de radiodifusão sonora e televisiva para uso privativo, por 
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via hertziana terrestre (tipo A), por via de satélites de radiodifusão (tipo B), ou 

por cabo (tipo C); 

complementado por Prescrições técnicas de instalação e por Especificações 

técnicas de equipamentos e materiais; 

revoga os diplomas DL 414/86, DL 317/88 e DL 122/89;  

revogado pelo DL 59/2000 

 

21. DL 59/2000, de 19 de Abril � Instalação de Infra-estruturas de 

Telecomunicações em Edifícios (ITED);  

abrangendo os acessos referidos no DL 146/87 (ITA), os acessos referidos no 

DL 249/97 e incluindo também os acessos a serviços de telecomunicações 

fixas através de redes via rádio (FWA) e videoportarias e televigilância; 

a complementar por Prescrições técnicas de instalação, por Especificações 

técnicas de equipamentos e materiais e por Normas Regulamentares de 

Inscrição de Empresas e Técnicos Projectistas, Instaladores, Entidades 

certificadoras ou instaladores- certificadores; 

revoga os diplomas DL 146/87 (ITA), DR 25/87 (RITA), DL 42/90 e DL 249/97. 

 

 
1.2. PREÂMBULO (referência ao DL 59/2000 – ITED) 
 

As ITED destinam-se (Artigo 2º): 

 

1. Ao acesso aos serviços de telecomunicações fixas (serviço telefónico e de 

dados), ligadas a redes públicas de acesso físicas e a redes públicas de 

acesso via rádio (FWA); 

2. Ao suporte de sistemas de recepção e distribuição de sinais de radiodifusão 

sonora ou televisiva (do tipo A: difusão hertziana terrestre; do tipo B: difusão 

hertziana por satélite e distribuição por cabo); 

3. Aos sistemas de uso exclusivo do edifício, nomeadamente videoportaria e 

televigilância. 

 

Nos edifícios novos ou a reconstruir é obrigatória a instalação (Artigo 4º): 
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1. De espaços e redes de tubagens necessárias para a instalação dos diversos 

equipamentos, cabos e outros dispositivos, bem como armários para repartidores 

de edifício e as caixas de entrada de cabos por via subterrânea ou aérea, 

nomeadamente para ligação a sistemas de acesso via rádio (FWA); 

2. De rede de cabos constituída pela rede colectiva de cabos (RCC), incluindo os 

repartidores de edifício, no caso de edifícios com mais de uma fracção autónoma, 

e pela rede individual de cabos (RIC), para ligação física às redes públicas de 

telecomunicações; estas infra-estruturas devem permitir o acesso ao serviço fixo 

telefónico, distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo A e distribuição por 

cabo. 

 

A instalação das ITED obedece a um projecto técnico (Artigo 7º): 

 

1. Elaborado por um projectista (Artigo 9º) escolhido pelo dono da obra (Artigo 

11º); 

2. Incluindo obrigatoriamente informação identificadora do projectista, do edifício 

a que se destina, nomeadamente a sua finalidade, e memória descritiva (Artigo 

12º); 

3. Devendo ser instruídos com uma declaração do projectista (termo de 

responsabilidade � Artigo 8º) que ateste a observância das normas gerais e 

específicas constantes das disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

sendo dispensada a apreciação prévia dos projectos por parte dos serviços 

municipais. 

 

A instalação e conservação das ITED podem ser efectuadas por instalador (Artigo 17º) 

escolhido pelo dono da obra (Artigo 16º). 

 

A conformidade das instalações com as prescrições e especificações técnicas 

aplicáveis e com o projecto técnico é objecto de certificação obrigatória pela parte da 

entidade certificadora ou pelo instalador-certificador (Artigo 27º) escolhido pelo dono 

da obra (Artigo 22º). 
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Acresce que nos termos do Artº 7 nº1 do DL 59/2000 o Projecto Técnico deverá 

respeitar as Prescrições e Especificações Técnicas. 

Da conjugação do disposto nos dois artigos do DL 59/2000 acima citados 
recomenda-se que, antes do início da obra, a entidade certificadora escolhida 
pelo dono da obra seja aproximada a fim de verificar a conformidade do projecto 
com as Prescrições e Especificações Técnicas. 
 

A ligação às redes públicas de telecomunicações das ITED só pode ser efectuada 

após a emissão do certificado de conformidade e só pode ser efectuada nos 

respectivos pontos de ligação e de acordo com as prescrições e especificações 

técnicas aplicáveis (Artigo 21º), podendo transitoriamente, no período de um ano após 

a entrada em vigor do DL 59/2000, ser feita pelos operadores (de redes de 

telecomunicações) ou pelos prestadores (de serviços de telecomunicações) com 

dispensa de certificação (Artigo 53º). 

 

O projectista, o instalador e a entidade certificadora ou o instalador-certificador 

deverão participar na vistoria que conduz à emissão de licença ou autorização do 

edifício, sempre que para tal sejam convocados pela Câmara Municipal (Artigo 29º). 

 

Os encargos inerentes ao projecto, à instalação e certificação são responsabilidade do 

dono da obra (Artigo 31º). 

 

A responsabilidade pela gestão da utilização (Artigos 6º e 20º), pela conservação, 

segurança, funcionamento e reparação de avarias é dos proprietários ou das 

administrações dos edifícios, que deverão suportar os respectivos encargos (Artigo 

32º). 

 

Os operadores e prestadores de serviços de telecomunicações têm o direito de acesso 

às infra-estruturas, para efeitos de prestação de serviços (Artigo 30º) e da 

conservação (Artigo 32º) da cablagem que lhes serve de suporte, devendo a 

concessionária da rede básica de telecomunicações disponibilizar os meios de acesso 

às ITED construídas ao abrigo do DL 146/87 dos operadores e prestadores de 

serviços de telecomunicações de uso público que o solicitem para prestação de 

serviço (Artigo 51º). 

 

Não está incluida nesta obrigatoriedade a disponibilização do meio de acesso às infra-

estruturas construídas e propriedade da PT (ou das empresas que a antecederam) 
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anteriores DL 146/87 (ITA), nem dos cabos que venham a ser passados nas condutas 

pelos operadores e prestadores de serviços de telecomunicações no âmbito do ITED, 

que ficarão propriedade desses operadores e prestadores de serviços que assumirão 

a responsabilidade da sua conservação (Artigo 32º). 

 

As infra-estruturas construídas pelos operadores e prestadores de serviços de 

telecomunicações ficarão sua propriedade e destinadas à sua utilização exclusiva 

enquanto suportarem Clientes desse operador, prestador de serviços; no caso de 

deixarem de suportar Clientes, e não sendo retiradas pelo operador no prazo de 30 

dias, a sua propriedade e gestão passará para o proprietário ou administração do 

condomínio, sendo as infra-estruturas consideradas como benfeitorias introduzidas no 

edifício. 

 

Com as presentes Prescrições e Instruções Técnicas tem-se por objectivo a definição 

dos seguintes aspectos necessários ao conjunto da referida legislação: 

 

1. Condições técnicas a que deve obedecer o projecto, a instalação e a 

conservação das infra-estruturas de telecomunicações; 

2. Procedimentos a seguir para elaborar e implementar projectos e solicitar 

vistorias às instalações executadas. 

 

 

1.3. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

As Prescrições e Instruções Técnicas compreendem os três níveis de qualidade da 

instalação, a seguir caracterizados, os quais devem ser certificados nos termos da 

alínea a) do nº 1 do artº 27 do DL 59/01 

 

Nível 1 de qualidade da Instalação (obrigatório): 
 

De aplicação obrigatória em todos os edifícios novos ou a reconstruir com três ou 

menos fracções autónomas. 

 

Diz respeito aos sistemas de cabos de cobre de pares simétricos (classe B; EN 

50173:A1 2000) destinados ao suporte de serviços de voz, RDIS (Rede Digital com 
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Integração de Serviços) e xDSL (Digital Subscriber Line) ligados a redes físicas de 

telecomunicações fixas; estes suportes de transmissão serão designados, nestas 

Prescrições e Instruções Técnicas, por “cabos de pares de cobre” ou por “sistemas de 

cabos”. 

 

Inclui também os sistemas de cablagem coaxial, ou outros que o projectista entenda 

melhor satisfazer os requisitos a respeitar, destinados ao suporte aos mesmos 

serviços ligados via rádio a redes de telecomunicações fixas (FWA – Fixed Wireless 

Access). Estes suportes de transmissão serão designados, nestas Prescrições e 

Instruções Técnicas, por “cabos coaxiais” ou por “sistemas de cablagem”. 

 

Finalmente inclui os cabos coaxiais para a distribuição por cabo. 

 
 
Nível 2 de qualidade da Instalação (obrigatório): 
 

De aplicação obrigatória em todos os edifícios novos ou a reconstruir com quatro ou 

mais fracções autónomas. 

 

Inclui os sistemas referidos no Nível 1, acrescidos dos sistemas de cablagem para 

distribuição de sinais sonoros e televisivos de tipos A (via hertziana terrestre – MATV); 

estes suportes de transmissão serão designados, nestas Prescrições e Instruções 

Técnicas, por “cabos coaxiais” ou por “sistemas de cablagem”. 

 
 
Nível 3 de qualidade da Instalação (opcional),  
 

De aplicação opcional sempre que aplicável deverá ser cumprido o normativo 

constante do Anexo 4. 

 

Inclui os sistemas referidos no Nível 2, bem como sistemas de cablagem para 

distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo B (por via satélite) acrescidos dos 

sistemas de cabos de cobre de pares simétricos (classe D; EN 50173:A1 2000), dos 

sistemas de fibra óptica (EN 50173:Ed.2 2000) destinados ao suporte de serviços de 

dados ligados a redes físicas de telecomunicações fixas, e dos sistemas de cablagem 

coaxial destinados ao suporte aos mesmos serviços ligados via rádio FWA  
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No âmbito deste documento as Prescrições e Instruções Técnicas referem-se aos 

sistemas a implementar nas instalações obrigatórias de Nível 1 e de Nível 2. 

 

As presentes Prescrições e Instruções Técnicas (Instalações obrigatórias de Nível 1 e 

de Nível 2) aplicam-se nas seguintes condições: 

 

1. Em edifícios novos ou a reconstruir (Artigo 4º, nº 1); 

2. A obrigatoriedade de instalação de sistemas de cablagem para distribuição de 

sinais sonoros e televisivos de tipo A é aplicável a edifícios com quatro ou mais 

fracções autónomas; 

3. Exceptuam-se os edifícios que, em razão da sua natureza e finalidade 

específica, apresentam uma remota probabilidade de vir a necessitar de infra-

estruturas de telecomunicações (Artigo 5º); 

4. Nos edifícios cuja instalação de infra-estruturas de telecomunicações tenha 

sido efectuada antes da entrada em vigor do DL nº 146/87, pode o proprietário 

ou o legal ocupante permitir o acesso ao operador ou prestador com o qual 

tenha contratado a prestação de serviços (Artigo 38º); 

5. A concessionária da rede básica de telecomunicações deve disponibilizar o 

meio de acesso às infra-estruturas de telecomunicações em edifícios, 

construídos ao abrigo do DL nº 146/87, a todos os operadores e prestadores 

de serviços de telecomunicações de uso público que o solicitem com vista à 

prestação de serviços (Artigo 51º); 

6. Aos projectos de instalações telefónicas que tenham sido entregues nos 

serviços camarários nos termos do regime do licenciamento municipal das 

obras particulares ou remetidos à concessionária do serviço público de 

telecomunicações, até à data de entrada em vigor do presente diploma, aplica-

se o regime de aprovação de projectos constante do DL nº 146/87 (Artigo 52º); 

7. Nos edifícios que possuam quatro ou mais fracções autónomas cuja licença de 

construção ou reconstrução tenha sido requerida antes da entrada em vigor do 

DL nº 249/97, em relação aos sistemas de recepção de sinais de radiodifusão 

sonora ou televisiva de tipo A (difusão hertziana terrestre) (Artigo 35º): 
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• Cabe aos órgãos municipais determinar em que condições se deve 

operar a substituição de sistemas individuais por sistemas colectivos; 

• É facultada aos proprietários ou à administração dos edifícios a 

instalação de um sistema colectivo; 

• Os proprietários ou a administração dos edifícios só podem opor-se à 

instalação de um sistema individual do tipo A por qualquer condómino, 

arrendatário ou ocupante legal se, após comunicação desta intenção 

por carta registada com aviso de recepção, procederem à instalação de 

um sistema colectivo no prazo de 90 dias. 

8. Nos edifícios que careçam de alteração das infra-estruturas de 

telecomunicações já instaladas sempre que, por incapacidade ou 

desadequação das infra-estruturas existentes, não seja possível a sua 

utilização para a prestação de serviços, podem os operadores ou prestadores, 

mediante autorização dos proprietários ou legais ocupantes, instalar as infra-

estruturas necessárias. O contrato de prestação de serviços deve conter 

indicação específica das condições de acesso e de instalação do serviço 

(Artigo 39º). 

9. Em relação aos sistemas de recepção de sinais de radiodifusão sonora ou 

televisiva de tipo B (difusão hertziana por satélite) (Artigo 36º): 

• Cabe aos órgãos municipais competentes fixar os critérios de instalação 

de sistemas individuais e colectivos, incluindo o número de antenas 

permitidas em cada edifício e a sua localização, bem como as 

condições de substituição dos sistemas individuais por colectivos; 

• Sempre que o sistema colectivo passar a assegurar a distribuição dos 

sinais sonoros e televisivos distribuídos pelo sistema individual é 

obrigatória a desmontagem deste último; 

• É interdita a instalação de um sistema individual quando já esteja 

instalado um sistema colectivo no mesmo edifício, salvo se se destinar 

a distribuir sinais diferentes.  
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Utilização preferencial da capacidade instalada: 

• A instalação de um sistema colectivo é preferente relativamente à instalação de 

um sistema individual do mesmo tipo; 

 

• A utilização de sistemas para uso exclusivo do edifício não deve prejudicar o 

regular funcionamento das restantes infra-estruturas de telecomunicações 

(Artigo 37º).  

 

 

1.4. OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Para além do que é imposto como mínimo nestas Prescrições e Instruções Técnicas 

(ver III � Especificações Técnicas em vigor), o estabelecimento das infra-estruturas de 

telecomunicações em edifícios deve, ainda, obedecer a legislação e documentação 

normativa em vigor com aplicação neste âmbito, nomeadamente: 

 

1. Regulamento de Segurança de Instalação de Utilização de Energia Eléctrica 

(RSIUEE); 

2. Regulamento de Segurança das Instalações Colectivas de Edifícios e Entradas 

(RSICEE); 

3. Regulamentação sobre prestações de Serviço Público de Telecomunicações; 

4. Especificações Técnicas aprovadas pelos fabricantes sobre materiais e 

dispositivos, conformes com as normas aplicáveis; 

5. Especificações Técnicas dos interfaces de acesso às redes públicas de 

telecomunicações publicadas pelos operadores ao abrigo do DL 192/2000 de 

18 de Agosto; 

6. Normas Regulamentares de Inscrição de Empresas e Técnicos Projectistas, 

Instaladores, Entidades certificadoras ou instaladores-certificadores; 

7. Normas Portuguesas aplicáveis: 

� NP � 1071/2 

� NP � 1071/3 

8. Normas Internacionais aplicáveis, designadamente: 

� EN 50083 Cabled distribution systems for television and sound signal, 

sendo relevantes as partes seguintes: 

� EN 50083-1 Part 1 – Safety requirements; 
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� EN 50083-2 Part .2 – EMC for equipment.; 

� EN 50083-3 Part 3 � Active coaxial wideband distribution equipment; 

� EN 50083-4 Part 4 � Passive coaxial wideband distribution equipment; 

� EN 50083-6 Part 6 � Optical equipment; 

� EN 50083-7 Part 7 – System performance; 

� EN 50083-8 Part 8 – EMC for installations; 

� EN 50083-9 Part 9 – Interfaces CATV / MATV / Headend / DVB / 

MPEG2. 

� EN 50173 A1 Ed. 1 A1: (2000) Information Technology: Generic cabling 

systems; 

� EN 50174 � 1 - Information Technology (Cabling Installation): 

Specification and quality assegurance; 

� EN 50174 � 2 - .Information Technology (Cabling Installation): Indoor 

cabling. 

9. Recomendações pertinentes da UIT e da UIR. 
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1.5. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 59/2000 (ITED) 

Revoga os diplomas DL 146/87 (ITA), DR 25/87 (RITA), DL 42/90 e DL 249/97. 

Enquanto não forem aprovadas as novas Prescrições e Especificações técnicas 

(Artigos 55º e 56º), mantêm-se em vigor as Prescrições e Especificações técnicas 

elaboradas no âmbito do DR 25/87 (RITA). 

1.6. ENTIDADES ENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DO PROJECTO TÉCNICO, 
INSTALAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E VISTORIA DA OBRA 

Projectistas (Artigos 7º a 12º): a instalação das infra-estruturas de telecomunicações 

em edifícios obedece a um projecto técnico elaborado por um projectista. 

Instalador, operador (de redes de telecomunicações) ou prestador (de serviços de 

telecomunicações) (Artigos 16º a 18º): a instalação e conservação das infra-estruturas 

de telecomunicações em edifícios pode ser efectuada por instaladores, operadores (de 

redes de telecomunicações) ou prestadores (de serviços de telecomunicações). 

Entidades certificadoras ou instalador-certificador (Artigos 21º a 28º): a conformidade 

de instalação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios novos com as 

prescrições e especificações técnicas aplicáveis e com o projecto técnico é objecto de 

certificação obrigatória por entidade certificadora ou instalador-certificador; no caso de 

a instalação ter sido realizada por instalador-certificador, pode o mesmo proceder à 

auto-certificação da obra, com emissão do correspondente certificado. A certificação 

deverá incluir a análise das ITED como um todo, e não apenas como um conjunto de 

componentes isolados, dado que a certificação é única e para toda a instalação. 

Vistoria (Artigo 29º): o projectista, o instalador e a entidade certificadora ou instalador-

certificador participam na vistoria que precede a licença ou autorização de utilização 

do edifício sempre que para tal sejam convocados pela câmara municipal, nos termos 

do regime jurídico da urbanização e da edificação. 

Compete ao ICP proceder à inscrição e registo das Empresas e Técnicos Projectistas, 

Instaladores, Entidades Certificadoras ou Instaladores Certificadores. 
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2. CARACTERIZACÃO DAS INSTALAÇÕES 

2.1. Instalação da ITED 

2.1.1. CONSTITUIÇÃO 

A ITED é constituída por (Artigo 2º) (ver IV � Modelos de Projecto):  

1. Espaços e redes de tubagens necessários para a instalação dos diversos 

equipamentos, cabos e outros dispositivos, bem como os armários para 

repartidores de edifício e as caixas de entrada de cabos por via subterrânea, 

ou tubos de entrada de cabos (sem caixas de entrada de cabos) por via aérea 

nomeadamente para ligação a sistemas de captação de sinais sonoros e 

televisivos do tipo A (difusão hertziana terrestre) do tipo B (difusão hertziana 

por satélite) e a sistemas de recepção e transmissão para acesso fixo via rádio 

(FWA);  

2. Rede de cabos constituída pela rede colectiva de cabos (RCC), incluindo os 

repartidores de edifício, no caso de edifícios com mais de uma fracção 

autónoma, e pela rede individual de cabos (RIC), para ligação física às redes 

públicas de telecomunicações e acesso ao serviço fixo de telefone; o acesso 

ao serviço de distribuição por cabo de sinais sonoros e televisivos do tipo C (de 

CATV) é feito através de cabos coaxiais, também aqui designados por 

�sistemas de cablagem�; 

3. Sistemas de cablagem para distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo 

A (por via hertziana terrestre) e do tipo B (por via satélite);  

4. Sistemas de cablagem para uso exclusivo do edifício, nomeadamente 

videoportaria e televigilância. 

No caso de numa mesma propriedade existir mais de um edifício, a rede de tubagens 

e a rede de cabos de interligação entre edifícios faz parte da ITED. 

São as seguintes as definições dos termos principais utilizados nestas Prescrições e 

Instruções Técnicas (Artigo 3º):  

Projectista - pessoa singular ou colectiva habilitada para proceder à elaboração de 

projectos de instalação e alteração de infra-estruturas de telecomunicações e para o 
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efeito inscrita no Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), nos termos do 

presente diploma;  

Instalador - pessoa singular ou colectiva habilitada para proceder à execução do 

projecto de instalação ou de conservação das infra-estruturas de telecomunicações 

para o efeito inscrita no ICP, nos termos do presente diploma;  

Entidade certificadora - pessoa colectiva reconhecida, nos termos do presente 

diploma, para proceder à emissão de certificados de conformidade da instalação de 

infra-estruturas em edifícios, bem como à sua fiscalização;  

Fracção autónoma - fracção de um edifício que forma uma unidade independente, 

esteja ou não o edifício constituído em regime de propriedade horizontal;  

Ponto de ligação - ponto da infra-estrutura de telecomunicações de edifício que se 

destina a estabelecer uma ligação entre esta e um cabo de uma rede pública de 

telecomunicações;  

Rede privativa de cliente - conjunto de cabos, equipamentos e outros materiais de 

propriedade exclusiva do cliente;  

Repartidor - dispositivo que permite que os sinais entregues nas suas entradas sejam 

encaminhados para as suas saídas;  

Caixa de entrada de cabos - compartimento, normalmente em betão, que faz parte dos 

espaços integrantes das infra-estruturas de telecomunicações do edifício, que serve 

para passagem dos cabos das redes públicas de telecomunicações e que comunica 

através de condutas ou tubagens com o espaço onde estão alojados repartidores de 

edifício;  

Tubos de entrada de cabos � tubos destinados a albergar os cabos de ligação dos 

sistemas de captação sonora e televisiva do Tipos A e B, bem como ligações fixas via 

rádio (FWA), ao repartidor a instalar na sala de equipamento de telecomunicações 

superior (SETS); 

Rede colectiva de cabos (RCC) - rede de cabos destinada a servir mais de um 

utilizador;  

Rede individual de cabos (RIC) - rede de cabos destinada a servir um só utilizador;  
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Sala de Equipamento de Telecomunicações Inferior (SETI) � sala de instalação do 

Repartidor Geral de Edifício (cabos de pares de cobre) e do Repartidor Coaxial 

(distribuição de sinais sonoros e televisivos) ao nível do piso térreo; 

Sala de Equipamento de Telecomunicações Superior (SETS) � sala de instalação dos 

equipamentos de recepção e processamento de sinais sonoros e televisivos dos Tipos 

A e B e de ligações fixas via rádio (FWA); 

Sistema colectivo - sistema de cablagem que se destina a servir mais de um utilizador;  

Sistema individual - sistema de cablagem que se destina a servir um só utilizador.  

 

2.1.2. REDE DE TUBAGENS 

A Rede de Tubagens do Edifício (Artigo 2º, ponto a) (ver IV � Modelos de Projecto) é 

constituída por um conjunto de tubos, chaminés e caixas interligados entre si, 

destinados a assegurar: 

1. A passagem de cabos; 

2. O alojamento de dispositivos de ligação e distribuição e terminais; 

3. As condições mínimas necessárias para salvaguardar o sigilo das 

telecomunicações e a protecção física das redes de cabos; 

4. A facilidade de ampliar as redes de cabos ou evitar trabalhos de construção 

civil; 

5. A estética das Instalações da ITED; 

6. Uma melhor qualidade de serviço ao evitar a degradação das Instalações da 

ITED. 

A rede de tubagens do edifício divide-se em: 

1. Rede Colectiva de Tubagens, no caso de edifícios com mais de uma fracção 

autónoma, inclui a entrada de cabos, a coluna montante e as derivações 

colectivas. É limitada a montante pela caixa de entrada de cabos, inclusive, e a 

jusante pela primeira caixa de blocos para uso privativo de cada cliente, 

exclusive. 
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No caso de entradas aéreas (difusão hertziana terrestre � Tipo A � e por 

satélite � Tipo B - e acesso fixo via rádio � FWA -) inclui os tubos de entrada de 

cabos na SETS; esta sala está ligada à SETI, onde se encontra o RGE, através 

da coluna montante. 

No respeitante às tubagens de ligação entre a caixa de entrada de cabos e as 

câmaras de visita das redes públicas, recomenda-se contacto entre o dono da 

obra/proprietário, os diversos operadores de redes públicas e demais entidades 

interessadas (Câmaras Municipais....) a fim de, consensualmente, encontrarem 

uma solução para a instalação destas tubagens. 

Deve ser constituida por cinco conjuntos de tubos, cada um dos quais 

destinado a uma e só uma das seguintes finalidades (i) para cabos de cobre de 

suporte ao serviço telefónico analógico e Acessos Básicos RDIS, (ii) para 

cabos de cobre de suporte ao serviço telefónico digital, Acessos Primários 

RDIS e xDSL, (iii) para cabos coaxiais de suporte à distribuição de sinais 

sonoros e televisivos, (iv) para cabos de cobre e de fibra óptica de suporte à 

distribuição de serviços de dados (v) como reserva, com utilização previsível 

nomeadamente para sistemas individuais. Estes cinco conjuntos deverão 

igualmente existir a nível das derivações colectivas, das caixas de derivação e 

das caixas de blocos para uso privativo do cliente, com a especificidade 

adequada. 

2. Rede Individual de Tubagens, destinada a servir um só cliente. É limitada, a 

montante, pela primeira caixa de bloco de uso privativo do cliente e a jusante 

pela (s) tomada (s) de saída. Deve íncluir um número mínimo de 3 tubos, (i) 

para o serviço analógico e serviço RDIS AB, (ii) de reserva, (iii) para a 

distribuição por cabo. 

A coluna montante é um conjunto de tubos e/ou chaminés e caixas interligados, a toda 

a altura do imóvel e fazendo parte integrante da Rede Colectiva de Tubagens. 

A derivação colectiva é o conjunto de tubos ou condutas e caixas que ligam, em cada 

piso, a coluna montante à ou às redes individuais. 

Caixa é a designação genérica para os vários elementos da canalização, destinados a 

possibilitar a passagem de cabos de telecomunicações e a fixar e proteger os 

dispositivos de ligação e distribuição, e terminais. 
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2.1.3. REDES DE CABOS 

A Rede de Cabos do Edifício é constituída pelo conjunto de cabos de 

telecomunicações (cabos de pares de cobre torcidos e cabos coaxiais) e de cabos de 

distribuição de sinais sonoros e televisivos (cabos coaxiais), interligados por 

dispositivos de ligação e distribuição. 

A rede de cabos de pares de cobre do edifício divide-se em: 

1. Rede Colectiva de Cabos destinada a servir vários clientes. É limitada, a 

montante, pelo Repartidor Geral de Edifício, inclusive, e a jusante, pelo 

primeiro dispositivo de derivação para uso privativo de cada cliente, exclusive. 

2. Rede Individual de Cabos destinada a servir um só cliente. É limitada, a 

montante, pelo primeiro dispositivo de derivação de uso exclusivo do cliente, e 

a jusante, pelo (s)  dispositivo (s) terminal (is). 

O Repartidor Geral de Edifício é o dispositivo que permite a ligação entre os cabos de 

entrada e a rede colectiva de cabos. Os cabos oriundos da SETS, correspondentes a 

entradas aéreas, ligam-se igualmente ao primário do RGE 

O Dispositivo de Derivação/transição é o elemento de ligação entre cabos do edifício 

que permite a individualização dos condutores e o constitui, em determinados casos, 

ponto de acesso para ensaios. 

Os Dispositivos Terminais são os dispositivos que estabelecem normalmente a 

fronteira entre a rede individual de cabos e os equipamentos terminais de cliente. O 

primeiro dispositivo terminal é dotado de malha RC, que permite o ensaio de 

continuidade da linha de rede a partir da central pública, quando não há equipamento 

terminal de cliente ligado a dispositivos terminais; no caso de instalações RDIS a 

malha RC não pode existir. 

As redes de cabos coaxiais a instalar no âmbito do ITED deverão, no entanto, 

corresponder a uma distribuição numa topologia em estrela a partir do Repartidor 

Coaxial instalado na SETI. 

2.1.4. LIMITES DAS INSTALAÇÕES 

Os limites das Instalações da ITED com as Redes públicas de telecomunicações são 

os seguintes: 
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1. Limites da Rede de Tubagens de Edifício: 

♦  Nas instalações ligadas por via subterrânea: tubo(s) de entrada de 

cabos, inclusive, até à caixa de entrada de cabos. 

♦  Nas instalações ligadas por via aérea: tubo(s) de entrada de cabos na 

SETS, inclusive. 

2. Limite da Rede de Cabos de Edifício: 

♦ É o primeiro dispositivo, a que se ligam os cabos da rede pública, 

designadamente: 

-  Repartidor geral de edifício, localizado no interior do edifício, para 

os edifícios com mais de uma fracção autónoma. No caso de 

ligações aéreas os cabos de entrada estão ligados a um repartidor 

instalado na SETS ligado ao RGE através da coluna montante. 

-  Dispositivo de derivação/transição, para edifícios com uma 

fracção autónoma. 

Os Limites das Instalações do sistema individual com os equipamentos terminais são 

os dispositivos terminais, designadamente a tomada, quando os equipamentos 

terminais de cliente são dotados de ficha. 

No caso particular do Edifício pertencer a um só cliente, sendo o número de pares 

distribuídos superior a 3 (três), a Instalação do sistema individual é constituída por 

Instalação Colectiva e Individual de cliente. 

1. Instalação Colectiva de cliente: 

• A rede de tubagens é limitada a jusante pela caixa para a colocação do 

repartidor geral de edifício inclusive; 

• A rede de cabos é limitada a jusante pelo(s) cabo(s) que interliga(m) o 

repartidor geral de edifício com o primeiro dispositivo de derivação de 

uso exclusivo do cliente. 

• Os limites a montante são acima definidos em Limite da Rede de Cabos 

de Edifício. 
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2. Instalação Individual de cliente: 

• Os limites a montante são os resultantes da Instalação Colectiva de 

cliente; 

• Os limites a jusante são os definidos em Limites das Instalações do 

sistema individual. 

A câmara de visita é um compartimento subterrâneo que serve de acesso aos tubos 

ou condutas e destina-se a facilitar a passagem de cabos e a alojar as juntas de 

ligação dos mesmos. 

Nos casos em que a construção de caixas de visita e condutas ao longo das fachadas 

dos edifícios sejam obrigatórias, o dono da obra / projectista deverá contactar o(s) 

operador(es) de telecomunicações que entender, a fim de colher orientação 

relativamente à localização e requisitos técnicos a respeitar pelas referidas câmaras 

de visita e condutas. Nestes casos, as câmaras de visita e as condutas são parte 

integrante da rede de tubagens do edifício. 

2.2. Redes Públicas de Telecomunicações 

As Redes públicas de telecomunicações são constituídas ao nível local, pelo conjunto 

de cabos de telecomunicações, ou de distribuição de TV por cabo, servindo vários 

clientes, que estabelece a ligação entre o equipamento de cliente da central pública ou 

equivalente e o ponto de distribuição, normalmente o repartidor geral de edifício. Para 

além das ligações às redes físicas, as ligações poderão ainda ser feitas via rádio 

(FWA) 

A Linha de Rede é o circuito eléctrico que estabelece a ligação directa de um 

equipamento terminal de telecomunicações com o correspondente equipamento da 

central pública. 

2.3. Ligação das Instalações da Rede de Cliente às Redes Públicas de 
Telecomunicações 

A ligação das Instalações da ITED às Redes públicas de telecomunicações, é 

estabelecida através de cabos a que se dá o nome de cabos de entrada. 

Os cabos de entrada são instalados em tubos ou condutas terminando numa Entrada 

de Cabos. 
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A entrada de cabos,  pode ser aérea ou subterrânea. 

A entrada aérea é aquela cuja passagem é feita acima do nível do solo, normalmente 

ao nível do tecto do piso térreo. 

A entrada subterrânea é aquela cuja passagem é feita abaixo do nível do solo, à 

profundidade mínima de 0,6 metros. 

No caso de sistemas via rádio (FWA), a entrada é feita pelo terraço do edifício, 

considerando-se como preferencial a solução em que a passagem de cabo coaxial 

para pares de cobre torcidos seja feita ao nível de um repartidor situado perto do topo 

do edifício, instalado na SETS; o transporte do sinal até ao primário do repartidor geral 

de edifício é feito através de um cabo de pares de cobre, cujo fornecimento e 

montagem é da responsabilidade do dono da obra, cabo esse que deverá ocupar um 

dos conjuntos i) ou ii) referido no ponto 2.1.2. e respeitar as especificações 

apropriadas ao conjunto onde está inserido; a distribuição pelos vários pisos e 

fracções autónomas é feita com suporte em pares de cobre a partir do secundário do 

repartidor geral do edifício, tal como no caso das ligações às redes físicas de 

telecomunicações fixas. 

No caso de sistemas de captação de sinais sonoros e televisivos do Tipo A e do Tipo 

B, a entrada é igualmente pelo topo do edifício, sendo os cabos ligados a um 

repartidor instalado na SETS. 
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3. MATERIAIS E DISPOSITIVOS 

3.1. GENERALIDADES 

Os materiais e dispositivos específicos a utilizar na montagem das Instalações da 

ITED, deverão ter e conservar, de forma durável, características eléctricas, mecânicas, 

físicas e químicas adequadas às condições a que podem estar submetidos em 

funcionamento e não deverão provocar perturbações em outras instalações. Para isso, 

deverão obedecer às disposições destas Prescrições e Instruções Técnicas, às 

normas e especificações, nacionais e internacionais, aplicáveis, sem prejuízo de 

soluções tecnicamente mais elaboradas que poderão fazer uso de outros 

equipamentos. 

Para verificação do disposto no número anterior o ICP poderá exigir a apresentação 

de certificados passados ou confirmados por entidades idóneas. 

A simbologia a utilizar na representação dos materiais e dispositivos consta do 

ANEXO 2 - SIMBOLOGIA. 

 

3.2. REDE DE CABOS 

 

Nota: As redes de cabos referidas neste ponto correspondem a sistemas de cabos de 

cobre; os sistemas de cablagem (cabos coaxiais) serão tratados nos pontos 3.2.8. a 

3.2.15. 

3.2.1. TIPO DE CABOS E CONDUTORES 

Os condutores dos cabos das Instalações da ITED (Artigo 2º ponto b) serão em cobre 

e não poderão ter um diâmetro nominal inferior a 0,5 mm. 

Os cabos a utilizar no interior dos edifícios deverão ser, designadamente, dos 

seguintes tipos: TVHV, TVV (A3 págs. 1, 2, 3 e 4). Os cabos TVV só podem ser 

utilizados dentro da mesma fracção autónoma, destinando-se o cabo TVV 3 * 2 * 0,5 

especial à ligação entre tomadas de um mesmo Posto Principal. 

Nas interligações em repartidor são utilizados, designadamente, condutores TV 

torcidos entre si. Este tipo de condutores tem o nome de fio distribuidor. 
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Na ligação exterior, entre edifícios de uma mesma ITED, devem ser utilizados, 

designadamente, os seguintes tipos de cabos: 

• Cabos aéreos e em paredes: TE1HE, TE1HES, TE1SE. 

• Cabos subterrâneos: TE1HE, T1EG1HF, TF1HEAV, TE1GE. 

Recomenda-se, no entanto, a não utilização de cabos aéreos. 

Na rede colectiva de cabos e nos locais especiais definidos no capítulo 10, Instalações 

em locais com ambientes especiais devem ser utilizados, designadamente, cabos 

TVHV, ou outros de performance superior. 

Os condutores a utilizar como terras de protecção e terras de serviço serão em cobre 

e revestidos de policloreto de vinilo. 

A secção nominal, bem como a cor do seu isolamento (A3 Fig. 5) estão definidos no 

capítulo 6 – Protecções e ligações à terra. 

Outros tipos de cabos de telecomunicações poderão ser especificados em casos 

particulares. 

3.2.2. JUNTAS 

Na realização de juntas, a ligação dos condutores só poderá ser feita utilizando 

ligadores mecânicos compatíveis. 

Para o fecho da junta os materiais utilizados deverão garantir a estanquidade da 

mesma.  

Poderão ser utilizados os seguintes materiais: 

• Fitas auto vulcanizantes; 

• Mangas termo-retrácteis; 

• Outro sistema de eficiência similar ou superior. 

3.2.3. DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

Os Dispositivos de Ligação e Distribuição (A3 Figs. 8, 10, 12), constituídos por 

unidades modulares e respectivos acessórios, instalados em caixa própria (A3 Figs. 9, 
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11, 13), permitem a interligação e distribuição de pares de cabos com individualização 

de condutores. 

Cada unidade modular tem capacidade para a ligação de 10 (dez) pares, ou de 1 (um) 

par no caso do dispositivo de derivação/transição. 

Cada unidade modular  de 1 par é completamente preenchida com geleia no seu 

interior e permite: 

• A ligação de condutores de 0,4 a 0,9mm de diâmetro e 2mm de diâmetro de 

isolamento 

• A instalação de descarregadores de sobretensão e de sobrecorrente 

• O ensaio com corte 

• A ligação à terra 

• A montagem numa estrutura metálica no interior de uma caixa identificada por 

dispositivo de distribuição/transição, que se localiza no exterior do edifício o 

que permite facilitar as actividades de manutenção dado não implicar a 

necessidade de o cliente ter que estar presente. 

Existem dois tipos distintos de unidades modulares: 

• Dispositivo Simples (DDS) (A3 Fig. 12) - elemento de ligação cuja função é 

possibilitar a individualização de condutores. 

• Dispositivo com Corte e Ensaio (DDE) (A3 Fig. 10)- elemento de ligação, que 

para além de possibilitar a individualização dos condutores, permite o corte da 

ligação, entrada/saída, sem recurso à desconexão dos condutores, e constitui 

ponto de acesso para ensaios. 

O dispositivo simples pode ter duas variantes: 

• Unidade que admite a incorporação de órgãos de protecção, nomeadamente, 

descarregadores de sobre-tensão. 

• Unidade que não admite a incorporação de órgãos de protecção. 

A unidade modular garante a ligação de condutores de cobre macio, revestidos de 

polietileno ou policloreto de vinilo, com o diâmetro de 0,4 a 0,6 mm. 



 35

A unidade modular definida não pode ter dimensões superiores a 130 * 30 * 40 mm 

(compr. * larg. * alt.) e, quando for necessária, a incorporação de órgãos de protecção, 

a dimensão máxima será 130 * 30 * 70 mm. 

A unidade modular tem, pelo menos, um terminal que garante a ligação de um 

condutor de terra de protecção, de diâmetro nunca inferior a 1,4 mm. 

A unidade modular tem assinalada de uma forma indestrutível e bem visível a 

identificação de todos os pares de terminais que a constituem. 

As unidades modulares são montadas numa estrutura em material metálico ou 

plástico, a qual, por sua vez, é aparafusada, regra geral, a uma caixa de coluna. 

Nestas caixas deverão ser instalados os acessórios necessários ao encaminhamento 

de cabos e condutores. 

3.2.4. CONSTITUIÇÃO DO REPARTIDOR GERAL DE EDIFÍCIO 

O Repartidor Geral de Edifício (A3 Fig. 17) é o dispositivo que permite a interligação 

de pares entre o cabo de entrada e a rede de cabos do edifício e constitui ponto de 

acesso para ensaios. Estão igualmente ligados ao primário do RGE os cabos que 

transportam sinais dos sistemas FWA e de difusão sonora e televisiva do Tipo A e do 

Tipo B, oriundos da SETS localizada junto do topo do edifício. 

Quando se justifique, o repartidor geral de edifício poderá ficar localizado em sala 

própria (SETI � Sala de Equipamento de Telecomunicações Inferior) com acesso 

vedado a estranhos. Nesta sala deverão igualmente ficar localizados os equipamentos 

de entrada das redes de distribuição de sinais sonoros e televisivos. Quando o 

repartidor se localiza em sala própria, a estrutura de montagem das unidades pode ser 

fixada ao pavimento ou a uma parede.  

O Repartidor Geral de Edifício é constituído por dispositivos de ligação e distribuição, 

cujo elemento base é a unidade modular, definida em 3.2.3., instalado numa caixa 

própria cujo tipo e dimensões estão definidas em 3.3.3., exclusivamente utilizada para 

esse fim. As unidades modulares, como definido em 3.2.3. são montadas numa 

estrutura (A3 Fig. 13). 

O repartidor geral de edifício é constituído pelos dois tipos de unidades modulares 

definidas em 3.2.3. As unidades modulares, do tipo dispositivo simples (DDS), 

constituem a entrada ou primário e estão localizadas do lado esquerdo da caixa, 

quando esta é vista de frente; a estas entradas estarão ligados os cabos de 
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alimentação, poderão ser dois por operador e cujo dimensionamento será da 

responsabilidade de cada operador. 

O fornecimento e montagem destes cabos de alimentação bem como das unidades 

modulares que constituem o primário é da responsabilidade de cada operador. 

Ao primário deverá, também, ser ligado o cabo de pares de cobre vindo do repartidor 

situado junto do topo do edifício e destinado a receber as ligações FWA. 

As unidades modulares primárias de cada operador deverão estar protegidas com 

uma caixa fechada com chave para impedir o acesso por estranhos, caixa essa cujo 

fornecimento e montagem é da responsabilidade de cada operador (A3 Fig. 17). 

As unidades modulares, do tipo dispositivo com corte e ensaio (DDE), constituem a 

saída ou secundário, estão localizadas do lado direito e o respectivo fornecimento e 

montagem é da responsabilidade do dono da obra. 

O seu dimensionamento deverá ser feito em função da previsão de procura, devendo 

ser considerados como valores iniciais por fracção autónoma os seguintes: 

• Apartamentos: 2 pares de cobre por apartamento; 

• Escritórios: 1 par de cobre por posto de trabalho ou um par de cobre por cada 6 

m2 de área útil; 

• Lojas: 3 pares de cobre por loja. 

Estes valores deverão ser multiplicados por 1.4, o que assegurará uma taxa de 

ocupação de 70%, prevendo possíveis avarias de alguns pares, ou um desvio por 

excesso da procura o que conduzirá a um número teórico de pares. 

Obtido este número teórico de pares utilizar-se-ão cabos normalizados de capacidade 

imediatamente superior a esse valor (de 25, 50, 75 ou 100 pares). 

Quando for necessária a utilização de órgãos de protecção no repartidor geral de 

edifício, estes são colocados em todas as unidades modulares que constituem a 

entrada ou primário. 

Juntamente com as unidades modulares e respectivas estruturas de fixação, devem 

ser montados os respectivos acessórios, para funcionarem como "guias" de 
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encaminhamento de cabos e condutores de modo a facilitarem os trabalhos de 

execução das ligações e posterior exploração e conservação. 
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3.2.5. CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DE DERIVAÇÃO 

O Dispositivo de Derivação é constituído por dispositivos de ligação e distribuição cujo 

elemento base é a unidade modular definida em 3.2.3. e é instalado numa das caixas 

definidas em 3.3.3. ou numa caixa do tipo I3. 

O Dispositivo de Derivação é o dispositivo que permite a individualização dos 

condutores com vista a uma fácil ligação dos cabos e constitui, em determinados 

casos, ponto de acesso para ensaios. 

A localização e numeração das unidades modulares nas caixas obedece às mesmas 

regras, independentemente de serem do tipo DDS ou DDE. 

 

3.2.6. DISPOSITIVOS TERMINAIS 

Os dispositivos terminais a utilizar na ITED são os seguintes: 

• Dispositivo Terminal Geral. 

• Tomada de 6 Terminais ou simplesmente tomada. 

• Tomada de seis terminais com circuito RC. 

• Dispositivo Terminal para equipamento específico.  

A tomada de seis terminais com circuito RC, é uma tomada idêntica às outras com as 

seguintes características específicas: 

• É a primeira tomada a instalar na rede individual. 

• Dotada de circuito RC com as caracteísticas que tinham sido atribuídas 

ao antigo BPA. 

• Caso seja possível deve ser dotada de interruptores de circuito a 

jusante. 

O dispositivo terminal geral é o dispositivo de ligação e distribuição, nomeadamente o 

dispositivo simples (DDS) definido em 3.2.3. 
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Quando se utiliza até um máximo de 2 unidades modulares; ou seja 20 pares, o 

dispositivo terminal geral pode ser instalado numa caixa do tipo I3. 

A tomada de 6 terminais é montada numa caixa do tipo I1 embebida na parede. 

Quando a tomada é montada à vista já inclui caixa própria. Este dispositivo é utilizado 

exclusivamente para a ligação de telefones simples ou seja sem dispositivo de 

comutação. 

Poderão os fabricantes ou os seus representantes (se sediados na União Europeia) ou 

os importadores (no caso de não estarem sediados na União Europeia), no caso de 

ligação de equipamentos terminais de cliente específicos, definir o dispositivo terminal 

a utilizar, bem como a respectiva caixa, o qual poderá já fazer parte do respectivo 

equipamento. 

3.2.7. ÓRGÃOS DE PROTECÇÃO 

Os órgãos de protecção a utilizar nas Instalações da ITED são o dispositivo de corte e 

o dispositivo de descarga. 

Dispositivo de Corte / Fusível tem como objectivo o corte da ligação quando existam 

sobre-intensidades de corrente, provocadas por contacto directo entre linhas de 

transporte de energia eléctrica e linhas de telecomunicações em condutores nus. 

A corrente nominal de corte é de 3,15 A. 

O Dispositivo de Descarga / Descarregador de sobre-tensão (Pára-raios) tem como 

objectivo escorvar para a terra as sobre-tensões provocadas por descargas 

atmosféricas, por contacto directo com linhas de transporte de energia ou por indução 

electromagnética. 

O dispositivo é tripolar com uma tensão nominal de escorvamento de 230 V + 15%. 

A utilização destes dispositivos está definida em 6.1. 

Nota: Os sistemas de cablagem (cabos coaxiais) são tratados nos pontos 3.2.8. a 

3.2.15. 

3.2.8. SISTEMAS DE CABLAGEM / CABOS COAXIAIS 

Os cabos coaxiais devem ser instalados respeitando as características técnicas do 

fabricante. 
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Os cabos coaxiais instalados na coluna montante, ou em qualquer outro percurso 

vertical, não podem estar auto-suportados, nem suportados pelos conectores e apoios 

de curvas. Têm que ser amarrados em suspensões apropriadas ou com braçadeiras 

de modo a não existir a deformação do condutor exterior, nem a deterioração do 

respectivo revestimento exterior. 

Devem ser previstos no interior das caixas, seios nos cabos, para a eventual 

reconstrução dos conectores ou alteração de posições. 

3.2.9. SISTEMAS DE CABLAGEM / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Sem prejuízo de soluções tecnicamente mais elaboradas que poderão fazer uso de 

outros equipamentos, apresentam-se de seguida indicações relativas a equipamentos 

adequados a uma performance mínima. 

TOMADAS DO UTILIZADOR: Dispositivo que permite a ligação do equipamento 

terminal de utilizador, à rede de distribuição de sinais. 

REPARTIDOR: Dispositivo que permite repartir pelas suas saídas a energia recebida 

à entrada. 

DERIVADOR: Dispositivo que permite utilizar uma parte do sinal que circula numa 

linha de transmissão, numa ou em várias derivações. 

SEPARADOR: Dispositivo no qual o sinal de entrada que cobre uma certa faixa de 

frequências é repartido por uma ou mais saídas, de tal forma que os 

sinais presentes em cada saída cobrem, cada um deles, uma parcela 

de faixa de frequências. 

MISTURADOR: Dispositivo por intermédio do qual é possível obter numa saída os 

sinais introduzidos nas entradas. 

AMPLIFICADOR/REPETIDOR: Dispositivo destinado a elevar o nível do sinal 

recebido na sua entrada. 

LINHA DE TRANSMISSÂO: Cabo para transmissão de sinais entre a cabeça de rede 

do sistema e um ponto de derivação, ou entre pontos de derivação e 

as tomadas do utilizador. 
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3.2.10. SISTEMAS DE CABLAGEM / TOMADAS 

As tomadas de sinal para TV e Rádio, devem ser do tipo coaxial de 9,5 mm de 

diâmetro; macho para a tomada de TV e fêmea para a tomada de Rádio. 

Isolamento: Na mesma tomada. O isolamento entre as tomadas de Rádio e TV 

terá de ser ≥ 20 dB 

Impedância: 75 Ω em todas as portas de entrada e de saída. 

Radiação pelas Estruturas: ≤ 20 dBpW. 

Perdas por desadaptação: ≥ 16 dB 

Parâmetros a garantir nas tomadas:  

- Nível de Sinal 60/62/64 dbµv nas baixas/médias/altas frequências, 

respectivamente 

- Relação portadora ruído ≥ 48 db 

- Distorções harmónicas de 2ª grau (CSO) e 3º grau (CTB) ≥ 52 db 

3.2.11. SISTEMAS DE CABLAGEM / REPARTIDORES 

Impedância: 75 Ω em todas as portas de entrada e saída 

Radiação Pelas Estruturas: ≤ 20 dBpW 

Coeficiente de onda estacionária (SWR): < 2 em todas as portas de entrada e saída 

Atenuação entre entrada e saídas: Igual ao especificado pelo construtor, com uma 

tolerância de ±1 dB 

Isolamento entre saídas: ≥ 16dB 

3.2.12. SISTEMAS DE CABLAGEM / DERIVADORES 

Impedância: 75 Ω em todas as portas de entrada e saída. 

Radiação Pelas Estruturas: ≤ 20dBpW 
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Coeficiente de onda estacionária (SWR): < 2 para todas as portas mesmo na porta 

de entrada, perante o caso mais desfavorável em que as saídas do derivador estão 

em aberto ou curto-circuitadas. 

Atenuação entre entrada e saídas: Igual as especificado pelo construtor com uma 

tolerância de ± 1dB 

Isolamento entre saídas: ≥ 18dB 

Parâmetros a garantir na ligação da rede colectiva à rede individual do cliente:  

- Nível do Sinal ≥ 77 dbµv 

 

3.2.13. SISTEMAS DE CABLAGEM / SEPARADORES E MISTURADORES 

As faixas de frequência para as quais os portos se encontrem dimensionados, devem 

estar bem identificadas no exterior do equipamento e em local visível. 

Impedância: 75 Ω em todas as portas de entrada e saída. 

Radiação Pelas Estruturas: ≤ 20dBpW 

Coeficiente de onda estacionária (SWR): < 2 em todos os portos de entrada e de 

saída 

Atenuação entre entrada e saídas: Igual ao especificado pelo construtor com uma 

tolerância de ±1 dB 

Isolamento: ≥ 18dB quer para as saídas em separadores, quer para as entradas em 

misturadores. 

3.2.14. SISTEMAS DE CABLAGEM / AMPLIFICADORES / REPARTIDORES 

Impedância: 75 Ω em todas as entradas e saídas 

Radiação pelas estruturas: ≤ 20dBpW 

Perdas por Retorno: os requisitos para as perdas por retorno encontram-se 

dependentes do funcionamento típico do amplificador no sistema de 

distribuição de sinal. 
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Amplificadores em cascata: ≥ 16dB 

Para um número reduzido de utilizadores: ≥14 dB 

O fabricante deve indicar as perdas de retorno. 

Ganho: Deve ser especificado em dB. 

Os valores observados não devem afastar-se do valor especificado pelo fabricante em 

mais do que 1dB. 

Resposta em Frequência: deve ser especificada em dB. A tolerância é de 1 dB. 

Pontos de teste: estes pontos devem ter uma Impedância de 75 Ω. 

As perdas por retorno devem ser iguais ou melhor que o do amplificador. 

A atenuação e resposta em frequência devem ser especificadas. 

Figura de Ruído: a figura de ruído máxima para a faixa de frequência especificada em 

dB, deve ter valores inferiores a 15 dB e não pode exceder em 1 dB o 

valor especificado. 

Rejeição e produtos de intermodulação: devem ser superiores a 60 dB, excepto 

noa amplificadores de FM cujo valor poderá ser superior a 35 dB para 

distorções de 2ª. E 3ª. Ordem. 

3.2.15. SISTEMAS DE CABLAGEM / LINHAS DE TRANSMISSÃO 

No caso específico de cabos coaxiais, estes devem cumprir as seguintes 

especificações: 

Impedância Característica: 75 Ω 

Eficácia da Blindagem: ≥ 70dB 

Perdas por desadaptação: ≤ 16dB 

Atenuação: Igual ao especificado pelo construtor, com uma tolerância de ±1dB 
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3.3. REDE DE TUBAGENS 

3.3.1. ENTRADA DE CABOS 

A entrada aérea deve ser em tubo plástico, de acordo com a norma NP1071/3. 

A entrada subterrânea deve ser em tubo rígido, podendo o material a empregar ser o 

ferro galvanizado, fibrocimento ou plástico rígido (PVC). 

3.3.2. TUBOS E UNIÕES 

Os tubos a utilizar na rede de tubagens devem ter a parede lisa e obedecer as 

normas, NP-1071/2 e NP-1071/3. 
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3.3.3. CAIXAS 

Os tipos de caixas a utilizar na rede colectiva de tubagens e respectivas dimensões 

interiores, são indicadas no quadro seguinte (dimensões em mm): 

TIPO   LARGURA  ALTURA  PROFUNDIDADE 

C1   250       300    120 

C2   400       420    150 

C3   500       600    160 

C4   700       900    160 

A protecção destas caixas é  IP426 de acordo com NP EN 60529. 

As caixas da rede colectiva de tubagens deverão ser identificadas pela indicação 

"Telecomunicações", marcada de forma indestrutível na face exterior da porta. 

As caixas da rede colectiva de tubagens deverão ter porta, em material que dificulte a 

sua violação, com um dispositivo de fecho com chave, sendo responsabilidade do 

proprietário ou administração do condomínio o controle do acesso ás caixas e a 

guarda e disponibilização das chaves. 

As caixas para instalação na rede colectiva de tubagens devem ter o fundo interior 

forrado a madeira, com espessura não inferior a 20 mm, ou calhas metálicas com 

cursor e parafuso, de modo a permitir a fixação da estrutura que suporta as unidades 

modulares. 

As caixas para a colocação das unidades modulares que constituem o repartidor geral 

de edifício, deverão ter um terminal para a ligação dos condutores de terra de 

protecção. Quando for necessária a existência de terminal de terra de protecção em 

caixas de bloco, a localização do terminal obedece ao mesmo critério. 
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Os tipos de caixas a utilizar na rede individual de tubagens, e respectivas dimensões 

mínimas internas são indicados no quadro seguinte (dimensões em mm): 

TIPO   LARGURA   ALTURA   PROFUNDIDADE 

I1           -          -    35 

I2          75        75    35 

I3         150        75    35 

NOTA: A caixa I1 é normalmente comercializada com o nome de "caixa de 

aparelhagem". 

O grau de protecção destas caixas é IP315. 

Todas as caixas devem possuir tampa ou porta amovível. 

A caixa tipo I3 deverá ter possibilidade de, na tampa, poder passar um cabo com o 

diâmetro máximo de 13 mm. 

Poderão ser utilizadas na rede individual de tubagens, caixas para alojamento de 

dispositivos de ligação e distribuição, com as dimensões mínimas e com os graus de 

protecção acima definidos. 

As caixas deverão ser identificadas pelo tipo de protecção e temperatura que 

asseguram, de acordo com a NP EN 60529, marcado na face exterior da tampa ou 

porta. 
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4. PROJECTO 

4.1. OBJECTIVO 

O presente capítulo destina-se a estabelecer as condições a que deve obedecer a 

elaboração dos projectos, para a execução das Instalações da ITED; estas condições 

devem ser consideradas como mínimas, sem prejuízo da utilização de soluções 

tecnicamente mais elaboradas. 

A finalidade do projecto das Instalações da ITED é definir 

• A arquitectura da rede e os percursos, 

• Os dispositivos e os materiais a utilizar, e 

As capacidades e quantidades desses materiais e dispositivos nas redes de tubagens 

e de cabos, de modo: 

• A permitir a instalação dessas redes, sem suscitar dúvidas ao pessoal 

instalador; e 

• A evitar diferentes interpretações do projecto. 

O projecto deve contemplar as: 

• Redes colectivas, de tubagens e de cabos, no caso de edifícios com mais de 

uma fracção autónoma, e 

• Redes Individuais, de tubagens e de cabos, sendo o âmbito dessas redes o 

definido em 2.1. 
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4.2. GENERALIDADES 

O projecto inicial da Instalação da ITED, deve contemplar obrigatoriamente os pontos 

terminais a servir por linhas de rede e os pontos terminais que venham servir 

equipamentos suplementares e/ou acessórios. 

Quanto aos Equipamentos Terminais de cliente, é desejável que o projecto inicial 

defina o tipo, a capacidade, a quantidade e a localização desses equipamentos quer 

sejam principais, suplementares ou acessórios. 

No caso de não ser possível esta definição: 

• O projecto inicial deve ser baseado nos mínimos definidos em 4.3 e 4.4; 

• Consequentemente, este projecto não necessita de contemplar as instalações 

individuais dos equipamentos suplementares ou dos acessórios. A posterior 

execução dessas instalações individuais não necessita de apresentação e de 

aprovação de projecto, desde que: 

♦  não utilize partes colectivas da Instalação da ITED, e 

♦  não atravesse zonas de acesso público. 

O estabelecimento de infra-estruturas de telecomunicações em Locais Especiais 

conforme o definido em 4.7 fica sujeito às condições técnicas definidas em 4.7 e no 

capítulo 10. 

As siglas destinam-se à utilização em memórias descritivas ou outros documentos do 

projecto.  

A dimensão dos símbolos é escolhida de modo a permitir a sua fácil interpretação sem 

perturbar a leitura de outras informações existentes na planta ou alçado. 

Coexistindo no mesmo projecto, instalações existentes, a montar e/ou a retirar, utiliza-

se o seguinte critério de representação: 

• Existente, a traço grosso e/ou cor preta; 

• A instalar, a traço fino e/ou cor vermelha; 

• A retirar, a traço fino e cruzes (xxx) e/ou cor amarela. 
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Nota: Poderão ser utilizados outros critérios de representação desde que devidamente 

explicitados. 

4.3. REGRAS DE PROJECTO DA REDE DE CABOS 

4.3.1. GENERALIDADES 

A elaboração do projecto da rede de cabos do edifício deve ter por base: 

• A localização dos equipamentos terminais de cliente (principais, suplementares 

e / ou acessórios) que deve servir; 

• A localização da coluna montante e da entrada de cabos; 

• Os esquemas de interligação dos equipamentos terminais de cliente; 

• O projecto da instalação eléctrica. 

Quando não for possível a previsão das necessidades de equipamentos terminais de 

cliente, a elaboração do projecto do sistema individual de cabos deve ser baseada nos 

mínimos a seguir definidos e que são: 

Em fracções autónomas residenciais por habitação ou apartamento: 

• 1 tomada de 6 terminais/contactos. 

• 2 pares ligando a rede colectiva de cabos aos terminais do 

dispositivo terminal. 

 

Recomendável: 

• 1 tomada por quarto ou sala, até um máximo de 5 por fracção 

autónoma e respectivo cabo, ligando as tomadas do mesmo posto 

principal entre si. 

Fracções autónomas não residenciais destinadas a diversos fins: 

Locais de uso profissional, comercial ou industrial: 

• Dispositivo terminal com capacidade equivalente a um ponto 

terminal por cada 6 m2 (seis metros quadrados), com um mínimo de 

um ponto terminal por posto de trabalho, em uso profissional, e de 

três pontos terminais para locais comerciais ou industriais; 
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• Cabo de capacidade equivalente aos pontos terminais ligando estes 

à rede colectiva de cabos. 

Cinemas, teatros, super-mercados, depósitos, armazéns, hoteis, áreas de produção 

industrial ou outros de carácter específico: 

• A estudar pelo projectista quando não haja projecto próprio. 

NOTA: A quantidade e capacidade dos cabos e dispositivos terminais dependerá de 

um projecto de instalação, no qual se atenderá às dimensões da fracção autónoma e 

às características específicas (finalidade, compartimentação, percurso da tubagens, 

etc.). 

O número de pares distribuídos até uma fracção autónoma, existindo rede colectiva de 

cabos, é no mínimo de dois. 

A rede de cabos da Instalação da ITED deve ser projectada e dimensionada de forma 

a que o valor da atenuação não seja superior a 1 dB. A frequência de ensaio a utilizar 

deverá ser: 

• Linhas Analógicas: 800 Hz 

• RDIS acessos básicos: 40 KHz 

• RDIS acessos primários: 1 MHz 

• ADSL: 140 KHz 

Os cabos (a cablagem) da rede colectiva (do sistema colectivo) ou das redes 

individuais (dos sistemas individuais) que atravessam zonas de acesso público, têm de 

ser entubados e, preferencialmente, embebidos nas paredes. Os dispositivos de 

ligação e distribuição destes cabos (desta cablagem) têm de ficar alojados dentro de 

caixas, de acordo com 3.3. 

4.3.2. LIGAÇÃO ÀS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

O dimensionamento e instalação dos cabos de entrada, bem como o fornecimento dos 

materiais ou acessórios necessários à sua instalação são da competência dos 

operadores. 

O primário do RGE deverá permitir a instalação de caixas (blocos com tampa e chave) 

com acesso exclusivo de cada operador. Deverá ter capacidade para comportar, no 

mínimo, cinco caixas. Só se justifica o dimensionamento do RGE com capacidade 
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para mais de cinco caixas no primário se existirem mais de cinco operadores que 

manifestem interesse em servir esse edifício. 

Cada caixa tem uma capacidade que permite a instalação de dispositivos de 

distribuição até 20% da capacidade máxima do primário. Depois da primeira caixa 

instalada, um operador só pode instalar uma nova caixa nos espaços vagos, se a 

ocupação da anterior é superior a 70%. 

Os operadores determinam o local de entrada e o método de ligação às redes públicas 

de telecomunicações, de acordo com o tipo e utilização do edifício e características 

das redes. 

As redes de cabos coaxiais para distribuição de sinais sonoros e televisivos, a instalar 

no âmbito das ITED, correspondem a uma topologia em estrela, a partir do secundário 

de um repartidor coaxial a instalar na mesma SETI onde se encontra instalado o RGE 

(ver 2.1.3. � Redes de Cabos) 

4.3.3. REDE COLECTIVA DE CABOS (ver IV – Modelos de Projecto, pág. 17) 

A capacidade dos cabos a colocar numa primeira instalação, numa rede colectiva de 

cabos, deve ser, pelo menos, igual a 1,4 vezes o número de pares distribuídos 

previsto no projecto da Instalação da ITED, assegurando uma ocupação máxima da 

rede de 70% para prever possíveis avarias de alguns pares ou algum desvio por 

excesso na procura de linhas. 

NOTA: Os projectistas podem, desde que se justifique, recomendar o reforço da 

capacidade mínima. 

O número de unidades modulares, que constitui o secundário ou saída do repartidor 

geral de edifício, resulta do número total de pares distribuídos no edifício. O número de 

unidades modulares, que constitui o primário ou entrada, é igual a 1,5 vezes o número 

de unidades modulares do secundário. 

O(s) cabo(s) da coluna montante deve(m) ter capacidade que permita servir a 

capacidade conjunta das redes individuais de cabos. 

É permitida a ligação parcial de condutores de um cabo em dispositivos de derivação. 

São classificados de pares mortos os que se localizam no respectivo cabo para 

jusante do dispositivo de derivação, sem a correspondente ligação para montante do 

mesmo. 
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A este tipo de procedimento dá-se o nome de Abertura e obriga ao cumprimento do 

que é definido em 4.4.3. Rede Colectiva de Tubagens. 

 

Este procedimento deve, obrigatoriamente, estar definido na memória descritiva. 

 

A abertura é permitida para cabos de capacidade igual ou inferior a 50 pares. 

 

Em novas instalações só é permitida a execução de juntas directas e de derivação 

quando se utilizam cabos de capacidade superior a 100 pares. 

 

Na rede colectiva de cabos só é permitida a utilização de cabos blindados (TVHV) e os 

diâmetros autorizados dos condutores dos mesmos serão 0,5 e 0,6 mm. 

 

Na rede colectiva de cabos os dispositivos de derivação a utilizar estão definidos em 

3.2.3. 

Os dispositivos de derivação do tipo DDE são utilizados obrigatoriamente: 

• Nas caixas de bloco, para todos os pares que são distribuídos a partir 

destas caixas, localizadas a uma distância igual ou superior a 15 metros 

do repartidor geral de edifício; 

Em todas as caixas de bloco quando o número de pares distribuídos é igual ou 

superior a 30. 
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4.3.4. REDE INDIVIDUAL DE CABOS 

Todos os edifícios constituídos por uma só fracção autónoma e em cujo projecto se 

preveja somente a ligação até 3 linhas de rede, o repartidor geral de edifício pode ser 

substituído pelo dispositivo de derivação/transição. 

A rede individual de cabos deve ter capacidade para servir todos os equipamentos 

terminais de cliente (postos principais, postos suplementares e/ou acessórios). 

O número máximo de tomadas a instalar por posto principal é de 5 (cinco). 

O número de tomadas a instalar por posto suplementar é de 1 (uma). 

O dispositivo de derivação/transição é instalado no exterior do edifício quando a rede 

pública é aérea, sendo neste caso dotado de chave própria, e localizado a 2,5 m de 

altura. 

A fim de se evitar diafonia, sempre que dois ou mais cabos utilizem o mesmo 

percurso, observar-se-á o seguinte: 

• O percurso não pode exceder 30 metros; 

• O número máximo de cabos autorizado é de 5. 

A utilização de qualquer parte da rede colectiva de tubagens ou da rede individual de 

tubagens localizadas em zonas de acesso público, para a passagem de cabos 

destinados à interligação de equipamentos pertencentes a uma mesma rede individual 

de cabos, deve ser objecto de autorização específica dos proprietários dos edifícios, e 

ficar claramente indicada no projecto. Os cabos a utilizar nestas circunstâncias têm de 

ser blindados. A instalação e utilização de infra-estruturas para uso colectivo é 

preferente relativamente à de infra-estruturas para uso individual (Artigos 6º e 20º) 

NOTA: Esta autorização tem em consideração vários critérios, de que destacamos a 

necessidade de criar condições para o sigilo, as facilidades de conservação das partes 

de instalação individual de cliente situada em zonas colectivas e o custo de instalação 

da mesma. 

Como referido em 4.3.1. e 4.4.1., em fracções autónomas não residenciais e quando 

não é possível definir os equipamentos terminais a utilizar, deverá ser distribuído 1 par 

por cada dez metros quadrados. Os pares distribuídos poderão estar concentrados 
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numa caixa de blocos no interior da fracção autónoma e ligados a dispositivos de 

ligação e distribuição. 

4.3.5. PROJECTOS DE LIGAÇÕES ÓPTICAS 

As especificações dos diversos componentes usados para o estabelecimento de 

ligações ópticas estão referenciadas nas partes pertinentes da norma EN 50173 � 

Generic Cabling Systems. 

Os procedimentos de testes a levar a cabo nas fases de implementação e de 

operação encontram-se descritos no A4, ponto II � Requisitos de Instalação � 

Certificação de Nível 3. 

4.3.6. PROJECTOS DE CABLAGEM  

As redes de cabos coaxiais a instalar no âmbito das ITED deverão corresponder a 

uma distribuição numa topologia em estrela, a partir do repartidor coaxial instalado na 

�Sala de Equipamento de Telecomunicações Inferior� (SETI), o que permitirá a partilha 

desse conjunto de cabos entre os vários operadores de cabo cujas redes públicas 

estejam ligados às regletas primárias do repartidor coaxial. Neste caso o projectista 

deverá prever a necessária existência de multiplexagem em frequência. 

As caracteristicas intrínsecas dos cabos coaxiais, numa rede com um tronco comum e 

derivadores, ao não poderem discriminar os sinais de operadores distintos, não 

permitem a sua utilização partilhada por esses operadores; estaremos em presença de 

infra-estruturas dedicadas apenas ao operador que as instalou, pertencendo a este a 

propriedade e a responsabilidade de manutenção. 

Em fracções autónomas residenciais é recomendável a instalação de uma tomada por 

quarto e por sala (ver IV � Modelos de Projecto). 
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4.4. REGRAS DE PROJECTO DA REDE DE TUBAGENS 

Nota: As redes de tubagens referidas neste ponto correspondem a sistemas de 

suporte a cabos de cobre; os sistemas de suporte a cablagem (cabos coaxiais) são 

referidos no ponto 4.4.5. 

4.4.1. GENERALIDADES 

A elaboração do projecto da rede de tubagens do edifício deve ter por base o projecto 

da respectiva rede de cabos. 

A rede de tubagens do edifício pode ficar embebida nas paredes ou à vista. 

A rede individual de tubagens deve comportar no mínimo: 

Em fracções autónomas residenciais: 

• Uma caixa do tipo I1, ligada à caixa de coluna do piso ou à de 

derivação colectiva, quando esta exista, destinada a auxiliar a 

passagem de cabos, localizada em local conveniente e a 2,20 m 

do pavimento ou 0,30 m do tecto para pés-direitos inferiores a 

2,5 m. 

• Uma caixa do tipo I1 para colocação da tomada ligada por tubo 

à caixa do tipo I1, colocada em local onde se suponha ser 

necessário o equipamento terminal de cliente. 

Em fracções autónomas não residenciais: 

• Caixa ou caixas em local conveniente onde possam ser 

colocados os dispositivos terminais, com capacidade 

conveniente para a ligação de pares, na proporção de um ponto 

terminal por cada 10 m2. 

• Tubagem que permita a ligação da caixa, ou caixas indicadas no 

parágrafo anterior, à derivação colectiva ou à coluna montante, 

quando aquela não exista. 

A Derivação Colectiva deve ter capacidade que permita o acesso à coluna montante 

de todas as redes individuais que serve. 



 56

A tubagem deve ser montada de maneira que os cabos possam ser passados ou 

substituídos sem dificuldade. 

Os projectistas poderão propor, consoante as características da Instalação da Rede de 

cliente, a instalação de tubagem, para passagem de condutor de terra, entre o 

repartidor geral de edifício e o local de implantação do eléctrodo de terra. 

A rede de tubagens do edifício deve ser projectada de modo que os condutores que 

servem um cliente não sejam acessíveis a outro cliente ou entidade estranha. 

A rede colectiva de tubagens e a rede individual são constituídas por tubos destinados 

a diferentes serviços da rede , interligados por caixas independentes. 

O percurso da tubagem deve ser tanto quanto possível rectilíneo, colocado na 

horizontal ou na vertical e de modo a que o seu trajecto seja facilmente localizável, 

após a colocação do reboco. 

Á rede colectiva de tubagens e a rede individual, são constituídas por tubos destinados 

a diferentes serviços da rede, interligados por caixas independentes. 

O comprimento máximo da tubagem entre duas caixas deve ser de 12 m quando o 

percurso for rectilíneo. O número máximo de curvas na tubagem, entre caixas, é de 

dois. O comprimento atrás referido será, neste caso, reduzido de 3 m por cada curva. 

As tubagens à vista, devem ser fixadas às paredes com braçadeiras. O espaçamento 

entre braçadeiras não deve ser superior a 50 cm. 
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4.4.2. LIGAÇAO ÀS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

Se a entrada de cabos é subterrânea, deverão ser instaladas como mínimo, no acesso 

à caixa de entrada de cabos (ver 2.1.1.), 10 condutas de diâmetro exterior maior ou 

igual a 63 mm com a seguinte distribuição pelos diversos serviços de 

telecomunicações: 

� 4 condutas para telefonia analógica e acessos básicos RDIS; 

� 1 conduta para acessos primários RDIS e XDSL; 

� 2 condutas para telecomunicações por cabo; 

� 3 condutas de reserva. 

No caso de entrada inferior as tubagens serão constituídas por tubos terminando na 

caixa de entrada de cabos, para acesso ao RGE, em número igual às condutas 

externas. 
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Os 4 tubos destinados a telefonia analógica e acessos básicos RDIS dimensionar-se-

ão todos com o mesmo diâmetro exterior, em função do número de pares de cabos da 

rede de alimentação, de acordo com a seguinte tabela: 

Núm. de pares  Diâm. cabo  Tubos PVC  Tubos de 
aço  

Até       250   28 mm   40 mm      42,4 mm 

Acima  250    35 mm  50 mm      48,3 mm 

O tubo destinado a acessos primários RDIS e XDSL e os dois tubos destinados a 

telecomunicações por cabo suportarão cabos de diâmetro não superior a 16 mm, pelo 

que o diâmetro mínimo dos tubos será de 40 mm (tubo PVC) ou 42,4 mm (tubo de 

aço). 

Os tubos de reserva terão como diâmetro mínimo o valor máximo dos restantes tubos. 

No caso de entrada superior os tubos de acesso ao Repartidor Geral de Edifício serão 

no mínimo de 4 com 40 mm (tubo PVC) ou 42,4 mm (tubo de aço). 

Recomenda-se, no entanto, que a entrada de cabos seja, sempre que possível, 

subterrânea. 

4.4.3. REDE COLECTIVA DE TUBAGENS 

A localização da caixa para a colocação do repartidor geral de edifício é determinada 

em conjunto com a localização da coluna montante. Esta caixa é a caixa de entrada e 

pode, por vezes, ser coincidente com a caixa principal de coluna. 

Quando for aconselhável a existência de mais de uma coluna montante, estas devem, 

sempre que possível, ser ligadas entre si em vários pisos, estando obrigatoriamente 

ligadas as caixas principais de coluna. Neste caso, pelo menos uma das caixas deverá 

ser dimensionada para a totalidade dos pares distribuídos. 

A coluna montante deve ser rectilínea e ter capacidade para servir todo o imóvel. Deve 

existir uma caixa de coluna em cada piso. 

Quando o número de utilizadores / fracções autónomas (apartamentos, escritórios ou 

lojas comerciais) seja superior a 8 instalar-se-á mais do que um cabo vertical, devendo 

cada um deles servir um máximo de 8 utilizadores por piso; no caso de a instalação se 

fazer em tubos, cada cabo vertical instalar-se-á num tubo independente, partindo 
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todos os tubos do repartidor geral de edifício e terminando nos dispositivos de 

derivação / caixas dos vários pisos. 

O diâmetro dos tubos será de 40 mm e o seu número determinar-se-á da seguinte 

maneira: 

� para telefonia analógica ou acessos básicos RDIS que utilizem os mesmos pares 

um tubo por cada cabo multipar ou, no caso de verticais com menos de 25 pares, 

um ou dois tubos, considerando que por cada tubo se instalarão um máximo de 18 

cabos de um par ou de 16 cabos de dois pares; 

� para acessos primários RDIS ou XDSL que utilizem cabo especial (pares 

blindados, fibra óptica ou coaxial), os tubos necessários tendo em conta que a 

soma das secções rectas dos cabos não deve ser superior a 275 mm2 por tubo; 

��se o acesso se faz por cabo coaxial são necessários dois cabos (um 

para cada sentido de transmissão) de 17,5 mm2 (diâmetro de 4,7 mm) 

por cada acesso previsto; 

��com cabos blindados necessitar-se-á de um cabo de 2 pares (um para 

cada sentido) de 20 mm2 (diâmetro de 5 mm) por cada acesso; 

��no caso de fibra óptica, para cada acesso necessitar-se-ão uma ou 

duas fibras, dependendo do sistema, tendo os cabos disponíveis de 4, 6 

ou 8 fibras todos eles 38,7 mm2 (diâmetro de 7 mm). Neste último caso 

o raio de curvatura mínimo que deverá apresentar o cabo depois de 

instalado será de 14 cm. 

� para a determinação do número de tubos para telecomunicações por cabo, 

incluindo CATV, considerar-se-á uma topologia de rede em estrela, com as 

seguintes alternativas: 

��para edifícios com um número de pisos inferior a nove, o número de 

tubos será de dois por cada oito fracções autónomas; considerando que 

o cabo coaxial a instalar terá um diâmetro de 7 mm e se instalem um 

máximo de oito cabos, ficará uma capacidade de reserva de 50%, no 

caso de dois apartamentos por piso; 

��para edifícios com um número de pisos igual ou superior a nove, o 

edifício será dividido em duas ou mais zonas de distribuição (com um 
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máximo de oito pisos por zona) equilibradas; cada zona terá um número 

de tubos conforme acima referido, acrescentando-se dois tubos 

adicionais por cada zona até aos pontos intermédios de distribuição 

(início de cada zona), para alimentação das zonas superiores; 

��no caso de haver mais de 4 apartamentos por piso deverá instalar-se 

mais do que um conjunto de cabos de distribuição. 

� para a distribuição de sinais sonoros e televisivos (incluindo os de Tipo A e de Tipo 

B - MATV), com uma topologia em árvore, instalar-se-ão pelo menos dois tubos; a 

ocupação máxima de cada tubo será de 8 cabos coaxiais de 7 mm, de 4 de 11 mm 

ou, no caso de combinações destes ou de outros tipos de cabos a soma das 

secções rectas dos cabos não deverá ser superior a 40% da secção recta do tubo; 

no caso de esse valor ser superior duplicar-se-á o número de tubos. 

� instalar-se-á um tubo de reserva por cada quatro tubos calculados de acordo com 

as regras indicadas. 

Caixas / Dispositivos de Derivação. 

O acesso a todas as caixas deve ser directo e estas devem estar em zonas colectivas, 

pelo que têm obrigatoriamente de ser colocadas em áreas de uso comum do edifício, 

vãos de escada ou outras. Todas as caixas devem ser instaladas de modo a que o seu 

topo esteja a uma altura de 2,5 m, para pés-direitos superiores a 3,0 m, ou a 0,50 m 

do tecto, para pés-direitos inferiores a 3m. 

A localização das caixas de blocos, na coluna montante, deve ter em conta a melhor 

distribuição dos pares dos cabos, pelo que devem ser colocadas de modo a que não 

haja mais do que dois pisos consecutivos sem caixa de blocos. 

Os tubos de ligação das caixas pertencentes à coluna montante não podem ficar 

salientes no interior das mesmas e devem estar colocados por forma a que exista uma 

folga de 5 cm entre o tubo e cada face lateral. 

Existindo antes da caixa de entrada ou seja, antes da caixa do repartidor geral de 

edifício, uma caixa para a passagem de cabos, toda a tubagem até à caixa de entrada 

obedece ao definido em 4.4.2. Ligação às Redes Públicas de Telecomunicações. 
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Se o repartidor geral de edifício estiver localizado na caixa de entrada, não coincidente 

com a caixa principal de coluna, a tubagem de ligação entre elas obedece ao definido 

neste ponto. 

As caixas a utilizar, em função dos seus objectivos e do número de pares distribuídos 

na respectiva caixa, são as seguintes: 

Tipo de Caixa para: 

Pares 
Distribuídos 

Repartidor Geral 
de Edifício 

Dispositivo de 
Derivação (Bloco) 

 
 

Passagem de 
Cabos 

Até 20 C1     C1                     C1 C1 

21 a 50 C2     C2                     C1 C1 

51 a 100 C3     C3                    C2 C2 

101 a 200 C4     C4                    C3 C2 

201 a 300 C4     C4                    C4 C2 

Acima de 300 A propor pelo 

projectista 

  

 

NOTA:  Em relação à caixa para passagem de cabos, os pares distribuídos significam 

objectivamente o número de pares que por lá transitam. 

Quando da utilização de caixas de bloco, localizadas na coluna montante é permitido a 

Abertura conforme está definido em 4.3.3. Rede Colectiva de Cabos. O número de 

pares distribuídos para a escolha da caixa é definido conforme indicado na tabela 

acima e refere o número de pares que ligam nessa caixa ao dispositivo, 

independentemente dos pares do cabo que passam na caixa. No entanto, é 

Na coluna 
montante

Fora da 
coluna 

montante
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necessário ter em atenção o que é definido em 5.4.1. (Instalação da Rede de 

Tubagens / Generalidades) e, consequentemente, os limites dos raios de curvatura 

possíveis dos cabos que ligam e passam na respectiva caixa, de acordo com a 

localização das unidades modulares nas caixas de bloco. 

É permitida a Abertura em caixas de bloco fora da coluna montante. Neste caso, o 

dimensionamento das respectivas caixas obedece ao definido para as caixas de bloco 

da coluna montante. 

4.4.4. REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS 

A tubagem de cada uma das redes individuais deverá permitir o acesso destas à 

derivação colectiva do piso onde se situem, ou à coluna montante quando aquela não 

existir. 

As caixas a utilizar na rede individual de tubagens estão definidas em 3.3.3. (Caixas) 

Para o dimensionamento do tipo de caixa a utilizar, quando for necessário empregar 

dispositivos de ligação e distribuição, deve ser seguido o que está definido em 4.4.3. 

(Rede Colectiva de Tubagens). No entanto, a caixa do tipo I3 pode ser utilizada para a 

colocação de, até 2 unidades modulares. 

As caixas do tipo I2 e I3 podem ser utilizadas como caixas de passagem de cabos até 

20 pares. 

Nas redes individuais, as tampas das caixas não necessitam de ser providas com 

fechadura. 

Mesmo desconhecendo o equipamento terminal a instalar numa fracção autónoma 

não residencial, poderá o projectista definir uma rede individual de tubagens a partir da 

caixa onde estão localizados os dispositivos terminais, e de acordo com 5.4.4. 

Na rede individual, o diâmetro nominal dos tubos, em cada troço, é o definido em 

4.4.3. 

4.4.5. SISTEMAS DE CABLAGEM / CAIXAS E TUBAGENS 

Caixas 

Devem ser instaladas caixas em todos os pisos, na coluna montante, com as 

seguintes características: 
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Estrutura metálica, com fechadura; 

Pontos de ligação à terra na estrutura da caixa 

No caso das caixas comportarem equipamentos activos, devem ser ventiladas por 

convecção. 

As dimensões mínimas interiores das caixas devem ser: 

LARGURA: 250 mm 

ALTURA: 300 mm 

PROFUNDIDADE: 120 mm 

Deve ser instalada uma caixa de entrada no edifício, para permitir a chegada do sinal 

de radiodifusão via cabo (Tipo C). 
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Tubagens 

As tubagens devem ser instaladas de forma a que assegurem as seguintes distâncias 

mínimas em relação às infra-estruturas de energia eléctrica, gás, águas, etc. 

Percurso horizontal: 5 cm 

Percurso vertical: 20 cm 

Os pontos de cruzamento devem ser em ponte, separados no mínimo de 5 cm. 
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4.5. METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 

4.5.1. PROCESSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Projecto técnico (Artigos 7º e 12º) 

O projecto técnico deve incluir obrigatoriamente os seguintes elementos:  

• Informação identificadora do projectista, do edifício a que se destina, 

nomeadamente da sua finalidade;  

• Memória descritiva, contendo:  

� Os esclarecimentos necessários à correcta interpretação do projecto;  

� Os pressupostos que foram considerados, nomeadamente as 

características dos interfaces técnicos de acesso de redes públicas de 

telecomunicações;  

� Cálculos técnicos dos parâmetros principais da infra-estrutura;  

� Referência ao modo como o projecto assegura a não interferência com 

outras infra-estruturas do edifício;  

� Características técnicas a que devem obedecer os equipamentos e 

materiais que irão ser utilizados na infra-estrutura;  

� Informação específica sobre condições dos trabalhos de instalação.  

O ICP pode publicar modelos de projectos técnicos a serem seguidos em 

determinados tipos de instalação.  

O projecto da Instalação da Rede de cliente obedece às seguintes fases do processo 

técnico-administrativo: 

1ª Fase  

• A obtenção das seguintes informações preliminares, nomeadamente: 

� Localização exacta do edifício; 

��Fim a que se destina o edifício; 
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��Previsão do total de pares distribuídos; 

��Previsão do total de fracções autónomas com recepção de sinais 

sonoros e televisivos; 

��Especificação técnica do interface de redes. 

• Contacto com o dono da obra e, eventualmente, com os operadores, para a 

obtenção das informações indispensáveis ao desenvolvimento do projecto, 

nomeadamente quanto à localização e tipo da entrada de cabos, necessidade 

de construção de câmara de visita e respectiva localização e a necessidade de 

colocação de órgãos de protecção e definição do seu tipo. 

2ª Fase - elaboração do projecto. 

3ª Fase � elaboração de um termo de responsabilidade (Artigo 8º), com declaração 

dos projectistas que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

4.5.2. FICHA TÉCNICA 

A Ficha Técnica de ITED deve ser sempre preparada mesmo que: 

• Se pretenda a isenção da ITED, ao abrigo do (Artigo 5º), ou, 

• A instalação seja provisória. 

No projecto final (4.5.6.) deve ser indicada a quantidade de equipamentos terminais de 

cliente- principais, suplementares e acessórios. 

Quanto não for possível a definição dos equipamentos terminais, devem ser 

considerados os mínimos definidos em 4.3.1. 

O preenchimento das informações referentes à ENTRADA DE CABOS E 

PROTECÇÕES E LIGAÇÕES À TERRA é feito de acordo com os contactos prévios 

havidos com os operadores e obedecendo ao estabelecido neste documento. 

4.5.3. LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE CLIENTE 

A localização dos equipamentos terminais de cliente é sempre desejável, porque 

permite a elaboração de um projecto de Instalação de ITED adequado às 

necessidades de instalação dos mesmos. 
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A localização deve ser feita nas plantas dos pisos dos edifícios a construir, a 

reconstruir ou a ampliar. 

Quando o projecto define a ligação de equipamentos terminais não terminados em 

tomada, devem ser apresentados, juntamente com a documentação que constitui o 

processo do projecto, os esquemas de ligação dos equipamentos terminais, principais, 

suplementares e/ou acessórios, de preferência os fornecidos pelos respectivos 

fabricantes. 

4.5.4. LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

Deve ser apresentada a planta de localização do edifício a escala adequada (1:1000, 

1:2000 ou 1:5000) para a fácil identificação da localização do cabo de entrada, que 

deverá alimentar as Instalações de ITED. 

A localização do edifício deve ser convenientemente assinalada na planta. 
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4.5.5. ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA DESCRITIVA / QUADRO DE 
DIMENSIONAMENTO 

A finalidade da memória descritiva é apresentar os cálculos para o dimensionamento 

dos cabos (de pares de cobre e coaxiais) e dispositivos de derivação da coluna 

montante e das derivações colectivas. 

De acordo com esta finalidade, a memória descritiva deve ser sintetizada, no que se 

refere aos cálculos para dimensionamento dos cabos e dispositivos (4.5.6.). 

Quanto aos cálculos para o dimensionamento das derivações colectivas, em cada um 

dos pisos, a memória descritiva deverá conter todas as informações e esclarecimentos 

necessários à interpretação do projecto, nomeadamente quanto à sua concepção, 

natureza, importância, função, características, materiais a empregar e protecção das 

pessoas e instalações. 

Quando o projecto preveja a utilização da rede colectiva para a passagem de cabos 

destinados à utilização de equipamentos de uma mesma rede individual de cliente, 

além da Ficha Técnica, a memória descritiva também deve contemplar a ocupação, 

para esse fim proposta, dos dispositivos, dos cabos e das tubagens da rede colectiva, 

devendo ser acompanhados dos esquemas específicos 

No caso de tais cabos só utilizarem a respectiva rede individual, não é necessário 

fazer qualquer referência na memória descritiva. 

Os valores inscritos no quadro têm de estar de acordo com os valores inscritos na 

Ficha Técnica. 

O quadro e o(s) esquema(s) elaborados devem ser complementados na memória 

descritiva com todas as informações necessárias e suficientes que permitam a 

correcta interpretação sobre: 

• A configuração da coluna montante e das derivações colectivas; 

• A justificação dos cálculos para o seu dimensionamento. 
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4.5.6. ELABORAÇÃO DO PROJECTO FINAL 

A elaboração do projecto deve ser feita nas seguintes etapas: 

• Localização nas plantas dos pisos do edifício a construir, a reconstruir, ou a 

ampliar: 

� Dos dispositivos terminais ou tomadas destinados a servir os 

equipamentos terminais (principais e suplementares); 

� Dos dispositivos terminais que não têm equipamento terminal atribuído. 

• Desenho, nessas mesmas plantas: 

� da localização das caixas, de passagem, de blocos e de saída; 

� do respectivo traçado de interligação. 

• Elaboração do esquema da rede de cabos (de pares de cobre); 

• Elaboração do esquema da rede de cablagem (de cabo coaxial); 

• Elaboração do esquema da rede de tubagens; 

• Inscrição nos esquemas, das capacidades dos dispositivos e dos cabos, da 

dimensão da tubagem e do tipo das caixas. Nas plantas e em cada uma das 

divisões com dispositivos, deverá ser inscrito o tipo de ambiente a que a 

respectiva divisão está sujeita, desde que não seja Sem Riscos Especiais; 

• Elaboração do quadro de dimensionamento; 

• Preenchimento da ficha de repartidor geral de edifício; 

• Preenchimento da ficha do repartidor coaxial; 

• Elaboração da memória descritiva. 

A escala mínima das plantas para a elaboração dos desenhos deverá ser de 1:100 e 

as mesmas serão eventualmente ampliadas sempre que se justifique pela sua 

complexidade ou inteligibilidade. 

No esquema da rede de tubagens é necessário representar a entrada de cabos e 

respectivo dimensionamento. No caso de ser da responsabilidade do Dono da Obra a 
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construção de câmaras de visita, os símbolos destas devem ser indicados no 

esquema. 

Na ficha do repartidor geral de edifício são registadas as correspondências de 

numeração dos pares que terminam no repartidor geral de edifício, com indicação das 

fracções autónomas onde se localizam os respectivos dispositivos terminais. 

Os documentos constituintes do projecto são obrigatoriamente os seguintes: 

• Ficha Técnica. 

• Memória descritiva e quadro de dimensionamento. 

• Planta topográfica de localização do edifício. 

• Plantas de cada um dos pisos que constituem o edifício com o traçado das 

redes e localização dos equipamentos terminais de cliente. 

• Esquema da rede de cabos. 

• Esquema da rede de cablagens; 

• Esquema da rede de tubagens. 

• Ficha do repartidor geral de edifício. 

• Ficha do repartidor coaxial; 

• Termo de responsabilidade de acordo com o modelo definido. 

Eventualmente poderão ser entregues outros documentos complementares como: 

• Esquemas das redes destinadas aos equipamentos terminais das instalações 

individuais de cliente, desde que estes não sejam equipamentos normais. 

• Desenhos de alçados do edifício com os esquemas das redes de tubagens 

e/ou cabos. 
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4.6. CASOS PARTICULARES 

4.6.1. PEQUENOS PROJECTOS 

A documentação que deve constituir o processo do projecto de uma Instalação de 

ITED, cuja capacidade de utilização máxima não seja superior a doze pares de cobre 

e seis tomadas de cabo coaxial com um operador único para coaxial da rede colectiva 

com ligação às redes públicas de telecomunicações, não podendo ter cada posto 

principal mais de dois postos suplementares, é constituída por: 

a) Ficha Técnica de acordo com o modelo para pequenos projectos. 

• Termo de Responsabilidade. 

• Planta topográfica para a localização do edifício. 

No caso de, no edifício a projectar, existir repartidor geral de edifício e/ou coluna 

montante, além dos documentos referidos em 1 deverão ainda fazer parte do processo 

do projecto os seguintes: 

• Quadro de dimensionamento; 

• Ficha do repartidor geral de edifício; 

• Plantas dos pisos com os traçados das redes. 

A metodologia para a elaboração de pequenos projectos é idêntica à apresentada para 

projectos maiores. 

Os esquemas, que devem ser desenhados na Ficha Técnica, são os das redes de 

cabos e de tubagens. Quando o espaço não for suficiente, deverão ser anexados à 

Ficha Técnica os documentos convenientes. Poderão os esquemas ser substituídos 

pelas plantas dos pisos com os traçados das redes. 

Os equipamentos terminais de cliente, que poderão ser ligados em Instalações de 

ITED projectadas de acordo com 4.5.1., são, nomeadamente: 

• Telefones simples; 

• Telefones com comutação no próprio aparelho, até 2 postos suplementares; 

• Acessórios aos equipamentos referidos; 
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• Equipamento de recepção de sinais sonoros e televisivos. 

Quando o projecto definir a ligação de telefones com comutação, devem ser 

apresentados, juntamente com a documentação definida, os esquemas de ligação do 

equipamentos terminais principais e suplementares, desde que estes não sejam 

equipamentos normais. 

4.6.2. PROJECTOS DE ITED RECONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU ALTERADAS 

A elaboração de projectos de Instalações de ITED, reconstruídas, ampliadas ou 

alteradas, deve ser feita por um projectista e deve ter em conta o projecto técnico da 

infra-estrutura instalada, quando exista (Artigo 15º); deve incluir: 

• O encaminhamento dos pares a partir do repartidor geral de edifício; 

• As plantas de cada um dos pisos com o traçado das redes e a localização dos 

equipamentos terminais de cliente; 

• O esquema das redes de cabos; 

• O esquema das redes de tubagens do projecto da instalação inicial. 

• O termo de responsabilidade elaborado pelo projectista. 

Deve ser elaborada a ficha técnica, a memória descritiva e o quadro de 

dimensionamento, referentes às partes a reconstruir, ampliar ou alterar. 

No projecto devem ser utilizados os critérios de representação definidos nestas 

Prescrições e Instruções Técnicas. 

A ligação às redes públicas de uma instalação de ITED nova, reconstruída, ampliada 

ou alterada necessita nos termos dos artºs 15º e 22º do DL 59/2000 de certificação 

obrigatória no que diz respeito à conformidade do projecto técnico com a instalação 

efectuada e desta com as Prescrições e Especificações Técnicas. 
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4.7. LOCAIS ESPECIAIS 

Os Locais Especiais são todos aqueles que, devido às suas características próprias, 

podem afectar o funcionamento normal da ITED, ou seja, que têm um efeito 

eventualmente perturbador ao nível da qualidade e das condições de segurança de 

funcionamento, tanto nos materiais como eventualmente nas pessoas. 

Os Locais Especiais no âmbito destas Prescrições e Instruções Técnicas são 

classificados em: 

• Locais de Interferências Virtuais; 

• Locais de Ambientes Especiais. 

Os Locais de Interferências Virtuais são os susceptíveis de exercerem ou provocarem 

perturbações nas condições de transmissão da instalação, nomeadamente por 

interferências electromagnéticas e por elevado gradiente do potencial do solo. 

NOTA: Alguns dos locais especiais a ter em consideração são os seguintes: 

• Centrais de Energia Eléctrica; 

• Subestações de Energia Eléctrica; 

• Estações de rádio, emissoras e receptoras; 

• Gares e estações de Caminho de Ferro servidas por Tracção Eléctrica. 

Os Locais de Ambientes Especiais são aqueles que, devido as condições ambientais, 

podem potencialmente deteriorar as instalações e influenciar as condições de 

segurança das, pessoas e dos materiais. Os Locais de Ambientes Especiais e a 

respectiva Instalação da ITED obedece ao estabelecido no Capitulo Instalações em 

Locais de Ambientes Especiais. 

Os Locais de Interferências Virtuais além de, no projecto e instalação, terem de 

obedecer ao que é definido no presente documento, deverão tornar em consideração 

a localização dos dispositivos de ligação dos equipamentos terminais. Todos os cabos 

a instalar têm de ser blindados. 

Estes locais poderão estar em ambientes especiais.  
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Os projectos e instalações em Locais de Interferências Virtuais deverão ter em 

consideração o definido nas recomendações da UIT com titulo "DIRECTIVES 

CONCERNANT LA PROTECTION DES LIGNES DE TELECOMUNICATION CONTRE 

LES ACTIONS NUISIBLES DES LIGNES ELECTRIQUES", capítulos XX, XXI e XXII e 

publicadas pela UIT. 

4.8. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Deve ser elaborado um termo de responsabilidade (Artigo 8º), com declaração dos 

projectistas que ateste a observância das normas gerais e específicas constantes das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

4.9. SISTEMA DE CABLAGEM / PROJECTO 

Nota: As regras de projecto referidas neste ponto correspondem a sistemas de 

suporte a cablagem (cabos coaxiais) 

O projecto técnico é constituído por uma memória descritiva e justificativa e por peças 

desenhadas, por forma a permitir uma correcta análise de concepção das respectivas 

instalações, devendo conter, nomeadamente, o seguinte: 

Identificação do projecto 

Tipo de projecto: Construção e Reconstrução 

Identificação do técnico responsável pelo projecto; 

Termo de responsabilidade do técnico responsável; 

Local e planta do edifício, com identificação dos recintos servidos, em escala não 

inferior a 1:2500; 

Diagrama da instalação, à escala conveniente, onde deve constar: 

• Instalação de antenas 

• Cabeças de rede 

• Rede de tubagens 

• Caixas da rede colectiva e individual 
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• Cablagem 

• Tomadas 

• Esquema eléctrico, onde se inclui a instalação de terra 

• Características técnicas do equipamento e materiais aplicados; 

• Cálculos, eventualmente necessários, efectuados. 
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5. INSTALAÇÃO 

5.1. OBJECTIVO 

O presente capítulo destina-se a estabelecer as técnicas de instalação das infra-

estruturas de telecomunicações, as quais deverão ser entendidas como objectivos 

mínimos, sem prejuízo da adopção de outras soluções tecnicamente mais evoluidas. 

5.2. GENERALIDADES 

O estabelecimento das infra-estruturas de telecomunicações deve ser feito de acordo 

com um projecto elaborado por projectistas e instruído com um termo de 

responsabilidade. 

Na eventualidade de, durante a construção das infra-estuturas, haver necessidade de 

alterar o projecto, as alterações serão postas a consideração do projectista sempre 

que as mesmas envolvam alterações de capacidade ou modificações à "arquitectura" 

das infra-estruturas. 

É interdita a instalação nos espaços e tubagens de equipamentos, cabos e outros 

dispositivos que não se destinem a assegurar os serviços contratados, bem como as 

redes de cabos para acesso ao serviço fixo de telefone, e os sistemas de cablagem 

para distribuição por cabo e distribuição de sinais sonoros e televisivos de tipo A 

(Artigo 6º, ponto 3). 

A passagem em condutas de cabos de telecomunicações e de outros com finalidades 

diferentes (energia, intercomunicações, sinalizações, etc.), só é permitida quando 

nelas existir um compartimento exclusivo para os cabos de telecomunicações, 

devidamente isolado em todo o seu percurso dos restantes compartimentos. 

No caso de condutas metálicas, deve ser assegurada a ligação à terra de protecção 

de todos os seus troços. 

Os trabalhos de ampliação ou reconstrução na rede colectiva de tubagens e de cabos, 

em instalações em serviço, executados obrigatoriamente por instaladores, devem 

salvaguardar o sigilo das telecomunicações. 

Os instaladores poderão pedir a assistência dos projectistas sempre que as soluções 

particulares a adoptar o exijam. 
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5.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Instalação Provisória é uma instalação temporária de telecomunicações a ligar às 

redes públicas de telecomunicações quando não se justifica ou não é possível a 

instalação definitiva das respectivas infra-estruturas. 

As instalações provisórias podem ser estabelecidas durante a realização de 

exposições, congressos, campanhas de segurança, movimentos de tropas, em casos 

de doença, de construção, reconstrução, alteração ou ampliação de edifícios, 

estaleiros de obras, ou em outros casos a tomar em consideração pelos proprietários 

dos edifícios ou administração dos condomínios. 

As instalações provisórias serão autorizadas pelos proprietários dos edifícios ou 

administração dos condomínios mediante a elaboração por um projectista, com a 

apresentação da Ficha Técnica e Termo de Responsabilidade, e a execução por um 

instalador. 

As instalações provisórias deverão satisfazer as prescrições definidas neste 

documento, podendo, no contexto da certificação e por decisão da entidade 

certificadora, ser dispensadas algumas delas, com excepção das relativas às 

instalações estabelecidas em locais especiais, à protecção das instalações e das 

pessoas e ao sigilo das comunicações. 

Do certificado de conformidade a emitir deverá constar as isenções aceites. 

As instalações provisórias serão, regra geral, autorizadas por um período de 3 meses. 

Porém, as Câmaras Municipais poderão autorizar a prorrogação desse prazo em 

casos extraordinários, mediante o pedido feito em nova ficha técnica a anexar àquela 

em que foi concedida a autorização inicial. 
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5.4. INSTALAÇÃO DA REDE DE TUBAGENS 

5.4.1. GENERALIDADES 

As ligações dos tubos de plástico às caixas devem ser feitas através dos acessórios 

convenientes, (casquilho, boquilha, bucins etc.) de modo a evitar a entrada de 

partículas de argamassa nas tubagens. 

Nas tubagens em plástico, instaladas à vista, os acessórios de ligação entre os tubos 

devem ser colados e, entre os tubos e as caixas devem ser colados ou roscados. 

Caso não sejam usados acessórios do tipo curvo (NP-1072), a tubagem não deve 

conter curvas de raio inferior a 8 (oito) vezes o seu diâmetro nominal, nem o ângulo do 

sector circular definido pela curva ser superior a 90º. 

Todas as caixas que são montadas salientes da parede, devem ser fixadas a esta, de 

tal modo que não seja possível a sua remoção. 

As tubagens que atravessam zonas do edifício sujeitas a deslocamento (juntas de 

dilatação), devem ser dotadas de acessórios elásticos. 

Devem ser deixadas guias (reboques) nos tubos, de difícil deterioração, com um 

diâmetro mínimo de 1,75 mm, quando de ferro zincado, ou com uma tensão de ruptura 

de 100 kg, quando de outro material, ficando uma ponta de 30 cm em cada uma das 

extremidades do tubo. 

Os cruzamentos dos tubos pertencentes à ITED, com os cabos de energia eléctrica, 

devem ser evitados de modo a não afectar a qualidade das comunicações. 

Após a vistoria e aprovação da rede de tubagens, esta deve ser coberta com reboco. 
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5.4.2. ENTRADA DE CABOS 

Na entrada aérea, ao nível do piso térreo bem como para as entradas instaladas no 

topo do edifício, o tubo ou tubos de entrada, devem ser inclinados com declive para o 

exterior, de modo a evitar a entrada de humidade. 

Os tubos utilizados na entrada subterrânea de cabos, devem ter as paredes interiores 

bem lisas e ficarem sem rebordos nas juntas, que possam deteriorar o isolamento dos 

cabos. 

O acompanhamento destes tubos com argamassas, se necessário, deve ser de tal 

modo que não haja possibilidade de infiltração de humidade. 

Para isso, a pendente dos tubos, sempre que possível, nunca deve ser inferior a 5%, 

para o lado oposto ao edifício. 

Todos os tubos devem permanecer tapados enquanto não forem utilizados. Devem ser 

usados tampões apropriados. 

Os acessórios necessários a fixação do cabo nas instalações ligadas por via aérea, 

são definidos pelo operador. 

Em câmaras de visita já existentes a ligação do(s) tubo(s) de entrada de cabos às 

mesmas, só poderá ser executada na presença de um representante do operador. 
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5.4.3. REDE COLECTIVA DE TUBAGENS 

Todas as caixas da rede colectiva de tubagens devem ser obrigatoriamente 

identificadas, devendo esta identificação estar afixada no interior da tampa da caixa. 

A caixa do repartidor geral de edifício terá sempre a identificação R00. 

As caixas localizadas na coluna montante, são identificadas por dois grupos de dois 

algarismos cada. O grupo da direita, identifica o piso em que está localizada a caixa. O 

segundo grupo de algarismos da esquerda será, regra geral, 00 (zero, zero). 

Se as caixas estão localizadas numa coluna montante, que não a principal, antes dos 

dois grupos de algarismos haverá uma letra do alfabeto que identifica a coluna 

montante respectiva, iniciando-se pela letra A do alfabeto. 

Em qualquer edifício o rés-do-chão é considerado o Piso 00 (zero, zero). 

Para os pisos abaixo do rés do chão, o conjunto dos algarismos e, eventualmente, das 

letras, será antecedido do sinal menos. 

Em cada piso a numeração das caixas é feita por dois grupos de dois algarismos: 

• O grupo de algarismos da direita é dado pelo piso em que a caixa está 

localizada. 

• O grupo de algarismos da esquerda é dado por ordem sequencial de 

localização das caixas no piso, começando por 01, da periferia para o centro, 

no sentido de rotação dos ponteiros do relógio e da esquerda para a direita de 

um observador localizado de frente para a caixa de coluna do respectivo piso  

5.4.4. REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS 

Nos pisos não compartimentados e sem finalidade definida, recomenda-se que a 

distribuição individual seja efectuada de acordo com as seguintes regras: 

• Tubagem em tectos falsos, colocada em linhas paralelas afastadas entre si de 

4 m com caixas de saída de 4 em 4 metros, no máximo; 

• Tubagem em parede ou rodapé, formando anel com caixas de saída de 3 em 3 

metros, no máximo; 
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• Tubagem no pavimento, de modo a que as caixas de saída se encontrem 

afastadas, segundo uma quadrícula de 4 metros de lado, no máximo. 

Quando as caixas de saída são colocadas no pavimento, há que ter cuidados 

especiais na montagem da tampa, de modo a evitar infiltrações de humidade e de 

poeiras, e deverão ter a protecção conveniente. 

As caixas de saída colocadas na parede devem estar localizadas a uma altura 

aproximada de 0,30 ou 1,50 m acima do pavimento, consoante o equipamento seja de 

mesa ou de parede. 

Todas as caixas deverão ter acesso directo e uma marca que as identifique como 

pertencentes à ITED. Esta marca será um "T" colocado, regra geral, na face exterior 

da tampa da caixa. 

Sempre que na rede individual de tubagens existam caixas com dispositivos de 

derivação, estas deverão ser identificadas de acordo com o definido em 5.4.3. 

5.5. INSTALAÇÃO DA REDE DE CABOS 

5.5.1. GENERALIDADES 

A instalação de cabos só pode ser iniciada após a vistoria e aprovação da respectiva 

rede de tubagens. 

As redes individuais dentro das fracções autónomas poderão ser constituídas somente 

por cabos à vista, se o proprietário do edifício o desejar, mas terão sempre de 

obedecer ao fixado nas presentes Prescrições e Instruções Técnicas. 

Na rede colectiva em instalações não embebidas, os cabos devem ser passados em 

tubos montados para esse efeito, fixados por meio de braçadeiras, utilizando-se, 

sempre que possível, percursos horizontais e verticais, tendo sempre presente a não 

degradação do aspecto estético das paredes. 

A passagem de cabos nas chaminés ou canais não deve afectar a vedação térmica 

destinada a evitar propagação de incêndios. 

Quando forem executadas juntas, estas devem ser fixadas de forma a não ficarem 

sujeitas a esforços. 
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Quando os cabos tiverem de descrever curvas, estas devem ter um raio de curvatura 

igual ou superior a 5 vezes o diâmetro do cabo. 

Antes de iniciar o enfiamento dos cabos, é necessário verificar se a rede de tubagens 

não tem arestas, de modo a evitar qualquer acidente no revestimento dos cabos. 

Na rede individual em instalações à vista, os cabos devem ser mantidos rectilíneos, 

sendo fixados por meio de braçadeiras adequadas, com espaçamento máximo de: 

• 15 cm, para cabos até 10 pares, inclusive; 

• 25 cm, para cabos de mais de 10 pares e até 50 pares; 

• 35 cm, para cabos de mais de 50 pares; 

• Os cabos até 20 pares podem ser colados. 

Quando da instalação de cabos com mais de 30 pares na coluna montante e devido 

ao seu peso, deverão estes, além de ficarem bem fixos por braçadeiras, contornar o 

dispositivo de derivação, quando o haja, ou formar um seio na respectiva caixa, 

obedecendo sempre aos raios de curvatura permitidos de acordo com o respectivo 

diâmetro do cabo. 

Os cruzamentos com cabos de energia eléctrica devem ser evitados e obedecer 

sempre às normas de segurança. Todavia, no caso de isso não ser possível, os 

afastamentos entre os cabos de telecomunicações, que deverão ser entubados, e os 

cabos de energia eléctrica de baixa e alta tensão, devem ser de, pelo menos, 

respectivamente, 1 cm e 20 cm. 

As blindagens, e/ou os condutores de blindagem dos cabos quando existam, devem 

ser interligadas e por sua vez ligadas ao terminal de terra de protecção, existente no 

respectivo repartidor geral. 

Depois de concluída a instalação da rede de cabos e a rede de cablagem do edifício, 

deve ser elaborada a ficha de encaminhamento em triplicado, que será verificada no 

acto de vistoria da rede de cabos. O original ficará na posse do dono da obra, a 

primeira cópia ficará na caixa do repartidor geral de edifício e a segunda cópia será 

entregue à entidade certificadora, juntamente com as peças restantes do processo. 

Todos os cabos da rede colectiva devem ser numerados e etiquetados. No 

preenchimento das fichas referentes a caixas e encaminhamento, e nas colunas 
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relativas à cor do par, deve ser sempre escrito o número do cabo respectivo e a cor do 

par. 

Todas as ligações de condutores devem ser feitas por forma a garantir um bom 

contacto. 

A ligação de cada par, no respectivo terminal da unidade modular de dispositivos de 

ligação e distribuição, é estabelecida de forma que o condutor "a" ligue no contacto 

esquerdo e o condutor "b" no direito. Considera-se a unidade modular na posição 

horizontal e a numeração dos terminais crescente da esquerda para a direita. 

5.5.2. REPARTIDOR GERAL DE EDIFÍCIO E REPARTIDOR COAXIAL 

O Repartidor Geral de Edifício deve estar implantado em local adequado que pode ser 

a caixa de entrada, a caixa principal da coluna ou outro local próprio e exclusivo, de 

acesso vedado a estranhos. 

Deve igualmente ser implantado no mesmo local o dispositivo de entrada das redes de 

distribuição de sinais sonoros e televisivos. 

O repartidor geral de edifício deve ficar situado, se em caixa própria, de acordo com o 

definido em 4.4.3, se em sala própria, entre as cotas 0,70 m e 1,30 m do pavimento e 

com um afastamento da parede que permita uma fácil manipulação do fio distribuidor. 

A integridade das ligações do repartidor geral de edifício será salvaguardada pelo 

carácter, reservado e vedado a estranhos, do local de instalação. 

As unidades modulares a que irão ligar os cabos de entrada, da responsabilidade de 

cada operador,  deverão situar-se no lado esquerdo do repartidor geral de edifício, 

quando este é visto de frente. 

A instalação de protecções efectua-se nas unidades modulares do primário do RGE. 

As fichas do repartidor geral de edifício, do repartidor coaxial e de encaminhamento 

devem ficar junto do repartidor geral do edifício. 

É obrigatória a instalação de uma tomada de energia eléctrica, junto de cada 

repartidor, com ligação à terra de protecção. 
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5.5.3. REPARTIDOR PARA LIGAÇÕES FWA 

No caso de sistemas via rádio (FWA) deverá ser instalado um repartidor situado junto 

do terraço, quando se justifique numa SETS (sala de equipamento de 

telecomunicações superior), cujo secundário será ligado ao repartidor geral do edifício 

através de um cabo de pares de cobre torcidos (ver 2.3). 

O primário deste repartidor deverá ser ligado aos sistemas FWA dos diversos 

operadores em modo análogo ao descrito para o acesso dos cabos de alimentação ao 

RGE (ver 3.2.4) 

5.5.4. DISPOSITIVOS DE DERIVAÇÃO 

Os dispositivos de derivação são montados em caixas de bloco, devendo a localização 

das unidades modulares obedecer ao definido em 3.2.5. e estar de acordo com a 

respectiva capacidade a instalar. 

Os condutores correspondentes ao(s) cabo(s) que entra(m) na caixa de blocos 

deverão, sempre que possível, ser ligados as unidades modulares a partir do lado 

esquerdo das respectivas unidades, quando a caixa é vista de frente. 

Nas caixas de bloco, com dispositivo de derivação, que servem mais de um cliente, 

deverão existir fichas de registo, elaboradas durante a instalação e colocadas no 

interior da tampa, e que permitam uma fácil identificação do encaminhamento dos 

pares distribuídos. Deverão ser usadas as abreviaturas das cores no preenchimento 

das fichas. 

5.5.5. REDE INDIVIDUAL DE CABOS 

Quando existam, na rede individual de cabos dois pares distribuídos para a fracção 

autónoma serão, regra geral, ligados do seguinte modo: 

• Primeiro par distribuído: terminais E1 e E2 ; 

• Segundo par distribuído: terminais E3 e E4. 

Quando for necessário ligar um condutor de terra de protecção  este é ligado no 

terminal E8. 

Quando numa rede individual de cabos forem distribuídos até 3 pares, o terceiro par, 

quando não destinado à ligação de telefones simples, pode ser ligado aos terminais 
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E5 e E6.  Havendo necessidade, o terminal E7 é utilizado na ligação de terra de 

serviço. 

Todos os cabos e condutores instalados numa rede individual de cabos têm 

obrigatoriamente de estar ligados a dispositivos de ligação e distribuição ou terminais. 

A ligação entre tomadas de 6 terminais é estabelecida com um cabo TVV 3 * 2 * 0,5 

especial. Poderão os projectistas propor a ligação entre tomadas com um cabo TVV 2 

* 2 * 0,5. 
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5.6. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFÓNICO EM ASCENSORES 

5.6.1. GENERALIDADES 

As infra-estruturas telefónicas, necessárias à instalação de equipamento terminal 

telefónico em ascensores, devem obedecer a estas Prescrições e Instruções Técnicas. 

Uma instalação desta natureza é definida como instalação em ambiente sujeito a 

acções mecânicas intensas (AMI), e a utilização dos materiais e equipamento, bem 

como as condições de estabelecimento de tais instalações, estão definidas em 10.2. 

5.6.2. CABO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Para a ligação dos circuitos de telecomunicações entre a cabine do ascensor e o 

ponto de amarração da caixa, o cabo a utilizar deverá ser proposto pelo requerente, 

mediante especificação técnica a anexar ao respectivo projecto. 

Os condutores que estabelecerão os circuitos de telecomunicações poderão estar 

incluídos no cabo de manobra do elevador, desde que o conjunto dos referidos 

condutores seja blindado e possua um revestimento próprio com espessura adequada 

que anule ou minimize os efeitos de um eventual curto-circuito nos condutores de 

energia. 

O número mínimo de pares para os circuitos de telecomunicações é de 2 (dois), 

devendo ainda existir mais um condutor para a ligação de terra de protecção. 

5.6.3. LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO TERMINAL 

Na casa das máquinas o cabo de telecomunicações é ligado a um dispositivo de 

derivação. A respectiva blindagem deve ser ligada à terra de protecção, conforme 

definido em 6.1.1. 

O equipamento terminal instalado na cabina é ligado ao dispositivo de derivação 

referido em 1, com protecção, fusíveis e descarregadores de sobre-tensões com 

fusível  colocado sob o tejadilho da mesma cabina. 
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6. PROTECÇÕES E LIGAÇÕES À TERRA 

6.1. PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

As condições a seguir referidas deverão ser consideradas como mínimas, sem 

prejuízo da adopção de outras soluções tecnicamente mais evoluídas. 

6.1.1. CONDIÇÕES 

As ITED devem ser protegidas contra perturbações provocadas por descargas 

atmosféricas, assim como contra a influência das linhas de transporte de energia de 

alta e baixa tensão, que poderão provocar nelas o aparecimento de potenciais 

estranhos, quer por contacto directo, quer por indução electromagnética. 

A protecção contra o perigo provocado por descargas atmosféricas e por linhas de 

transporte de energia, e conseguida com a colocação de órgãos de protecção, que 

têm como objectivo interromper o circuito e/ou escoar para a terra as correntes por 

elas provocadas. 

Os órgãos de protecção são colocados em ambos os condutores do circuito; torna-se 

necessário que as características eléctricas da protecção sejam iguais. Estes órgãos 

de protecção são instalados no repartidor geral de edifício. 

A utilização de órgãos de protecção é obrigatória sempre que: 

• O cabo de entrada seja aéreo e a rede de distribuição pública percorra um 

comprimento, no exterior do edifício e até à entrada de cabos, igual ou superior 

a 200 m; 

• O cabo de entrada seja aéreo e cruze ou esteja a uma distância igual ou 

inferior a: 

� No caso de linhas de transporte de energia de baixa tensão, em 

condutores nus e linhas de caminho de ferro servidas por tracção 

eléctrica em corrente continua: 

 � 10 m nas cidades; 

 � 50 m em campo aberto. 
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�  No caso de linhas de transporte de energia de alta tensão, centrais e 

subestações de energia, linhas de caminho de ferro servidas por 

tracção eléctrica em corrente alternada e estações emissoras e 

receptoras de rádio: 

 � 250 m na cidade; 

   � 1000 m em campo aberto. 

Nos locais especiais definidos em 4.7. devem utilizar-se órgãos de protecção. 

Os projectistas, quando considerarem conveniente, poderão propor a utilização de 

órgãos de protecção. 

A blindagem dos cabos deve ser interligada, e ligada à terra de protecção, bem como 

o fio de continuidade destes, quando haja. A ligação pode ser estabelecida por 

soldadura ou por um conector de blindagem. 

6.1.2. UTILIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTECÇÃO 

A instalação de protecções contra sobretensões e sobrecorrentes efectua-se nas 

unidades modulares do primário do RGE. 

No caso de ligações exteriores a protecção deverá existir na caixa de transição tendo 

em consideração a distância de 200m do ponto de distribuição (último ponto de 

protecção). 

A colocação de descarregadores de sobre-tensão é obrigatória de acordo com o 

definido em 6.1.1. O descarregador de sobre-tensão é colocado ou, em dispositivo 

próprio introduzido no DDS do repartidor geral de edifício. 

Quando são colocados órgãos de protecção nos módulos do repartidor geral de 

edifício,  não poderão existir, a menos de 10 m de distância, materiais de tipo 

inflamável e/ou explosivo. 

Quando for necessária a instalação de descarregadores de sobre-tensão (distâncias 

superiores a 200m do PD) somente os pares distribuídos e/ou ligados a tomada (s) 

deverão estar equipados com a respectiva protecção que deve estar localizado na 

caixa de transição. 
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Quando for necessária a instalação de órgãos de protecção no repartidor geral de 

edifício (cabos aéreos),  todas as unidades modulares, que constituírem o primário e 

respectivos terminais, deverão estar equipadas com a respectiva protecção. O 

repartidor geral de edifício, neste caso, deve estar instalado em locais Sem Risco 

Especial (SRE). 

6.2. LIGAÇÕES À TERRA 

6.2.1. GENERALIDADES 

De acordo com as presentes Prescrições e Instruções Técnicas, as terras nelas 

consideradas dividem-se em terras de protecção e terras de serviço. 

A terra de protecção destina-se a evitar os potenciais perigosos e a desviar das 

instalações as correntes perigosas. 

A terra de serviço estabelece a comunicação necessária de retorno pela terra, para o 

serviço normal de uma instalação de telecomunicações. 

A terra de protecção e a terra de serviço não devem ser comuns à terra de protecção 

das Instalações Eléctricas. Exceptuam-se os casos especiais referidos nas 

Recomendações da UIT (4.7). 
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6.2.2. ELÉCTRODO DE TERRA 

Os eléctrodos de terra serão de cobre, aço galvanizado ou aço revestido de cobre. 

Não é permitida a utilização, como eléctrodos de terra, de elementos metálicos 

simplesmente mergulhados em água. 

As canalizações de água, gás, electricidade, ou quaisquer outras, não podem ser 

consideradas como eléctrodos de terra. 

Os eléctrodos de terra deverão ter as dimensões definidas no Artigo 629º do RSIUEE. 

Os eléctrodos de terra deverão ficar enterrados a uma profundidade mínima de 80 cm 

da superfície do solo. 

6.2.3. RESISTÊNCIA DE TERRA 

A resistência de terra dos eléctrodos de terra não deverá ser superior a 20 ohms. 

6.2.4. TERRA DE PROTECÇÃO 

A terra de protecção deve ser ligada aos eléctrodos de terra definidos em 6.2.2. 

Sempre que seja necessário proteger as ITED, de acordo com o definido em 6.1.1, 

deve ser ligado, ao terminal do repartidor geral de edifício, um condutor de terra de 

protecção. 

O condutor a utilizar nas ligações das terras de protecção terá a cor verde/vermelha. 

O condutor de terra de protecção, a utilizar nos terminais próprios de dispositivos de 

derivação deve ter secção nominal mínima de 1,5 mm2. 

O condutor de terra de protecção, a utilizar entre repartidor geral de edifício e o ligador 

amovível do eléctrodo de terra não pode ter secção nominal inferior a 2,5 mm2. 

O condutor de terra de protecção para a ligação ao eléctrodo de terra deverá ser o 

mais rectilíneo possível. Quando for necessário mudar de direcção, o raio da curva 

não deverá ser inferior a 20 cm. 

O condutor de terra de protecção deverá ser colocado a uma distância mínima de 1 

cm dos cabos, do condutor da terra de serviço e das instalações eléctricas. 
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O condutor de terra de protecção só pode ser emendado para comprimentos iguais ou 

superiores a 90 metros. A emenda deve ser soldada, sendo esta posteriormente 

revestida com policloreto de vinilo e fita autovulcanizante. 

Quando for necessário ligar mais de um condutor, deverá utilizar-se o mesmo método 

descrito no parágrafo anterior. 

6.2.5. TERRA DE SERVIÇO 

A terra de serviço, e de acordo com 6.2.1., pode ser ligada aos eléctrodos definidos 

em 6.2.2. 

Poderão, eventualmente, ser considerados outros tipos de eléctrodos para o 

estabelecimento de terras de serviço. 

De modo a evitar o aparecimento de correntes de compensação perigosas, as terras 

de serviço de uma mesma ITED devem ser ligadas a um único eléctrodo de terra. 

O condutor de terra de serviço só pode ser ligado ao mesmo eléctrodo de terra, a que 

liga o condutor de terra de protecção, quando a resistência, do eléctrodo de terra, for 

igual ou inferior a 2 ohm. 

Como condutor de terra de serviço pode ser utilizado um dos condutores dos cabos 

definidos em 3.2.1. 
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6.2.6. LIGAÇÃO DOS CONDUTORES 

A ligação dos condutores de terra aos eléctrodos de terra deve ser estabelecida 

através de um ligador amovível, que permita verificar e medir a resistência de terra. 

O ligador amovível deve ser instalado em local acessível apenas a pessoas 

qualificadas e deverá ser do tipo que não possa ser desapertado sem meios especiais. 

A ligação dos condutores ao dispositivo de derivação, ou ao repartidor geral de 

edifício, é estabelecida no terminal existente para o efeito. 

Nota: Os sistemas de cablagem (cabos coaxiais) são tratados nos pontos seguintes. 

6.2.7. SISTEMAS DE CABLAGEM / REQUISITOS GERAIS 

O sistema de distribuição nos edifícios deve ser projectado, construído e instalado de 

maneira a não apresentar qualquer perigo, tanto em uso normal como em eventual 

situação de falha, para os utilizadores e pessoal que nele trabalha ou o inspecciona 

externamente, exceptuando pessoas devidamente autorizadas para instalação ou 

conservação do sistema. Devem ser asseguradas as seguintes condições: 

• Protecção pessoal contra choques eléctricos; 

• Protecção pessoal contra danos físicos; 

• Protecção contra o fogo. 

Todas as partes do sistema devem ser construídas de maneira a não apresentar 

perigo de danos físicos devido ao contacto com arestas ou pontas afiadas. 
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6.2.8. SISTEMAS DE CABLAGEM / PROTECÇÃO CONTRA OS AGENTES 
ATMOSFÉRICOS 

Todo o equipamento e cabos expostos ao tempo, especialmente em atmosferas 

corrosivas, temperaturas extremas ou quaisquer condições adversas, devem ser 

instalados ou protegidos de maneira a prevenir acidentes eventualmente provenientes 

da respectiva instalação. 

Quando são usadas antenas parabólicas, poderão existir condições em que a radiação 

solar seja focada próxima da captação de sinal da rede no reflector parabólico, com 

possibilidades de danificar algum componente. Nesse caso o equipamento deve ter 

um aviso colocado em local bem visível. 

6.2.9. SISTEMAS DE CABLAGEM / LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS E LIGAÇÃO À 
TERRA 

- Geral 

Os sistemas de distribuição devem ser projectados e construídos de maneira a que 

não existam tensões prejudiciais ou perigosas na parte condutora externa de qualquer 

cabo ou em partes metálicas externas de qualquer equipamento mesmo que seja 

passivo. 

Os requisitos da ligação equipotencial dizem respeito apenas à protecção do sistema 

cablado, não sendo considerados para a protecção contra choques eléctricos 

provenientes da instalação eléctrica. 

Nota: os sistemas de cabos de cobre e os sistemas de cabo coaxial devem partilhar a 

mesma ligação directa à terra 

 - Mecanismos de ligação equipotencial 

As caixas metálicas que abrigam equipamentos ligados à instalação eléctrica (rede), 

devem ser ligadas equipotencialmente. 

Onde não for possível uma ligação directa à terra devido a correntes que fluam no 

condutor externo, por exemplo em sistemas de distribuição com longas linhas 

horizontais, deve ser providenciada uma protecção especial. Deve ser instalado entre 

a caixa metálica do equipamento e o barramento de terra um dispositivo de protecção 
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dependente de tensão, de maneira a remover as tensões indesejadas dos condutores 

externos e partes metálicas acessíveis do equipamento. 

Se as correntes nos condutores externos excederem a corrente máxima permitida pelo 

fabricante do cabo e/ou das fichas usadas no sistema, tem que ser providenciado um 

isolamento galvânico, descrito no ponto seguinte. 

Se o isolamento galvânico for utilizado entre secções do sistema, tem que ser 

providenciada a ligação à terra dos condutores externos de cada secção assim 

isolada. O isolador galvânico poderá radiar ou ser irradiado por ondas 

electromagnéticas de elevada frequência e poderá eventualmente ser danificado por 

sobretensões. 

Os condutores externos dos cabos coaxiais que entram e saem dos edifícios devem 

ser ligados a uma barra condutora comum. Os cabos que vão directamente para o 

utilizador não necessitarão desse tipo de ligação desde que se use um isolador 

galvânico ou saídas de sistema isoladas.  

De modo a evitar os problemas associados a correntes existentes entre o sistema de 

distribuição e a instalação do edifício e onde a ligação equipotencial não for possível, 

tem que ser usado um isolador galvânico.  

Devem ser tomadas providências enquanto os componentes constituintes do sistema 

estão a ser mudados ou removidos, de maneira a garantir-se sempre a continuidade 

eléctrica dos condutores externos.  

O condutor que faz a ligação equipotencial e que se encontra ligado à terra deve ser 

em cobre, mecanicamente estável e com uma secção mínima de 4mm2. 

Todas as ligações a um terminal de terra devem ser sólidas e facilmente acessíveis. 

Todas as caixas metálicas, bastidores e equipamentos alimentados pela rede eléctrica 

terão um terminal externo de ligação à terra. 

6.2.10. SISTEMAS DE CABLAGEM / EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS PELA 
REDE 

- Equipamento 

- Os componentes alimentados pela rede e instalados no exterior devem ser 

construídos de maneira a prevenir os efeitos prejudiciais da humidade, água, poeiras, 
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etc. Alternativamente poderão ser montados em contentores apropriados de maneira a 

estarem convenientemente protegidos dos efeitos anteriormente citados. 

- Ligação à rede 

- Os equipamentos utilizados, quando ligados à rede de alimentação eléctrica, devem 

ser monofásicos. 

- O condutor de protecção do equipamento, se existir, não pode ser ligado ao condutor 

de protecção existente na rede de alimentação. 

- Se o equipamento for fornecido com um cabo de alimentação flexível, poderão dar-se 

duas situações: ou existirá uma ficha bipolar sem qualquer ligação ao condutor de 

protecção externo ou então, caso o sistema de alimentação necessite de uma ficha 

com um terceiro contacto, ele não deve ser ligado.  

NOTA: Se por qualquer motivo, nomeadamente no caso de edifícios velhos, surgir 

uma diferença de potencial entre o condutor de protecção e o terminal de ligação 

equipotencial, ela não pode produzir uma corrente tal que provoque um aquecimento 

excessivo do condutor de protecção. 
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6.2.11. SISTEMAS DE CABLAGEM / ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Alimentação pela linha 

Segundo a EN 50083-1, a tensão entre o condutor externo e o condutor interno do 

cabo de alimentação não pode exceder os 65 Volts r.m.s. Devem ser satisfeitas as 

seguintes condições na alimentação da rede de distribuição por cabo: 

A tensão de alimentação vinda da rede eléctrica deve ficar confinada ao equipamento 

de alimentação da rede de distribuição por cabo. 

Fica completamente inacessível ao utilizador. 

Fica acessível apenas a pessoas devidamente autorizadas e só depois de removidas 

as tampas dos equipamentos com ferramenta apropriada. 

Alimentação da saída do sistema de distribuição 

No caso de ser instalada uma alimentação de reserva, um equipamento externo de 

preamplificação, conversores de baixo ruído ou polarizadores, o sistema deve cumprir 

os pontos seguintes. 

Segundo a EN 50083-1, a tensão máxima aplicada entre o condutor externo e o 

condutor interno da alimentação de uma saída de utilizador não pode exceder os 24 

Volts AC r.m.s. ou 34 Volts DC. 

O equipamento deve ser projectado e instalado de maneira a que, em funcionamento 

normal ou em caso de falha, não possam fluir correntes perigosas para o utilizador. 

NOTA: Fisicamente as saídas de sistema identificam-se com derivadores e os pontos 

de transferência com repartidores. 
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6.2.12. SISTEMAS DE CABLAGEM / SAÍDAS DE SISTEMA E PONTOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

O equipamento de utilizador pode ser ligado directamente aos sistemas de distribuição 

por intermédio de saídas de sistema, ou por pontos de transferência. Estes 

dispositivos providenciam a protecção necessária entre o equipamento de utilizador e 

o sistema de distribuição. 

Exceptuando o caso em que se usam saídas de sistema isoladas galvanicamente, a 

protecção vai depender da ligação equipotencial do condutor externo da linha de 

utilizador. É preciso considerar que em certas condições de falha do sistema, o 

condutor externo referido poderá actuar como um condutor de protecção da 

alimentação eléctrica, podendo assim existir correntes que fluam durante um período 

de tempo considerável, dependendo da protecção utilizada na alimentação eléctrica. 

Quando não se utilizam saídas de sistema nem pontos de transferência, deve ser 

providenciada protecção ao nível da tomada ou derivador de utilizador. 

– Saída de sistema (derivadores) 

São normalmente usados quatro tipos de saídas de sistema, que providenciam 

diferentes graus de protecção contra choques eléctricos, variando no entanto a 

capacidade de resistência à radiação e à recepção de energia de alta frequência. 

6.2.13. SISTEMAS DE CABLAGEM / SAÍDAS DE SISTEMA COMPLETAMENTE 
ISOLADAS 

Este tipo incorpora componentes isolantes em série com ambos os condutores, 

externo e interno, das fichas coaxiais. Os componentes isolantes poderão ser 

condensadores de elevada tensão de isolamento ou transformadores. 

NOTA: As saídas de sistema deste tipo poderão radiar ou receber energia de 

radiofrequência (RF). 
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6.2.14. SISTEMAS DE CABLAGEM / SAÍDAS DE SISTEMA SEMI-ISOLADAS 

Este tipo de saída incorpora um componente isolante em série com o condutor interno 

da ficha coaxial. A protecção deve ser conseguida através da ligação equipotencial do 

condutor externo da linha que vai para o utilizador. Neste caso a resistência DC entre 

o condutor externo da ficha e o ponto de ligação equipotencial mais próximo deve ser 

menor que 5 Ohm. O componente isolante deve ser condensador de elevada tensão 

de isolamento ou um transformador. 

6.2.15. SISTEMAS DE CABLAGEM / SAÍDA DE SISTEMA NÃO ISOLADA COM 
ELEMENTO DE PROTECÇÃO 

Este tipo não incorpora qualquer isolamento em série. A protecção deve ser 

conseguida através da ligação equipotencial considerada anteriormente para o caso 

das saídas de sistema semi-isoladas. Um componente para aumentar a protecção 

(bobine RF por exemplo) deve ser ligado entre os condutores externo e interno das 

fichas coaxiais. A resistência DC deste elemento deve ser menor que 1 Ohm. 

A resistência DC entre o condutor externo das fichas e a ligação equipotencial mais 

próxima, deve ser menor que 5 Ohm. 

6.2.16. SISTEMAS DE CABLAGEM / SAÍDAS DE SISTEMA NÃO ISOLADAS SEM 
ELEMENTO DE PROTECÇÃO 

Este tipo contém fichas coaxiais e não tem qualquer elemento isolador ou de 

protecção. 

A protecção é conseguida através da ligação equipotencial considerada anteriormente 

para o caso das saídas semi-isoladas do sistema. 
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6.2.17. SISTEMAS DE CABLAGEM / PONTO DE TRANSFERÊNCIA 
(REPARTIDORES) 

Este dispositivo permite a protecção contra choques eléctricos. Aplicam-se os 

requisitos considerados para as saídas de sistema. 

ESPECIFICAÇÕES E CÁLCULOS 

Os componentes de isolamento galvânico, condensadores de elevada tensão de 

isolamento ou transformadores, devem ser especificados no projecto. Estas 

especificações podem surgir de duas formas: 

Fornecidas pelos fabricantes dos respectivos equipamentos; 

Por cálculos devidamente expostos no projecto. 

NOTA: Pontos de transferência completamente isolados poderão radiar ou receber 

energia de RF 

 

6.2.18. SISTEMAS DE CABLAGEM / PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS E ELIMINAÇÃO DE DIFERENÇAS DE POTENCIAL 

Estes requisitos são destinados a proteger o sistema colectivo de antenas, contra a 

electricidade estática e as descargas atmosféricas (raios). 

Estes requisitos não se aplicam à protecção de edifícios ou quaisquer outras 

estruturas. 
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6.2.19. SISTEMAS DE CABLAGEM / PROTECÇÃO DO SISTEMA DE ANTENAS 

No caso do edifício estar equipado com um sistema de pára-raios e, sendo o mastro 

do sistema de antenas metálico, este não deve ser ligado ao pára-raios do edifício. 

O mastro do sistema de antenas e as respectivas antenas devem ser instaladas a uma 

distância superior a 1 metro do sistema de pára-raios. 

O topo do mastro do sistema de antenas, assim como o ponto mais elevado de 

qualquer antena, devem manter-se sempre mais baixo que a ponta captadora do pára-

raios, com uma diferença de altura superior a 1 metro. 

Os condutores externos dos cabos coaxiais provenientes das antenas devem ser 

instalados a uma distância superior a 1 metro, relativamente ao sistema de pára-raios 

e respectivos cabos. 

O mastro do sistema de antenas e os condutores externos dos cabos coaxiais devem 

ser ligados à terra como indicado no ponto seguinte. 

 

6.2.20. SISTEMAS DE CABLAGEM / LIGAÇÃO À TERRA DOS SISTEMAS DE 
ANTENA 

O mastro e os condutores externos dos cabos coaxiais devem ser ligados ao terminal 

de terra utilizando o caminho mais curto possível. Devem ser evitados os cabos 

enrolados. 

 

6.2.21. SISTEMAS DE CABLAGEM / LIGAÇÃO À TERRA 

Ligação a um terminal de terra com as seguintes características: dois ou mais 

eléctrodos horizontais de pelo menos 5 metros de comprimento, ou a um eléctrodo 

vertical ou inclinado, com pelo menos 2,5 metros de comprimento, em que o topo 

superior da vareta se encontra a uma profundidade mínima de 0,5 metros, afastado 

pelo menos 1 metro das paredes do edifício. A secção mínima de cada eléctrodo deve 

ser: 50 mm2 de cobre, ou 80 mm2 de ferro. 
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As fundações de edifícios com estruturas de metal enterradas, poderão ser usadas 

como terminal de terra desde que estejam de acordo com as dimensões anteriormente 

indicadas para o mesmo. 
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7. ENSAIOS 

7.1. GENERALIDADES 

Sempre que termine a ITED seja de uma nova construção, seja de reconstrução, 

ampliação ou alteração, é necessário realizar os ensaios definidos neste capítulo, sem 

prejuízo da aplicação de outros métodos de ensaio mais expeditos, tecnologicamente 

mais avançados ou, mais coerentes com o tipo de instalação. 

Os ensaios obrigatórios são os seguintes 

• continuidade; 

• isolamento; 

• tomadas de terra; 

• diafonia; 

• atenuação e ruído; 

• atenuação para as instalações compostas por cabos coaxiais. 

Os resultados dos ensaios realizados deverão constar do certificado de conformidade 

da infra-estrutura. 

Todos os equipamentos de medida devem ser calibrados periodicamente por 

laboratório acreditado. 
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7.2. ENSAIO DE CONTINUIDADE 

O ensaio de continuidade tem como objectivo a verificação da correspondência dos 

pares e continuidade dos condutores, desde o repartidor geral de edifício, até aos 

dispositivos terminais. 

Os ensaios deverão ser realizados no repartidor geral de edifício, nos dispositivos de 

derivação, e nos dispositivos terminais, nomeadamente, tomada. 

Os instrumentos recomendados a utilizar nos ensaios são: 

• Bateria (entre 12 e 50 Volt) e voltímetro; ou 

• Bateria (entre 12 e 50 Volt) e besouro; ou 

• Dois telefones adequados à operação, com alimentação comum obtida a partir 

da bateria interna de um deles. 

O método para a realização dos ensaios, e de acordo com os instrumentos a utilizar, é 

o seguinte: 

Colocar um instrumento (bateria ou telefone) num lado do troço, no respectivo par a 

ensaiar; 

Do outro lado, medir (voltímetro) ou escutar (telefone ou besouro) o sinal, verificando a 

correspondência. 

7.3. ENSAIO DE ISOLAMENTO 

O ensaio de isolamento tem como objectivo a detecção de possíveis condutores com 

baixo isolamento, causado por má qualidade da instalação ou dos cabos e/ou vedação 

deficiente de juntas nos cabos, quando efectuadas, em relação à humidade. 

Todos os condutores devem ter uma resistência de isolamento, entre cada um e os 

restantes ligados à terra, não inferior a 100 Megaohm, medidos a 500 Volt c.c. 

Os ensaios deverão ser realizados na rede colectiva e individual de cabos. 

O instrumento para este ensaio, que se recomenda seja utilizado, é um 

megaohmímetro ou ponte tipo megaohmímetro, de 500 Volt c.c., e que permita a 

leitura, pelo menos, até 200 Megaohm. 
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O método a utilizar de acordo com o instrumento que se recomenda é o seguinte: 

• Curto-circuitar e ligar a terra e a blindagem, quando exista, os condutores de 

um cabo, deixando o condutor "X" a ensaiar, não ligado ao conjunto; 

• Medir a resistência de isolamento com o instrumento, entre o condutor "X" e o 

conjunto dos outros condutores, e verificar os valores. 

7.4. ENSAIO DE TOMADAS DE TERRA 

O ensaio de tomadas de terra tem como objectivo verificar se as resistências de terra 

estão dentro dos limites que proporcionam uma protecção adequada da ITED. 

Os eléctrodos de terra não podem apresentar valores de resistência superiores a 20 

ohm. 

O instrumento que se recomenda para este ensaio é o medidor de terras, tendo como 

acessórios 3 hastes metálicas e os respectivos cabos de ligação. Poderá, no entanto, 

ser utilizado o método de medida, descrito no comentário nº4 do Artigo 637º do 

RSIUEE. 

7.5. ENSAIO DE DIAFONIA 

O ensaio de diafonia tem como objectivo detectar possíveis induções 

electromagnéticas entre condutores de pares diferentes, nas ligações realizadas nos 

dispositivos de derivação. 

Os ensaios de diafonia constam principalmente das medidas de paradiafonia. São 

realizados por amostragem e só serão exaustivos (realizados par a par) quando se 

verificarem valores de atenuação diafónica inferiores ao mínimo definido. 

A atenuação diafónica mínima, entre dois quaisquer pares da instalação, deverá ser 

superior a 75 dB a 800 Hz e com uma impedância de carga de 600 ohm. 

Os instrumentos que se recomendam para a realização dos ensaios são um oscilador 

e um receptor. 

7.6. ATENUAÇÃO E RUÍDO 

Este ensaio tem como objectivo medir a resistência Ohmica. 
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O ensaio consiste em medir todos os pares entre o RGE e o ponto terminal, através de 

um equipamento qualificador de pares multi-serviço. 

O par está qualificado consoante a sua medição, nos moldes atrás referidos, cumpra o 

indicador standardizado do equipamento de medida. 

O instrumento recomendado para este ensaio é um equipamento qualificador de pares 

multi-serviço. 

Este equipamento efectua ensaios para as seguintes situações: 

�� POTS, DACS, SDN, HDSL, ADSL, VDSL. 

7.7. O Ensaio de Atenuação consiste  nas leituras em toda a gama de frequências 

normalmente entre 5MHz a 1GHz, para aferição da atenuação do cabo, de molde a 

obter-se o nível de sinal adequado nas tomadas de ligação dos equipamentos. 
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7.8. SISTEMAS DE CABLAGEM / NÍVEIS DE SINAL NAS TOMADAS DE 
UTILIZADOR E FAIXAS DE FREQUÊNCIA 

Os níveis dos sinais de Rádio e TV devem ser os seguintes (em dBµv): 

 FM VHF BIV BV FI 
Mm. 51 57 60 60 50 

Max. 75 75 75 75 75 

 FI - Frequência Intermédia de Satélites (862 a 2150 MHz) 

As relações Portadora/Ruído (C/N) e Sinal/Ruído (S/N) devem ser os seguintes (em 

dB): 

C/N ≥ 46 

S/N ≥ 45 

Caso se utilizem conversores de frequência para sinais de TV, a saída destes deve 

estar dentro das seguintes faixas de frequência: 

 BI  - canais 2 a 4 

 BIII - canais 5 a 12 

 BIV - canais 21 a 37 

 BV - canais 38 a 69 

 Canais Especiais - S1 a S20 
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8. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 

8.1. OBJECTIVO 

A análise às instalações, em curso de realização ou já concluídas, tem como objectivo 

certificar a conformidade da instalação com as Prescrições e Instruções Técnicas e 

com o projecto apresentado, bem como certificar a conformidade dos materiais e a sua 

adequação ao ambiente do local da instalação. 

8.2. GENERALIDADES 

Todas as instalações, quer sejam novas, quer tenham sofrido alterações, não podem 

ser ligadas às rede públicas de telecomunicações sem que tenham obtido um 

certificado de conformidade. 

Todas as instalações serão verificadas por uma entidade certificadora ou instalador-

certificador 

A verificação das redes de tubagens, colectivas e individuais, é feita pela entidade 

certificadora ou instalador-certificador, com as mesmas ainda à vista. A verificação é 

extensiva às redes que servem os equipamentos terminais de cliente, suplementares e 

acessórios, quando as mesmas existam. 

Para que as redes de tubagens possam ser verificadas, os tubos e as caixas que as 

constituem têm de estar na posição definitiva, e fixadas adequadamente com toda a 

segurança. Nas redes com tubagens à vista, estas já têm de estar fixadas com as 

respectivas braçadeiras. 

Para que a rede de cabos possa ser verificada, é necessário que o instalador tenha 

feito os ensaios definidos nestas Prescrições e Instruções Técnicas, Capítulo 7, e 

tenha dado a instalação como concluída. 

No caso de não aprovação de uma ou mais partes duma rede de tubagens ou de 

cabos, a entidade certificadora ou instalador-certificador que fez a verificação 

informará o instalador, anotando na Ficha Técnica, o resultado da verificação e a 

solução mais aconselhável à recuperação ou substituição das partes não aprovadas. A 

instalação da rede de cabos só poderá ser iniciada após a aprovação de toda a rede 

de tubagens. 

A conformidade da ITED é apreciada de acordo com os seguintes critérios (Artigo22º): 
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• Conformidade com o projecto técnico; 

• Conformidade com Prescrições e Instruções Técnicas; 

Após a verificação da conformidade será emitido o respectivo certificado de 

conformidade de acordo com o nível de qualidade da instalação, nível esse definido no 

ponto 1.3.. 

8.3. VISTORIAS E APROVAÇÕES 

O pedido da vistoria que precede a licença ou autorização de utilização do edifício é 

apresentado à Câmara Municipal, nos termos do regime jurídico da urbanização e da 

edificação, podendo ser convocados pela C.M. o projectista, o instalador e a entidade 

certificadora ou instalador-certificador; é feito mediante uma carta a enviar aos 

serviços competentes da C.M. indicando o número do projecto, a identificação da obra 

e qual a vistoria que é solicitada. 
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9. CONSERVAÇÃO 

9.1. CONDIÇÕES 

A conservação da ITED e os respectivos encargos são da responsabilidade dos 

proprietários ou das administrações dos edifícios (Artigo 32º), podendo ser efectuada 

por instalador ou pelos operadores e prestadores de serviços (Artigo 16º), competindo 

ao dono da obra escolher o instalador. 

A conservação da cablagem dos operadores e prestadores de serviços de 

telecomunicações é da sua responsabilidade, devendo para esse fim os proprietários 

ou administrações dos edifícios facilitarem-lhes o acesso (Artigo 32º).  

A conservação da rede individual de cabos e os respectivos encargos serão da 

responsabilidade dos operadores ou dos clientes, consoante o equipamento terminal 

pertença aos operadores ou àqueles. 

A conservação da rede individual de tubagens será sempre realizada pelos clientes. 

A entidade certificadora ou instalador-certificador verificará as ITED em execução, já 

instaladas ou em funcionamento e certificando se as instalações estão em 

conformidade com o que é definido nestas Prescrições e Instruções Técnicas. 

9.2. GENERALIDADES 

A conservação da instalação da rede de cliente deve ser feita por forma a garantir os 

valores mínimos prescritos nos números 7.3, 7.4 e 7.5 destas Prescrições e Instruções 

Técnicas. 

A metodologia da conservação, desde que garanta o estipulado nestas Prescrições e 

Instruções Técnicas, ficará ao critério da entidade encarregada dessa conservação. 

É permitida, em caso de avaria, a execução de juntas directas em cabos de 

capacidade inferior a 100 pares, e devem ficar instaladas em caixas. 

Quando, pelos operadores, forem detectadas anomalias nas redes públicas de 

telecomunicações devidas a uma ITED, os mesmos notificarão o respectivo dono da 

obra. 

Sempre que necessário os operadores poderão requerer a presença de um técnico 

responsável pela manutenção das instalações a cargo do dono da obra. 
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Podem, no entanto, os operadores em conformidade com o grau de prejuízo que a 

anomalia estiver a provocar intervir directamente, imputando as despesas ao dono da 

obra. 

As avarias verificadas numa instalação individual de cliente, devem ser comunicadas, 

pelo cliente, à entidade encarregada da respectiva conservação. 

9.3. LIVRO DE REGISTO DE CONSERVAÇÃO 

Deverão ser registadas em Livro de Conservação da responsabilidade do 

proprietário/administração do condomínio do edifício, as ocorrências que se verifiquem 

na infra-estrutura instalada.  

Por cada intervenção deverão registar-se os seguintes elementos: 

• Identidade solicitadora da intervenção; 

• data e hora da intervenção; 

• descrição da ocorrência e respectiva causa; 

• órgãos ou equipamentos afectados; 

• providências tomadas e  

• identidade e rúbrica do agente de intervenção. 

É da responsabilidade dos proprietários ou das administrações dos edifícios a 

existência do livro acima referido. No entanto, à entidade encarregada da conservação 

do equipamento terminal, cabe a responsabilidade pelo estado de conservação do 

livro e por qualquer omissão ou incorrecção nos registos nele efectuados. 
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10. INSTALAÇÕES EM LOCAIS DE AMBIENTES ESPECIAIS 

10.1. DEFINIÇÕES 

São consideradas ITED em Locais de Ambientes Especiais todas aquelas que são 

projectadas e executadas em: 

• Locais Húmidos; 

• Locais Molhados; 

• Locais Poeirentos; 

• Locais de Ambiente Corrosivo; 

• Locais sujeitos a Acções Mecânicas Intensas; 

• Locais com Risco de Incêndio; 

• Locais com Risco de Explosão;  

• e de acordo com o RSIUEE (Regulamento de Segurança da Instalação de 

Utilização de Energia Eléctrica). 

NOTA: Para uma melhor compreensão consultar o RSIUEE (Artigos 84º a 96º). 

10.1.1. LOCAIS HÚMIDOS (HUM) 

Consideram-se como locais húmidos, os que sejam interiores e em que a humidade 

ambiente se manifeste, de uma forma permanente ou durante largos períodos, sob a 

forma de condensação abundante, sobre paredes, tectos ou pavimentos, sem, todavia, 

os impregnar de água. De uma forma geral, devem ser considerados como locais 

húmidos, aqueles em que a humidade relativa seja, permanentemente ou durante 

largos períodos, superior a 80%. 

10.1.2. LOCAIS MOLHADOS (MOL) 

Consideram-se como locais molhados, os que sejam interiores e onde as paredes, 

tectos ou pavimentos se encontrem molhados permanentemente ou durante largos 

períodos, ou impregnados de líquidos condutores, bem como as zonas não abrigadas 

da chuva nos locais simplesmente cobertos. De uma maneira geral, devem ser 
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considerados como locais molhados, aqueles que sejam lavados por meio de agulheta 

ou possuam uma torneira própria para esse fim. 

Consideram-se como não abrigadas da chuva as zonas que são atingidas por esta 

(chuva com incidência de 60º em relação à vertical). 

10.1.3. LOCAIS POEIRENTOS (POE) 

Consideram-se como locais poeirentos, os que sejam interiores ou exteriores e em 

que os diferentes materiais das Instalações da Rede de cliente se encontrem 

particularmente expostos a poeiras e não sejam classificados como locais com risco 

de incêndio (RIN) e/ou locais com risco de explosão (REX). 

10.1.4. LOCAIS DE AMBIENTE CORROSIVO (ACO) 

Consideram-se como locais de ambiente corrosivo, os que sejam interiores, ou 

exteriores e onde existam substâncias susceptíveis de atingir e atacar os materiais 

empregados nas instalações. 

10.1.5. LOCAIS SUJEITOS A ACÇÕES MECÂNICAS INTENSAS (AMI) 

Consideram-se como locais sujeitos a acções mecânicas intensas os que sejam 

interiores ou exteriores e onde haja possibilidade de se produzirem choques, 

trepidações ou outras acções mecânicas de intensidade ou frequência capazes de 

prejudicar a boa conservação, ou alterar as características dos materiais ou 

equipamentos empregados nas instalações. 
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10.1.6. LOCAIS COM RISCO DE INCÊNDIO (RIN) 

Consideram-se como locais com risco de incêndio, os locais interiores ou exteriores 

onde sejam fabricadas, manipuladas, transformadas ou armazenadas quantidades 

importantes de materiais sólidos ou líquidos, facilmente inflamáveis. 

Os locais com risco de incêndio classificam-se nos três tipos seguintes: 

• Tipo 1, são os locais em que a probabilidade de se verificar um incêndio é 

elevada, sendo considerados como tais aqueles em que são trabalhadas, 

manuseadas ou armazenadas fibras inflamáveis, ou fabricados materiais 

produzindo poeiras, partículas leves ou gases combustíveis. 

• Tipo 2, são os locais em que a probabilidade de se verificar um incêndio é, em 

regra, pequena, mas, no caso de este se declarar, as suas consequências 

podem ser particularmente graves. 

• Tipo 3, são os locais em que deve ser assegurado o funcionamento dos 

respectivos circuitos, mesmo em caso de incêndio. 

10.1.7. LOCAIS COM RISCO DE EXPLOSÃO (REX) 

Consideram-se como locais com risco de explosão os locais interiores ou exteriores 

onde sejam fabricadas, manipuladas, transformadas ou armazenadas, quantidades 

importantes de materiais sólidos, líquidos ou gasosos, susceptíveis de explodir, ou os 

locais em que se corra o risco de se acumularem quantidades apreciáveis de gases, 

vapores ou poeiras susceptíveis de formar, entre si ou com o ar, misturas explosivas. 

10.2. GENERALIDADES 

As condutas, tubos, caixas, repartidor geral de edifício, dispositivos de derivação, 

dispositivos terminais, condutores, cabos, equipamentos terminais e de alimentação e 

outros elementos das ITED em Locais de Ambientes Especiais, bem como os 

materiais que os constituem deverão obedecer às disposições definidas neste capítulo 

e ainda, às normas e especificações nacionais, podendo, na sua falta, ser consultado 

o ICP. 

As características dos tubos e condutas são definidas de acordo com a norma NP-949. 
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A classificação das caixas, dos envólucros dos equipamentos terminais e dos 

equipamentos de alimentação de energia eléctrica deve ser feita de acordo com a 

norma NP EN 60529. 

No que refere à protecção contra o risco de explosão, existem materiais 

especificamente destinados a atmosferas explosivas (materiais anti-deflagrantes), mas 

não, para substâncias explosivas sólidas ou líquidas. 

10.3. CONDIÇÕES DE ESTABELECIMENTO DAS INSTALAÇÕES 

As ITED estabelecidas nos locais de ambientes especiais, definidos em 10.1, devem 

satisfazer as condições que a seguir se definem quanto a: 

• Tipo de instalação de cabos; 

• Protecção das instalações; 

• Características das caixas, do equipamento terminal de cliente e de 

alimentação. 

NOTAS : Para uma melhor compreensão consultar o RSIUEE (Artigos 359º a 414º). 

• Não é recomendado a utilização de tomadas com geleia em zonas do país 

onde a humidade tem valores elevados a maior parte do ano. 

• Em locais poeirentos recomenda-se o emprego de instalações fixas, à vista, 

protegidos por tubos, em virtude de permitirem fácil limpeza das mesmas, ou 

instalações ocultas. 

• Em locais sujeitos a acções mecânicas intensas, devidas a choques ou 

pancadas, recomenda-se o emprego de instalações ocultas ou de instalações à 

vista, protegidas por tubos ou condutas. 

• A rede de tubagens (caixa, tubos, condutas, etc.) da ITED deverá ter as 

protecções que a seguir se definem, de acordo com os respectivos locais de 

ambientes especiais 

(NP-999): 

Os locais com risco de explosâo (REX) deverão ter as protecções definidas de acordo 

com 101.5, RSIUEE (Artigos 393º a 415º). 
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As caixas para os equipamentos, terminais de cliente e de alimentação, a utilizar nas 

ITED, nos locais de ambientes especiais, deverão obedecer às classes (NP-999) 

Os locais com risco de explosão (REX) deverão ter as protecções definidas de acordo 

com 101.5, RSIUEE (Artigos 393º a 415º). 

Nos locais húmidos, molhados e de ambiente corrosivo, os equipamentos terminais 

portáteis apenas poderão ser alimentados a tensão reduzida, a menos que sejam 

alimentados a partir de transformadores de isolamento, ou sejam, da classe II de 

isolamento, RSIUEE (Artigo 157º). 

As instalações fixas, à vista em locais molhados, poeirentos, ou de ambiente corrosivo, 

quando estabelecidas em paredes, tectos ou outras superfícies de apoio, deverão ficar 

afastadas destas, pelo menos, de 5 mm. 

Em locais com risco de explosão, deverá evitar-se, tanto quanto possível, a instalação 

de caixas de equipamentos terminais de cliente e alimentação dos mesmos. 

Os locais com risco de explosão, não deverão, em regra, ser atravessados por 

instalações destinadas a servir outros tipos de locais 

Em locais com risco de explosão as instalações e equipamentos com envólucros 

condutores deverão ser ligados com intervalos curtos e regulares às canalizações 

metálicas não eléctricas, por forma a garantir uma resistência de ligação 

suficientemente baixa para evitar diferenças de potencial perigosas entre as 

canalizações. 

Em locais com risco de explosão, as instalações deverão ser estabelecidas de forma a 

que não seja possível produzir a inflamação das substâncias explosivas existentes no 

ambiente, e devida à electricidade estática. 

Nas zonas perigosas, com risco de explosão do tipo 1, e no caso de se empregarem 

instalações com condutores isolados ou cabos, protegidos por tubos ou condutas 

subterrâneas, deverão utilizar-se dispositivos de bloqueio que impeçam a passagem, 

pelo interior desses tubos ou condutas, de gases, vapores, chamas ou poeiras, de 

uma parte à outra da instalação 

Tais dispositivos de bloqueio deverão ser colocados: 
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• Em todas as instalações, junto aos equipamentos terminais onde se possam 

produzir arcos ou temperaturas elevadas, não devendo ficar afastadas mais de 

40 cm de tais equipamentos. 

• Em todos os casos em que se passe de um local com risco de explosão, zona 

perigosa, para outro local, sem que existam quaisquer acessórios, entre o 

dispositivo de bloqueio e o ponto onde a instalação deixa a zona perigosa. 

A massa a utilizar nos dispositivos de bloqueio deverá ter o seu ponto de fusão 

superior a 90ºC e ser empregada em quantidade suficiente para garantir uma perfeita 

vedação. 

Nas zonas perigosas, em locais com risco de explosão, quando uma instalação 

atravessar paredes, tectos ou pavimentos, as aberturas em redor da mesma deverão 

ser vedadas de forma a evitar a passagem de gases, vapores, partículas líquidas, 

substâncias explosivas ou poeiras de um local para o outro. 
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11. DIVERSOS 

11.1. REVISÕES EVENTUAIS  

 

Sempre que o ICP o entenda, e de acordo com o definido no DL 59/2000 poderão ser 

introduzidas as necessárias alterações e correcções a estas Prescrições e Instruções 

Técnicas e respectivos Anexos. 
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DEFINIÇÕES 

 

 

 

CABO DE DERIVAÇÃO (CbD) - Cabo da rede colectiva de cabos, que interliga dois 

dispositivos de derivação. 

 

 

CABO DE ENTRADA (CbE) - Cabo que prolonga a rede de distribuição pública até à 

rede de cabos do edifício (este cabo é ligado ao primário ou entrada do repartidor 

geral de edifício ou bloco privativo de assinante). Quando o ponto de distribuição (PD) 

estiver situado no interior do edifício, o cabo de entrada é parte integrante da rede de 

distribuição pública. Quando o ponto de distribuição (PD) estiver situado no exterior do 

edifício, o cabo de entrada é parte integrante da rede intermédia. 

 

 

CAIXA (C)  - É a designação genérica para os elementos da canalização destinados a 

possibilitar a passagem de cabos de telecomunicações e a fixar e proteger os 

dispositivos de ligação e distribuição e, terminais. 

 

 

CAIXA DE BLOCO (cBn) - Caixa destinada a alojar dispositivos de derivação. 

 

 

CAIXA DE BLOCO DE COLUNA MONTANTE (CMBn) - Caixa de bloco fazendo parte 

da coluna montante. 

 

 

CAIXA DE ENTRADA (CMCE) - Caixa localizada na extremidade interior da entrada 

de cabos e onde, em  regra, são alojados os dispositivos de derivação ou juntas, para 

interligação da rede colectiva de cabos ao cabo de entrada. 

 

 

CAIXA DE PASSAGEM (CP) - Caixa destinada a facilitar o enfiamento de cabos. 
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CAIXA DE PASSAGEM  DE COLUNA MONTANTE (CMP) - Caixa de passagem 

fazendo parte da coluna montante. 

 

 

CAIXA PRINCIPAL DE COLUNA (CMCP) � Caixa da coluna montante que permite a 

ligação desta à caixa de entrada ou à entrada de cabos, quando aquela não exista. 

 

 

CAIXA DE SAÍDA (CS) � Caixa destinada a alojar um dispositivo terminal. 

 

 

CÂMARA DE VISITA (CV) � Compartimento subterrâneo, normalmente em betão, que 

serve de acesso aos tubos ou condutas e destina-se a facilitar a passagem dos cabos 

e a alojar as juntas de ligação dos mesmos. 

 

 

CANAL OU CHAMINÉ � É um espaço oco que possibilita a passagem e instalação de 

cabos. 

 

 

COLUNA MONTANTE (CM) � Conjunto de tubos e caixas interligados a toda a altura 

do edifício e fazendo parte integrante da rede colectiva de tubagens. 

 

 

DERIVAÇÃO COLECTIVA � Conjunto de caixas e de tubos ou condutas dispostos 

normalmente na horizontal que ligam em cada piso a coluna montante, caso ela exista, 

à ou às redes individuais ou ainda à entrada de cabos. 

 

 

DISPOSITIVO DE DERIVAÇÃO (DD) � Dispositivo acessório que permite a 

individualização dos condutores com vista a uma fácil ligação de cabos telefónicos. 

 

 

DISPOSITIVO TERMINAL (DT) � Dispositivo que permite a ligação do equipamento 

terminal de assinante (estabelece normalmente a fronteira entre a rede individual de 

cabos e o equipamento terminal de assinante). 
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ENTRADA DE CABOS (CME) � Tubo(s) ou conduta(s) que permite(m) a passagem 

do(s) cabo(s) de entrada. 

 

 

EQUIPAMENTO ACESSÓRIO � Conjunto de dispositivos ou aparelhos associados ao 

equipamento terminal de assinante, com visa a obter condições especiais de 

utilização. 

 

 

EQUIPAMENTO NORMAL � Equipamento de utilização ou de fornecimento corrente 

pelas empresas operadoras. 

 

 

EQUIPAMENTO TERMINAL DE ASSINANTES (ETA) � Equipamento localizado na 

extremidade dos circuitos e destinado a enviar ou receber directamente informações 

ou comunicações. 

 

 

INSTALAÇÃO COLECTIVA DE ASSINANTE (ICA) - Conjunto das redes colectivas de 

tubagens e de cabos. 

 

 

INSTALAÇÃO INDIVIDUAL DE ASSINANTE (lIA) - Conjunto das redes individuais de 

tubagens e cabos. 

 

 

INSTALAÇÃO PRIVATIVA (IPriv) - Instalação de te!ecomunicações para uso exclusivo 

de um assinante, sem ligação ao equipamento de comutação de central pública. 

 

 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA (Ipr) - Instalação temporária de telecomunicações a 

utilizar quando não se justifique ou não seja possível a instalação definitiva. 
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INSTALAÇÃO DA REDE DE ASSINANTE (IRA) - Instalação de telecomunicações 

estabelecida no interior de uma propriedade privada, ligada ou a ligar à rede de 

distribuíção pública e composta pelas instalações  colectiva  e individual de assinante. 

 

 

INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES (também designada por Instalação 

Telefónica) (IT) - Instalação eléctrica destinada à emissào, transmissão e recepção de 

símbolos, sinais, imagens, sons ou informações de natureza semelhante. 

 

 

INSTALAÇÃO TELEFÓNICA DE ASSINANTE (ITA) - Conjunto da instalação da rede 

de assinante e respectivos equipamentos terminais. 

 

 

LINHA DE REDE (LR) - Circuito eléctrico que estabelece a ligação directa de um 

equipamento terminal de   telecomunicações com o correspondente equipamento da 

central pública. 

 

 

PONTO  DE DISTRIBUIÇÃO (PD)  -  Ponto  de  separação entre a rede de 

distribuição pública (RD) e a rede intermédia (RInt) ou a rede de cabos de edifícios, 

quando nãc exista a rede intermédia. 

 

 

PONTO TERMINAL (PT) - Extremo da instalação individual de assinante onde se 

prevê a ligação de qualquer equipamento de telecomunicações, utilizando um par 

físico. 

 

 

POSTO PRINCIPAL (PP) - Equipamento de telecomunicações ligado por uma ou mais 

linhas de rede ao equipamento de comutação de uma central pública. Consoante o 

tipo de equipamento, pode ser telefónico, telex, comunicação de dados, etc. 

 

 

POSTO SUPLEMENTAR (PS) - Equipamento de telecomunicações que utiliza a 

mesma linha de rede que o posto principal. 
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REDE DE CABOS (RC) - Conjunto dos cabos de telecomunicações e dispositivos 

acessórios (de ligação e distribuição, e terminais) interligados. 

 

 

REDE DE CABOS DO EDIFÍCIO (RCE) - Conjunto das redes colectiva e individual de 

cabos. 

 

 

REDE COLECTIVA DE CABOS (RCC) - Rede de cabos destinada a servir vários 

assinantes. É limitada a montante pelo cabo de entrada (a que liga o RGE ou BPA) 

exclusivé e a jusante pelo primeiro dispositivo de derivação para uso exclusivo de 

cada assinante, exclusivé. 

 

 

REDE COLECTIVA DE TUBAGENS (RCT) - Rede de tubagens destinada a servir 

vários assinantes. É limitada a montante, pela entrada de cabos, inclusivé e a jusante 

pela primeira caixa (de blocos) para uso exclusivo de cada assinante, exclusivé. 

 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA (RD) - Conjunto de cabos servindo vários 

assinantes que estabelece a ligação entre o equipamento de assinante da central 

pública ou equivalente e o ponto de distribuição (normalmente o repartidor geral de 

edifício ou o bloco privativo de assinante). 

 

 

REDE INDIVIDUAL DE CABOS (RIC) - Rede de cabos destinada a servir um só 

assinante. É limitada a montante pelo primeiro dispositivo de derivação de uso 

exclusivo do assinante e a jusante pelo dispositivo ou dispositivos terminais (DT). 

 

 

REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS (RIT) - Rede de tubagens destinada a servir um 

só assinante. É limitada a montante pela primeira caixa de bloco de uso exclusivo do 

assinante e jusante pela (s) caixa (s) de saída. 
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REDE INTERMÉDIA (RInt) - Conjunto de cabos que liga a rede de cabos do edifício 

ao ponto de distribuição, quando este é exterior. 

 

 

REDE DE TUBAGENS OU APENAS TUBAGEM (RT) - Conjunto de tubos ou condutas 

e caixas, destinados à passagem de cabos, ao alojamento dos dispositivos de 

derivação, e/ou, ao alojamento de juntas. 

 

 

REDE DE  TUBAGENS DO EDIFÍCIO (RTE) - Conjunto das redes colectiva e 

individual de tubagens, dum mesmo edifício. 

 

 

REPARTIDOR GERAL DE EDIFÍCIO (RGE) - Dispositivo que permite a interligação de 

pares, entre o cabo de entrada e a rede de cabos de edifício (estabelece a fronteira 

entre a rede de distribuição pública e a rede de cabos de edifício). 

 

 

Sala de Equipamento de Telecomunicações Inferior (SETI) � Sala de instalação do 

Repartidor Geral de Edifícios (cabos de par de cobre) e do Repartidor Coaxial 

(distribuição de sinais sonoros e televisivos), ao nível do piso térreo. 

 

 

Sala de Equipamento de Telecomunicações Superiores (SETS) � Sala de instalação 

dos equipamentos de recepção e processamento dos sinais sonoros e televisivos dos 

Tipos A e B e das ligações fixas via rádio (FWA). 

 

 

TOMADA TELEFÓNICA (T) - Dispositivo terminal que permite a ligação do telefone 

simples à instalação individual de assinante. 

 

 

TELEFONE SIMPLES (TS) - Todo o equipamento desprovido de dispositivos de 

comutação, passível de ligação à rede telefónica nacional e com possibilidades de 

realizar, exclusivamente as seguintes funções: 

- estabelecimento, manutenção e interrupção do lacete de linha; 
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- emissão de sinalização espeçífica, nomeadamente de marcação se equipado com 

orgãos apropriados; 

 

- recepção da corrente de chamar e sua conversão em sinalização audível através de 

transdutor acústico; 

 

- por meio de transdutores apropriados (tipo microfone ou auscultador), conversão da 

voz em sinais eléctricos analógicos (e vice-versa) sendo o tratamento destes sinais 

efectuado na banda de base. 
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