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Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio

• Obrigatoriedade de fibra óptica

• ITUR pública e ITUR privada

• Sistema de Informação Centralizado (SIC)

Manual ITUR 1ª edição 

• Harmonização com as Normas Europeias

• Obrigatoriedade de infra-estruturas subterrâneas

ASPECTOS GERAIS



MANUAL ITUR – 1ª EDIÇÃO

• ITUR públicas:

Infra-estruturas de Telecomunicações em Urbanizações e

loteamentos, utilizando as estruturas de tubagem das redes de

comunicações electrónicas dentro do domínio público

• ITUR privadas:

Infra-estruturas de Telecomunicações em conjuntos de edifícios,

utilizando as estruturas de tubagem e cablagem das redes de

comunicações electrónicas dentro do domínio privado



ITUR PÚBLICA

Rede de Tubagens

• Condutas

• Câmaras de Visita

• Pedestais



ITUR PRIVADA

Rede de Tubagens

• ATU – Armário de Telecomunicações de Urbanização

• Condutas

• CV - Câmaras de Visita

• Pedestais e Armários

Redes de Cabos

• RU – Repartidores de Urbanização

• Cablagem:

• Par de cobre

• Coaxial

• Fibra óptica



Garantia da conformidade do projecto com o Manual ITUR - 1ª edição

• Necessidade de perceber na operação de loteamento qual o tipo de ITUR

• Consulta por parte do projectista

ITUR PRIVADA 

ITUR PÚBLICA

Gestão e conservação das infra-estruturas

• ITUR pública: Município ou entidade reconhecida para o efeito. 

A entidade não poderá ser um operador de comunicações 

electrónicas.

• ITUR privada: Proprietários ou administração de condomínio.



ITUR PRIVADA 

ITUR PÚBLICA

Acesso:

• ITUR pública: Empresas de Comunicações Electrónicas. 

Possibilidade de aplicação da TMDP.

• ITUR privada: Empresas de Comunicações Electrónicas. 

É obrigatória a utilização das ITUR já instaladas sempre que 

as mesmas permitam suportar os serviços a prestar e as 

tecnologias a disponibilizar.

Não está previsto o pagamento de qualquer taxa.

Estabelecimento de igualdade de acesso aos operadores públicos de
comunicações electrónicas



REDE DE TUBAGEM 

• A localização da tubagem no subsolo deve ter em conta as outras infra

- estruturas instaladas no subsolo, bem como os eventuais obstáculos 

existentes

• Necessidade de coordenação entre entidades, que desenvolvam obras 

de subsolo, que estejam ou venham a decorrer em tempo considerado 

útil



REDE DE TUBAGEM 

Localização



PROJECTO

As informações necessárias à elaboração de um projecto ITUR, obtidas através dos 

órgãos municipais são:

• Localização da urbanização e possíveis zonas de expansão

• Tipos de edifícios e respectivas utilizações

• Levantamento topográfico e características do terreno

• Planta com arruamentos e acessibilidades

• A localização de postos públicos, postos sinalizadores de bombeiros, postos 

para táxis e outros previstos no projecto

• A localização de outras infra-estruturas que sejam referidas na memória 

descritiva, como condicionantes a localização da rede de tubagem



INSTALAÇÃO 

INACESSIBILIDADE DOS ELEMENTOS

• As ITUR só devem ser acedidas por pessoas qualificadas, de modo a 

garantir a segurança

• Durante a execução, ampliação, alteração e exploração das ITUR, 

deve ser salvaguardado o sigilo das comunicações.



INSTALAÇÃO 

RESPEITO DE OUTROS DIREITOS

• Na execução, ampliação, alteração e exploração das ITUR deve respeitar-se 

o património cultural, estético e cientifico, em especial quando tiverem valor 

histórico, ecológico, paisagístico ou arquitectónico

• As perturbações causadas aos diversos serviços de interesse público ou 

particular devem ser eliminadas

ACORDOS COM OUTRAS ENTIDADES

• Necessidade de articulação com outras entidades intervenientes no local do 

estabelecimento das ITUR 

• Garantia da segurança nos trabalhos e integridade das redes



PROJECTO 

INSTALAÇÃO 

O projecto e a instalação deverão ter em conta além do Manual ITUR:

• As condicionantes impostas na operação de loteamento da 

urbanização e os respectivos Regulamentos Municipais.

Exemplo:

Em zonas classificadas de acordo com as disposições municipais por 

históricas ou outras de protecção patrimonial especial, poderão ser 

adoptadas soluções não constantes no Manual ITUR, as quais poderão 

ser consideradas válidas, desde que devidamente justificadas pelo 

projectista.



CONCLUSÕES
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