
Paulo Mourato Mendes / Duarte Alves
Direcção de Fiscalização

Regimes

Santarém, 4 de Julho de 2011

ITUR - ITED



 Criação de condições para o livre acesso às infra-estruturas por parte

dos diferentes operadores, em igualdade, permitindo o aumento da

competitividade e da oferta de melhores serviços ao utilizador;

 Eliminação de barreiras à construção de infra-estruturas de

telecomunicações destinadas ao alojamento das Redes de Nova

Geração (RNG), em linha com as orientações da União Europeia e com

o plano de relançamento da economia europeia;

 Estabelecimento de regras para a gestão e conservação das ITUR

públicas (municípios) e privadas (administração).

Regime ITUR



Manual ITUR - Conjunto de regras e

especificações técnicas aplicadas à

construção de infra-estruturas de

telecomunicações.

Manual ITUR



• Assegura a interligação das ITUR às redes públicas de

telecomunicações;

• Consagra a construção de infra-estruturas exclusivamente

subterrâneas, reforçando a segurança das redes e o sigilo das

comunicações, bem como a segurança de pessoas e bens;

• Garante a neutralidade tecnológica para as redes de acesso dos

operadores prevendo condutas, e cablagem no caso das ITUR

privadas, nas tecnologias de cobre, coaxial e fibra óptica;

• Assegura, através de ensaios obrigatórios, a funcionalidade da

instalação executada de acordo com o projecto elaborado.

Manual ITUR



Elementos essenciais para a elaboração de um projecto ITUR:

• Tipo de ITUR a projectar (pública ou privada);

• Localização da urbanização e possíveis zonas de expansão;

• Levantamento topográfico e características do terreno;

• Tipos de edifícios e respectivas utilizações;

• Planta com arruamentos e acessibilidades.

Alguns destes elementos poderão ser obtidos junto dos órgãos municipais.

Manual ITUR – Projecto



ITUR / Regulamentos Camarários

• Garantia da conformidade com o Manual ITUR

• Articulação dos regulamentos com o Manual ITUR

• Não existe obrigatoriedade de análise dos regulamentos camarários 

por parte da ANACOM

• Aspectos mais críticos:

• Infra-estruturas via pública ou ITUR.

• Profundidade da tubagem.

• Distâncias entre CV.

• Manobras de aterro e compactação.

• Identificação.



• Zonas classificadas como 

históricas.

• Zonas com protecção patrimonial 

especial.

• Necessidade de justificação por 

parte do projectista.

Manual ITUR – Excepções



Manual ITUR – Fronteiras

ITUR



ITUR PÚBLICA

• Fronteira estabelecida em um ou mais pontos, dependendo da

topologia, através de câmara de visita da rede principal de tubagens.

ITUR PRIVADA

• A fronteira é estabelecida no Armário de Telecomunicações da 

Urbanização (ATU), que poderá estar desdobrado.

Manual ITUR – Fronteiras



ITUR - ITED
• A rede de tubagens das ITUR termina na Câmara de Visita Multi-operador

(CVM) do edifício, de construção obrigatória no âmbito do ITED.

Manual ITUR – Fronteiras

É no entanto recomendado que as CVM sejam

instaladas durante a execução do projecto ITUR.

Com esta antecipação, a ligação entre a ITUR e a

CVM fica concluída, evitando, posteriormente, a

abertura de vala e remoção de pavimentos.



Dimensionamento mínimo:

• 1 tritubo para a fibra óptica;

• 1 tubo para cabos coaxiais;

• 1 tubo para pares de cobre;

• 1 tubo de reserva.

Distância máxima entre CV de 120 metros. 

Manual ITUR – Tubagem



• SIC - Localização das redes dos operadores de comunicações

electrónicas.

• O SIC será uma das ferramentas a considerar para a elaboração do

projecto ITUR, nomeadamente para a escolha do local onde será

garantida a interligação das ITUR com as redes públicas.

• O SIC não permite a consulta dos termos de responsabilidade de

projecto e execução das ITUR.

Manual ITUR – SIC



Manual ITED - Conjunto de regras e

especificações técnicas aplicadas à

construção de infra-estruturas de

telecomunicações em edifícios.

Manual ITED



 Aproximação à Normalização Europeia, com destaque 

para a EN50173 e EN50174, garantindo o que de melhor se 

faz na Europa.

 Uniformização de nomenclaturas e aplicações.

 O Manual ITED como regulamentação mínima, com 

efectivo reforço da capacidade de inovação.

 Responsabilidade acrescida dos projectistas e dos 

instaladores.

 Garantia de qualidade para o utilizador, nomeadamente 

o residencial.  

Bases do Manual ITED



Normalização Europeia aplicável



Esquema da rede de tubagens
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 ATE - Armário de Telecomunicações de 

Edifício.

 ATI - Armário de Telecomunicações 

Individual.

 Separação de tecnologias na zona 

colectiva.

 Tecnologias partilham as mesmas 

condutas nas zonas individuais.

 Obrigatoriedade da existência:

PAT - Passagem Aérea de Topo

ES – Entrada Subterrânea

CVM – Câmara de Visita Multi-

operador



 As únicas entradas permitidas são as subterrâneas.

 A construção de entradas aéreas é proibida.

 A PAT serve unicamente para passagem de cabos

de antenas de MATV/SMATV.

Fronteiras das ITED



Utilização da CVM



ITED – MATV/TDT

A recepção de sinais de MATV reparte-se por 4 zonas, onde se garante:

 Recepção por antenas hertzianas TDT (zona digital –A).

 Recepção por antenas parabólicas (zona digital-B).

 Recepção por antenas colectivas de interior (zona digital-I).

 Zona sem recepção digital: sistemas analógicos do tipo A.



Câmara de Visita Multi-operador

 A CVM é de construção obrigatória.

 Admite-se a partilha da CVM por vários edifícios.

 A CVM poderá já fazer parte de uma ITUR.

40 x 40 x 50cm 90 x 80 x 80cm



Edifício residencial

 Regras específicas de projecto, para cada tipo de edifício

Edifícios Residenciais:

 Pares de cobre em categoria 6

 Obrigatoriedade de sistemas de CATV

 Obrigatoriedade de MATV ≥ 2 fogos

 2 fibras ópticas por fogo

 ZAP. Multi-função. 2 cabos por tecnologia

 Obrigatoriedade da PAT (passagem aérea de topo) e da ES

(entrada subterrânea)



ZAP – zona de acesso privilegiado

Coaxial

Par de cobre

Fibra óptica

2 cabos por cada tecnologia



ITED – Alterações

• Perante uma alteração da arquitectura de rede, quer seja por via da 

reconstrução, alteração ou remodelação de um edifício, ou fogo, são 

aplicadas as prescrições previstas no Manual ITED.

• Está prevista a possibilidade de alteração de apenas uma parte da infra-

estrutura, quando se pretende, por exemplo, acrescentar uma divisão. 

• Aplica-se o Manual ITED, na parte da cablagem a alterar.

• A rede já existente vai ser ligada a partir do secundário dos RC 

(Repartidores de Cliente).



Adaptação à fibra óptica:

 As alterações devem poder suportar a entrada e a passagem de cablagem 

em fibra óptica de vários operadores e respectiva ligação a infra-estruturas 

existentes

Edifícios já construídos



MUITO OBRIGADO!


