
Rumo ao 5G



Soluções técnicas para retirar ou 
albergar cabos existentes nas 
fachadas



#Rumoao5G

1. No contexto da legislação sectorial que à ANACOM

cabe aplicar (DL 123/2009, LCE), as empresas de

comunicações eletrónicas definem a forma como

pretendem implementar as suas redes;

2. Trata-se de uma intervenção no espaço público,

cuja gestão cabe aos municípios;

3. No contexto do DL 123/2009 o Manual ITED tem

um conjunto de soluções técnicas - aplicação

restrita à construção dos edifícios novos ou

reabilitados.

Ter presente sobre cabos em fachadas:



#Rumoao5G

• OBRIGATORIEDADE de todos os projetos de

CONSTRUÇÕES NOVAS OU REABILITAÇÕES DOS

EDIFÍCIOS respeitarem a legislação ITED (capítulo VI,

do DL 123/2009) e as regras técnicas (Manual ITED,

4.ª edição) – entrada em vigor em 01.04.2020.

• Manual ITED-4: prevê um conjunto de soluções

técnicas para retirar ou albergar os cabos existentes

nas fachadas, mesmo os que se destinam a servir

prédios contíguos.



#Rumoao5G

• As Câmaras Municipais devem assegurar:

✓ Em fase de licenciamento da obra exista um

projeto ITED, instruído com o termo de

responsabilidade do projetista ITED.

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1525460
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#Rumoao5G

• As Câmaras Municipais devem assegurar:

✓ Em fase de licenciamento da obra exista um

projeto ITED, instruído com o termo de

responsabilidade do projetista

✓ Os pedidos de autorização de utilização de

edifícios ou suas frações autónomas a que

alude o artigo 62.º do regime jurídico da

urbanização e da edificação, aprovado pelo

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,

devem ser instruídos com o termo de

responsabilidade pela execução da ITED.

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1525460
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• Exemplo 1: Transição do traçado em

fachada para subterrâneo - Solução

horizontal em conduta subterrânea e

respetivas transições verticais, embebidas

na construção, de ligação aos locais de

passagem das redes de operador, sendo

utilizada a CVM do edifício.

#Rumoao5G

https://www.anacom.pt/streaming/Manual_ITED4_vfinal.pdf?contentId=1519182&field=ATTACHED_FILE
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• Exemplo 2: Instalação calha técnica -

permite manter o traçado horizontal das

redes de operador, através da sua

proteção em calha técnica, ou num

elemento de arquitetura do edifício,

diminuindo consideravelmente o impacto

visual do atravessamento dos cabos.

#Rumoao5G

https://www.anacom.pt/streaming/Manual_ITED4_vfinal.pdf?contentId=1519182&field=ATTACHED_FILE

https://www.anacom.pt/streaming/Manual_ITED4_vfinal.pdf?contentId=1519182&field=ATTACHED_FILE


• Exemplo 3: Transição do traçado em

fachada para subterrâneo e ligação ao

edifício pela CAM (caixa de acesso

multioperador) - Esta solução poderá ser

a mais viável, dependendo do traçado da

cablagem existente e do acesso ao edifício.
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#Rumoao5G

▪ O manual ITED-4 preconiza soluções técnicas,

para a retirada de cabos na fachada (o projetista ITED

poderá ter outras opções técnicas para retirar ou

albergar os cabos da fachada).

▪ Ficando o edifício dotado das infraestruturas

acima identificadas, e de acordo com o nº 1 do artigo

61º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, com

as subsequentes alterações, estas infraestruturas

serão de utilização obrigatória.

A reter:



#Rumoao5G

▪ O Guia Ligar ao Condomínio desenvolvido pela

ANACOM em parceria com a Associação Empresarial

de Comunicações de Portugal (ACIST), a Associação

Lisbonense de Proprietários (ALP) e a Associação dos

Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL),

apresenta um conjunto de linhas de orientação e

boas práticas para solucionar, nomeadamente a

existência de emaranhados de cabos de

telecomunicações expostos nas partes comuns de

edifícios.

Informações complementares:

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712126
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• Nos edifícios ITED existe uma passagem aérea de

topo (PAT) que permite a ligação entre as ITED e as

antenas instaladas no topo do edifício, quer sejam

para utilização de serviços comuns, como é o caso da

receção do sinal TDT, quer seja para dar resposta às

necessidades de tecnologias emergentes

nomeadamente o 5G.

• O manual ITED-4 contempla, ainda, um maior

dimensionamento da tubagem por forma a permitir o

alojamento de cablagem e/ou dispositivos que o 5G

possa vir a necessitar.

ITED e 5G



Em síntese
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• Verificar, ajustando sempre que necessário, os

procedimentos que têm instituídos para:

• Em fase de licenciamento da obra exista um projeto ITED,

instruído com o termo de responsabilidade do projetista

• Os pedidos de autorização de utilização de edifícios ou

suas frações autónomas sejam instruídos com o termo de

responsabilidade pela execução da ITED.

• Consultar Guia Ligar ao Condomínio

- Exemplo: Como alojar em calha técnica cabos à

vista nas fachada

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1712126

