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• 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
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Manual ITED - Conjunto de regras

e especificações técnicas aplicadas

à construção de infra-estruturas de

telecomunicações em edifícios.

Manual ITED



ITED 2ª Edição

Manual de Infra-estruturas de 

Telecomunicações em edifícios

Infra-estrutura neutra:

• Arquitectura das redes à prova de futuro;

• As rede são partilhadas pelos vários operadores;

• Pontos de interligação precisamente definidos;

• Migração entre operadores garantida.

Conceitos



Neutralidade Tecnológica:

• Cobre;

• Cabo coaxial;

• Fibra óptica.
3 Redes

ITED 2ª Edição

Manual de Infra-estruturas de 

Telecomunicações em edifícios

Conceitos

As 3 redes são partilháveis

por vários operadores



• Normalização Europeia, integração de normas que garantem as

melhores práticas a nível europeu e mundial;

• O Manual ITED como regulamentação mínima, sem limites para a 

inovação;

• Garantia da funcionalidade e qualidade das instalações através de

ensaios obrigatórios;

• Regras específicas para cada tipo de edifício, com particular enfoque

nos edifícios residenciais;

• Responsabilidade acrescida para os projectistas e instaladores.

Regra técnica
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CVM – O edifício apresenta uma única

entrada, via subterrânea.

CVM – Câmara de Visita Multi-operador

PAT – Passagem aérea de topo - Cobertura

Fronteiras das ITED

A construção de entradas aéreas é 

proibida.

PAT – Utilizada em exclusivo para a

passagem de cabos das antenas.

http://www.ottawamagazine.com/society/politics/2011/09/09/politics-chatter-talk-of-a-merger-is-premature/attachment/unknown-15/


CVM – Câmara de Visita Multi-operador

Fronteiras das ITED



Câmara de Visita Multi-operador

• A CVM é de construção obrigatória;

• Admite-se a partilha da CVM por vários edifícios;

• É recomendado que as CVM sejam instaladas durante a 

execução do projecto ITUR.

Exemplo - Moradias - 40 x 40 x 50cm

Exemplo - Outros edifícios - 90 x 80 x 80cm



Esquema das ITED
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Para cada fogo:

2 cabos coaxiais;

4 pares de cobre;

2 fibras.

ATE – Armário de Telecomunicações

Recepção terrestre (zona digital – A);

Recepção satélite (zona digital-B).

Antenas – TDT e FM

Aloja os repartidores gerais do edifício

e os dispositivos e equipamentos dos

operadores.



Cada fogo tem um armário de

telecomunicações individual (ATI) onde

o utilizador poderá configurar a sua

rede individual e gerir a distribuição dos

serviços pelas divisões.

Tomadas, minimo por divisão:

- 2 RJ45 - UTP CAT.6;

- 1 Coaxial;

- 2 Fibra óptica (numa divisão).

Rede individual

ATI
ATI



Rede Coaxial - Serviços

- Televisão Digital Terrestre (DVB-T);

- Operadores de Cabo;

- Operadores de Fibra (RF).

Rede individual



Rede Cobre - Serviços

- Voz (STF)

- xDSL (ADSL)

- FTTH (ALL IP)

-Gigabit ETHERNET

-Rede doméstica

Rede individual



Numa divisão é obrigatório

instalar, num ponto, duas

tomadas de cada tecnologia,

isto significa que teremos duas

tomadas de fibra óptica.

Cabo de 

fibra óptica

ONT – Equipamento 

instalado, pelo operador, 

para converter o sinal 

óptico em sinal eléctrico.

Rede individual



Adaptação à fibra óptica:

A rede de cabos de fibras ópticas instalada em qualquer edifício, após a

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, deverá

possibilitar a sua partilha pelos vários operadores e, nesse sentido, deverá

estar dotada de um repartidor óptico, instalado obrigatoriamente no interior do

edifício.

Edifícios já construídos



Passado

Presente e futuro



Obrigado pela 

vossa atenção
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