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1. Introdução e Enquadramento 
 

Por Deliberação do Conselho de Administração do ICP-ANACOM, de 03 de 

Junho de 2009, foram aprovados dois projectos de manuais técnicos 

designados por: 

- Manual ITED (Prescrições e Especificações Técnicas das Infra-estruturas de 

Telecomunicações em Edifícios – 2ª edição) 

- Manual ITUR (Prescrições e Especificações Técnicas das Infra-estruturas de 

Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações e Conjuntos de Edifícios – 

1ª edição). 

Tendo em conta a competência para aprovação de normas técnicas ITED e 

ITUR, nos termos do artigo 106º, do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio, 

bem como a necessidade de procedimento prévio de consulta pública, nos 

termos do artigo 8º, da Lei das Comunicações Electrónicas, os respectivos 

projectos estiveram em consulta, no sítio da ANACOM, por um período de trinta 

dias, conforme Deliberação referida. 

A consulta decorreu até 07/07/2009, tendo o ICP-ANACOM recebido respostas 

e contributos das seguintes entidades e particulares, os quais muito agradece, 

pelo interesse, elevada qualidade técnica e oportunidade demonstrados: 

- ACIST – Associação de Comerciantes de Instalações e Sistemas de 

Telecomunicações 

- ANET – Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos 

- APRITEL – Associação dos Operadores de Telecomunicações 

- AR Telecom 

- Associação das Entidades Certificadoras 

- Cabovisão, S.A. 

- Câmara Municipal de São João da Pesqueira 

- Carlos Vicente 

- Casa das Lâmpadas, Lda. 

- Eduardo Pereira 

- Efapel, Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A. 

- Epoch – Telecomsolutions, Lda. 
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- Eppe – Estudo Prévio – Projectos de Engenharia, Lda. 

- Graucelsius – Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento, Lda. 

- Grupo PT 

- Guilherme de Oliveira Martins 

- IEP – Instituto Electrotécnico Português 

- Intelprima - Electricidade, Telecomunicações e Electrónica, Lda. 

- Ivo Lopes 

- J.L.A. Projectos 

- Jorge Paulo da Silva Santos 

- José Cruz 

- José Melo 

- José Mesquita 

- JSL – Material Eléctrico, Lda. 

- Legrand Eléctrica, S.A. 

- Manuel Cunha 

- Manuel Neves 

- Marco Alexandre Silva Nunes 

- Nélia Lourenço 

- Nexttoyou – Network Solutions, Lda. 

- Nuno Sacramento 

- Onicommunications 

- Quitérios, Fábrica de Quadros Eléctricos, Lda. 

- Rui Mendes 

- Rui Murta 

- Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. 

- SP4 – Projecto e Serviços de Electricidade, Lda. 

- Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
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- Zon Tvcabo, S.A. 

- 3 Entidades que requereram confidencialidade 

 

Nos termos da alínea d), do nº 3, dos “Procedimentos de Consulta do ICP-

ANACOM”, aprovados por Deliberação de 12/02/2004, o ICP-ANACOM 

disponibiliza no seu sítio, na Internet, as respostas recebidas, salvaguardando 

qualquer informação de natureza confidencial. 

De acordo com a alínea d), do nº 3, dos referidos procedimentos de consulta, o 

presente documento contém referência a todas as respostas recebidas e uma 

apreciação global que reflecte o entendimento desta Autoridade sobre as 

mesmas. Atendendo ao carácter sintético deste relatório e ao elevado número 

de contributos, os quais foram objecto de tratamento em tempo útil muito curto, 

a sua análise não dispensa a consulta das respostas recebidas. 

O presente relatório, para melhor compreensão, foi dividido em duas partes: 

ITED e ITUR. 

Por reputar-se mais relevante, optou-se por analisar, essencialmente, os 

aspectos contidos nos contributos que não foram acolhidos pelo ICP-ANACOM, 

considerando-se que os restantes, traduzindo a maioria, foram objecto de 

acolhimento e consequente alteração nas especificações respectivas. 

 

  



 
Relatório de Consulta Pública – Manuais ITED e ITUR  pág. 6 

2. MANUAL ITED – Resultados da Consulta Pública 

 

2.1    Entidades que participaram na Consulta sobre o Manual ITED 

 

- ACIST – Associação de Comerciantes de Instalações e Sistemas de 

Telecomunicações 

- ANET – Associação Nacional de Engenheiros Técnicos 

- Apritel – Associação dos Operadores de Telecomunicações 

- AR Telecom 

- Associação das Entidades Certificadoras 

- Cabovisão, S.A. 

- Câmara Municipal de São João da Pesqueira 

- Carlos Vicente 

- Casa das Lâmpadas, Lda. 

- Eduardo Pereira 

- Efapel, Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A. 

- Epoch – Telecomsolutions, Lda 

- EPPE – Estudo Prévio – Projectos de Engenharia, Lda. 

- Graucelsius – Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento, Lda. 

- Grupo PT 

- Guilherme de Oliveira Martins 

- IEP – Instituto Electrotécnico Português 

- Intelprima - Electricidade, Telecomunicações E Electrónica, Lda. 

- Ivo Lopes 

- J.L.A. Projectos 

- Jorge Paulo da Silva Santos 

- José Cruz 

- José Melo 
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- José Mesquita 

- JSL – Material Eléctrico, Lda. 

- Legrand Eléctrica, S.A. 

- Manuel Cunha 

- Manuel Neves 

- Marco Alexandre Silva Nunes 

- Nélia Lourenço 

- Nexttoyou – Network Solutions, Lda. 

- Nuno Sacramento 

- Onicommunications 

- Quitérios, Fábrica de Quadros Eléctricos, Lda. 

- Rui Mendes 

- Rui Murta 

- Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. 

- SP4 – Projecto e Serviços de Electricidade, Lda. 

- Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

- Zon Tvcabo, S.A. 

- 3 Entidades que requereram confidencialidade 
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2.2    Apreciação na generalidade 

 

Nos termos da Consulta Pública, por Deliberação do Conselho de 

Administração, recebeu o ICP-ANACOM inúmeras respostas e contributos das 

diversas entidades referidas, que agradece, e que revelaram um carácter 

aprofundado e sistematizado, merecedor, por isso, de atenção e reflexão 

especial. 

Foram, assim, analisados todos os contributos recebidos, que traduziram, na 

sua maioria, uma melhoria das diversas matérias que constituem as 

Prescrições e Especificações Técnicas das ITED. 

Foram acolhidas inúmeras soluções técnicas relevantes na melhoria das redes 

de tubagem, ao nível da sua construção e acessibilidade, por parte dos 

operadores, na rede de cablagem, quanto à optimização da qualidade da 

distribuição dos serviços dos operadores, bem como numa diminuição dos 

custos de instalação. 

Foram, igualmente, tidas em conta as soluções técnicas apresentadas, para 

uma melhoria na elaboração dos projectos, bem como das características 

técnicas dos materiais e equipamentos a aplicar nas ITED. 

Algumas observações apresentadas foram comuns a várias entidades. Apesar 

de algumas terem tido tratamento específico e individualizado, optou-se por 

abordar, genericamente, duas delas, pela sua repetibilidade: a distribuição em 

estrela e as regras relativas a Higiene, Segurança e Saúde. 

Assim, algumas entidades consideraram que a solução de distribuição em 

estrela das redes de cablagem a instalar nos edifícios ITED não seria de 

adoptar, face a uma ocupação excessiva da rede de tubagem (APRITEL, 

CABOVISÃO, SONAECOM, ZON TVCABO, VODAFONE). 

Relativamente a esta questão, o ICP-ANACOM considera que a distribuição em 

estrela liberta as redes de tubagem de dispositivos de ligação e derivação, nos 

espaços e caixas colectivos, possibilitando assim o acesso às infra-estruturas 

de um maior número de operadores. Prevê, deste modo, o Manual ITED, um 

maior cuidado nos cálculos de projecto relativamente aos dimensionamentos 

das redes de tubagem, conforme os fogos previstos. Assim, não foi acolhida a 

proposta de eliminação das redes de distribuição em estrela. 

Várias entidades (Grupo PT, Manuel Cunha e Graucelsius) referiram, acerca do 

Capitulo Higiene, Segurança e Saúde, que se deveria remeter, de forma 

autónoma, o cumprimento das regras respectivas para regulamento próprio, 

nomeadamente para o Regulamento de Higiene, Segurança e Saúde no 

Trabalho, da responsabilidade de entidade distinta do ICP-ANACOM. 
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Contudo, esta proposta não foi aceite uma vez que, apesar da existência de 

regulamento próprio, algumas realidades são passíveis de um tratamento mais 

específico e adaptado ao Manual ITED, bem como às respectivas actividades 

aí reguladas de uma forma autonomizada.  
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2.3    Apreciação das Contribuições ITED 

 

APRITEL – Associação dos Operadores de Telecomunicações 

A APRITEL observou nas suas considerações gerais diversos pontos que 

entende deverem ser tidos em atenção e devidamente previstos no Manual 

ITED, como o cumprimento dos princípios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

123/2009, o princípio da viabilidade económica, o princípio da partilha das 

redes de fibra óptica por todos os operadores, bem como o princípio de 

exequibilidade das soluções técnicas. 

O ICP-ANACOM entende que o Manual ITED já garante os pontos referidos 

como considerações gerais elencados pela APRITEL. 

Esta associação, no âmbito de considerações específicas, denotou 

preocupação relativamente à necessidade de se proceder a uma etiquetagem 

prévia dos primários instalados nos repartidores gerais dos ATE dos edifícios. 

No âmbito do Manual ITED entende o ICP-ANACOM, que a identificação dos 

primários que são instalados pelos operadores deve existir mas não deve, 

porém, determinar essa forma de identificação, pois não traz qualquer mais 

valia ao processo e burocratiza uma actividade que é simples. 

 

CABOVISÃO S.A. 

A CABOVISÃO, na nota introdutória e considerações gerais, constantes dos 

contributos acerca da consulta pública, refere preocupação relativamente a um 

deficiente ou omisso dimensionamento da rede de cabo coaxial.  

Esta preocupação não é entendida pelo ICP-ANACOM, devido ao facto do 

Manual ITED prever e estabelecer regras, quer no âmbito do projecto, quer da 

instalação, de uma forma exaustiva e com fundamentos técnicos, com vista à 

promoção da acessibilidade das infra-estruturas por parte dos diversos 

operadores de forma concorrencial e equitativa. 

No âmbito da caracterização genérica de materiais, equipamentos e ligações, a 

CABOVISÃO considera demasiado exigente a instalação de amplificadores, 

com especificações para a via directa activa na banda compreendida entre os 

950MHz e os 2150MHz, por os considerarem pouco comuns no mercado. 

Estes equipamentos são propostos pelo ICP-ANACOM devido ao facto de as 

especificações inerentes serem de qualidade superior, o que se traduz na 

possibilidade de utilização de serviços disponibilizados na banda referida, 

proporcionando infra-estruturas de maior qualidade e com oferta de serviços 

mais alargada. 
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SONAECOM – Serviços de Comunicações S.A. (SSC) 

A SSC, no âmbito dos comentários gerais, mostra preocupação quanto aos 

custos inerentes às soluções previstas no manual ITED relativamente à 

adaptação dos edifícios já construídos à fibra óptica, concluindo que deste 

modo a viabilidade de negócio será colocada em causa, para a distribuição 

massiva desta tecnologia. 

No caso de inexistência de entradas aéreas ou subterrâneas, a SSC entende 

que a adaptação dos edifícios à fibra óptica, com a necessária construção de 

uma entrada subterrânea para o efeito, pode inviabilizar o negócio devido aos 

elevados custos económicos.  

Deste modo, defende soluções de passagem e instalação de cablagem nas 

fachadas e ou coberturas de edifícios, com vista a minorar os impactes 

financeiros referidos. 

A SSC preconiza uma solução de apenas uma fibra óptica para a distribuição 

dos serviços a cada fogo, em discordância das duas fibras previstas no Manual 

ITED. 

O ICP-ANACOM considerou diversas soluções técnicas, com base em critérios 

de concorrência e de custos de implementação, sendo a solução prevista no 

Manual ITED a mais equilibrada e razoável, sem detrimento ou favorecimento 

de um operador em concreto, dando assim resposta às questões acima 

referidas. 

 

ZON TVCABO S.A. 

A ZON, relativamente à caracterização genérica de materiais, equipamentos e 

ligações, refere a necessidade de identificar cabos coaxiais pelas referências 

RG, incluindo a referência RG6 e RG11. 

Contudo, o ICP-ANACOM, ao determinar as especificações técnicas dos 

diversos cabos empregues nas ITED, com recurso a tabelas explicativas 

inseridas no texto do Manual, contempla todos os cabos, incluindo os do tipo 

RG6 e RG11. 

A ZON pretende uma inclusão nos projectos ITED de cabos auto suportados.  

O ICP-ANACOM não incluiu nos materiais a possibilidade de utilização de tal 

cablagem, uma vez que a mesma se destina exclusivamente à instalação em 

fachadas ou coberturas, com a possibilidade de não utilização de condutas 

próprias e adequadas. 
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A não inclusão deste tipo de cablagem nas especificações do Manual ITED, 

prende-se com a obrigatoriedade de construção de entradas subterrâneas, por 

exemplo, na adaptação dos edifícios à fibra óptica, com o claro objectivo de 

evitar passagem e instalação de cabos nas fachadas. 

Ainda no âmbito da caracterização genérica de materiais, equipamentos e 

ligações, a ZON considera que deve ser considerada a utilização de 

amplificadores para a rede de CATV com funcionamento na faixa de frequência 

5-1000MHz.  

Estes equipamentos, agora propostos, não são permitidos pelo ICP-ANACOM, 

devido ao facto de as especificações inerentes serem de qualidade inferior. 

A sua utilização traduzir-se-ia na impossibilidade de utilização de redes 

construídas com base nesses equipamentos, em serviços que necessitem de 

uma maior largura de banda, não permitindo, assim, uma rentabilização da 

infra-estrutura instalada. Impediria, ainda, uma oferta de serviços mais 

alargada. 

 

GRUPO PT 

COMENTÁRIOS GERAIS 

Das considerações gerais apresentadas, não foi possível acolher o proposto 

por este Grupo acerca da inexistência do dimensionamento dos primários dos 

RG. Esta solução implicaria uma abordagem distinta da prevista no Manual 

ITED, a qual não foi aceite, devido a uma filosofia diferente, na concepção do 

ICP-ANACOM, sobre o acesso concorrencial e flexível dos operadores públicos 

de comunicações electrónicas aos edifícios. 

Entende, esta Autoridade, que o acesso aos edifícios, efectuado de forma 

acima defendida, não pode ficar condicionado a dimensionamentos rígidos, que 

dificultem, ou mesmo impeçam, o acesso por todos os operadores nas 

diferentes tecnologias que disponibilizam. 

A ausência de instalação de cabos entre a CEMU e o ATI, nas moradias 

unifamiliares, é contestada pelo Grupo PT, dado entender que deve existir uma 

ligação de fibra óptica e de cabo coaxial. O próprio Grupo reconhece que esta 

solução tem aspectos considerados contraditórios, nomeadamente quando não 

exista, actualmente, uma oferta de serviço, e não se preveja que a mesma 

venha a acontecer num prazo previsível. 

Entende o ICP-ANACOM que a única ligação a efectuar entre a CEMU e o ATI 

deverá ser em pares de cobre, por questões de garantia das comunicações de 

emergência, sendo as restantes ligações dispensáveis, uma vez que entre o 
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ATI e as Tomadas de Telecomunicações (TT) está garantida a oferta de 

serviços nas 3 tecnologias, nos termos do Artigo 59.º, do Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de Maio. 

 

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS 

Foi proposta a alteração acerca de inúmeras definições constantes do Manual 

ITED, tendo sido aceite. Foi, ainda, proposto o aditamento de novas definições, 

tendo sido as mesmas aceites à excepção da definição “Ponto de Repartição”, 

uma vez que o ICP-ANACOM considera que a mesma não se enquadra nas 

definições existentes na Normalização Europeia aplicável, nomeadamente na 

EN50173. 

O Grupo PT propôs uma redefinição na organização dos capítulos 15 e 17, o 

que foi aceite. 

Quanto à generalidade das alterações propostas no âmbito dos REQUISITOS 

TÉCNICOS GERAIS, foram as mesmas aceites na sua maioria, exceptuando-

se as questões relacionadas com as alterações que a existência de um ponto 

de repartição implicaria, pela razão acima referida. 

Foi, igualmente, rejeitada a proposta sobre o dimensionamento dos primários 

dos RG, conforme explicação anterior. 

Relativamente a REGRAS GENÉRICAS DE PROJECTO e das várias 

propostas apresentadas quanto às redes colectivas de cabo coaxial, não foi 

acolhida a não obrigatoriedade de distribuição em estrela para as redes de 

CATV. 

Esta opção do ICP-ANACOM tem como fundamento técnico uma partilha da 

rede colectiva pelos operadores que se disponibilizam ao fornecimento dos 

serviços respectivos num edifício, pois de outra forma implicaria a duplicação, 

triplicação ou mais, consoante o número de operadores de CATV. 

Conceitos propostos no âmbito do projecto, tais como, “Construção”, 

“Alteração”, “Ampliação” e “Complemento”, não foram aceites de uma forma 

individualizada, uma vez que estes conceitos estão inseridos nas tipificações 

de edifícios previstos no Manual, não se fugindo assim às obrigações dos 

projectistas quanto aos elementos a constar nos respectivos projectos. 

Os sistemas de Domótica, Videoporteiro e Sistemas de Segurança, segundo a 

PT, deveriam ser tratados fora do âmbito do Manual ITED. Contudo, o ICP-

ANACOM considera como necessário um tratamento destes sistemas no 

Manual, uma vez que os mesmos estão interligados e partilham frequentes 

vezes infra-estruturas comuns. 
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VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais S.A. 

A VODAFONE, no âmbito dos Itens Gerais, contidos nas considerações 

técnicas ao Manual ITED por via da consulta pública, denotou preocupação 

relativamente à necessidade de se proceder a uma etiquetagem prévia dos 

primários instalados nos repartidores gerais dos ATE dos edifícios.  

No âmbito do Manual ITED, entende o ICP-ANACOM que a identificação dos 

primários que são instalados pelos operadores deve existir mas não deve 

determinar essa forma de identificação, pois não trás qualquer mais valia ao 

processo e burocratiza uma actividade que é simples. 

A VODAFONE pretende a possibilidade de instalação de redes de distribuição 

no exterior dos edifícios, ou seja, nas fachadas e/ou coberturas respectivas. 

O ICP-ANACOM não incluiu a possibilidade deste tipo de instalação, uma vez 

que a obrigatoriedade de construção de entradas subterrâneas, por exemplo, 

na adaptação dos edifícios à fibra óptica, tem claro o objectivo de evitar 

passagem e instalação de cabos nas fachadas. 

O ICP-ANACOM considerou diversas soluções técnicas, com base em critérios 

de concorrência e de custos de implementação, sendo a solução prevista no 

Manual ITED a mais equilibrada e razoável, sem detrimento ou favorecimento 

de um operador em concreto, tendo em conta a segurança e sigilo das 

comunicações dando assim resposta às questões acima referidas. 

 

AR TELECOM 

A AR TELECOM pretende um reforço das prescrições técnicas contidas na 1.ª 

edição do Manual ITED, bem como uma garantia da neutralidade tecnológica 

das prescrições agora em consulta pública, no âmbito da caracterização do 

ATE instalado no ETS, com a necessária interligação ao ATI através da rede 

colectiva.  

Propõe, ainda, um desdobramento obrigatório do ATE, sendo que tal opção 

não deve ser um critério da responsabilidade do projectista. 

O ICP-ANACOM não acolhe esta fundamentação, pois cabe ao projecto definir 

as arquitecturas de rede, devendo estar de acordo com o tipo, dimensão e 

topologia dos edifícios, o que implica, ou não, o desdobramento do ATE. 

Este desdobramento prende-se, essencialmente, com o número de pisos e de 

fogos por piso, pelo que, a título de exemplo, percebe-se a necessidade desse 
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desdobramento num edifício com 24 fogos, mas o mesmo não será aplicável 

num edifício com 2 fracções. 

Refere, ainda, a necessidade de eliminação de barreiras ao desenvolvimento 

de futuras redes sem fios, com base em tecnologias diversas, mas o Manual 

ITED garante o acesso dos operadores respectivos aos edifícios, pela 

obrigatoriedade de instalação da PAT bem como da respectiva ligação ao ATE. 

 

Intelprima - Electricidade, Telecomunicações e Electrónica, Lda. 

A Intelprima considera que os valores de atenuação previstos nas tabelas 

publicadas no Manual ITED, referentes às características dos cabos coaxiais, 

não contemplam as especificações dos cabos do tipo RG59 e RG6, ficando 

estes sem possibilidade de utilização nos edifícios ITED, pretendendo ainda 

uma revisão dos valores indicados de modo a contemplar os cabos referidos. 

Refere, ainda, que as especificações da maioria dos cabos utilizados nas redes 

de cabo coaxial contemplam a utilização de aço cobreado no condutor central, 

semelhante à constituição dos RG59 e RG6 apontados. 

Refere, ainda, a não possibilidade de utilização de cabos coaxiais auto-

suportados nas ITED. 

Também refere que não foi prevista a utilização de cabos de fibra óptica 

plástica, que indica ser adequada para uma utilização no interior dos 

apartamentos, com base numa facilidade de instalação, que pode ser realizada 

por qualquer técnico. 

A Intelprima defende, igualmente, a não utilização de conectorizações 

mecânicas para as fibras ópticas, alegando uma fraca qualidade da ligação 

deste tipo de conectores. 

O ICP-ANACOM não pode permitir a utilização de cablagem que não cumpra 

as especificações técnicas determinadas pela normalização europeia. Assim, 

todo e qualquer cabo coaxial que seja fabricado, sem recurso a essas 

especificações, não pode ser utilizado nas ITED, porque não garante a 

qualidade exigida e necessária para uma correcta e eficaz distribuição dos 

serviços dos operadores de cabo, nomeadamente pelo facto de provocar 

atenuações elevadas nas redes de edifício, que utilizam necessariamente 

cabos de diâmetro menor daqueles que são usados nas redes públicas. 

Relativamente aos cabos coaxiais auto suportados, o ICP-ANACOM não incluiu 

a possibilidade deste tipo de cablagem, uma vez que a mesma, em regra, se 

destina à instalação no exterior, quer seja em fachadas quer em coberturas de 
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edifícios, o que contraria o Manual ITED quanto à obrigatoriedade da instalação 

de cabos em condutas. 

Relativamente aos cabos de fibra óptica plástica, o ICP-ANACOM não permite 

a sua utilização porque as características dos mesmos são claramente 

inferiores aos parâmetros mínimos de qualidade exigidos, que garantam uma 

transmissão de sinal em distâncias consideráveis, sem necessidade de 

regeneração ou amplificação. 

Relativamente às conectorizações mecânicas, o ICP-ANACOM entende que é 

uma solução tecnicamente possível, fiável e suportada em Normalização 

Europeia, pelo que será de manter, não reconhecendo, portanto, a fraca 

qualidade de ligação. 

 

NextToYou – Network Solutions Lda. 

A NextToYou considera que não deverá ser proibida a utilização de fibras 

multimodo na implementação das redes de edifícios, nomeadamente pela 

inexistência da necessidade de instalação em grandes distâncias. 

O ICP-ANACOM, sem prejuízo de considerar válida a observação acima, optou 

por solução distinta e que é mais evoluída em termos tecnológicos, de forma a 

permitir uma maior longevidade das redes instaladas, bem como uma 

harmonização ao nível das interligações entre as diversas redes de fibra óptica. 

 

Legrand Eléctrica S.A. 

A Legrand vem esclarecer que a EN aplicável aos diversos tipos de tubagem, a 

utilizar na instalação das ITED, é a EN61386, em detrimento das EN50086-2-2 

e EN50086-2-4, indicadas no Manual ITED. 

O ICP-ANACOM conhece a norma EN61386, enquanto norma aplicável a 

tubagem, mas não vê qualquer necessidade de substituição relativamente às 

referidas EN50086, uma vez que se encontram em vigor e estão perfeitamente 

adequadas às características pretendidas para as tubagens das ITED. 

 

JSL – Material Eléctrico Lda 

A JSL discorda da impossibilidade de utilização de cabos de pares de cobre de 

categoria 5, quer nas zonas colectivas, quer individuais, invocando ainda um 

acréscimo significativo de custos com a instalação dos cabos de categoria 6, 

como mínimo obrigatório no Manual ITED. 
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O ICP-ANACOM, embora reconhecendo a qualidade intrínseca dos cabos de 

categoria 5, não subscreve a ideia de que os mesmos traduzam uma solução 

tecnológica adaptada às necessidades actuais, ou futuras, das redes dos 

operadores de telecomunicações, pelo que entende que a categoria 6 deve ser 

o patamar mínimo de qualidade exigido nas ITED. 

 A JSL defende, ainda, a utilização de conectores de roscar e de cravação, nas 

redes individuais, com base na justificação de baixos teores de humidade, 

oxidação e condensação nestas infra-estruturas. 

O ICP-ANACOM discorda desta argumentação uma vez que em diversas 

zonas do país continental e nas ilhas, a humidade e oxidação são factores 

importantes de degeneração de materiais e equipamentos, onde estão 

incluídas as derivações e ligações de conectores. Acresce que os conectores 

de roscar e cravar são factores associados à introdução de degradação da 

qualidade das redes, resultantes das perdas de inserção e de más instalações 

iniciais. 

Nessa medida, e no sentido de atenuar ou eliminar estes factores de perda de 

qualidade, quer nos materiais, quer na instalação, o ICP-ANACOM proíbe 

inequivocamente a utilização de tais conectores. 

 

IEP – Instituto Electrotécnico Português 

O IEP considera que não deverá ser proibida a utilização de fibras multimodo 

na implementação das redes de edifícios, uma vez que considera que a 

instalação de redes constituídas por fibras monomodo provoca um impacte 

financeiro elevado, por via da utilização de equipamentos activos mais 

onerosos.  

O ICP-ANACOM não considera válida a observação acima referida, uma vez 

que não reconhece o incremento dos valores de custo das instalações com 

recurso a tecnologia monomodo, pois na grande maioria das redes a instalar 

nos edifícios portugueses não existirá uma necessidade de instalar 

equipamentos activos, o que claramente se traduz numa economia do custo 

final. 

O IEP defende que os ensaios a realizar nas redes de fibra óptica devem 

contemplar de forma autónoma o MER (Modulation Error Rate). 

O ICP-ANACOM, ao definir como ensaio mínimo nas redes de fibra óptica o 

BER (Bit Error Rate), inclui necessariamente a medida de MER. O BER é um 

ensaio que na sua componente de medida inclui os parâmetros de MER. 
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Graucelsius – Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda. 

A Graucelsius discorda das ligações de terra relativamente aos mastros de 

antena, conforme esquema de ligações do Manual ITED. Defende uma ligação 

efectuada a jusante do ligador amovível de terra em detrimento à ligação 

efectuada directamente ao eléctrodo de terra das ITED. 

O ICP-ANACOM defende as ligações de terra previstas no Manual ITED, que 

são tidas como recomendações, em resultado de várias consultas e estudos 

efectuados com a colaboração de entidades reconhecidas e responsáveis, em 

matérias de electricidade e terras. 

A Graucelsius admite uma falha quanto à eliminação das fichas técnicas no 

actual Manual ITED, realidade diferente da anterior edição, onde estavam 

publicados os respectivos modelos, defendendo assim a sua manutenção. 

O ICP-ANACOM, ao eliminar uma padronização das fichas técnicas do Manual 

ITED, resolve uma importante questão que é a dificuldade de criação de fichas 

tipo face à imensa diversidade de tipologias de redes aplicáveis a um sem 

número de tipos de edifícios. Assim, entrega aos projectistas a 

responsabilidade pela criação de fichas adaptadas ao efeito. 

 

SP4 – Projecto e Serviços de Electricidade, Lda. 

A SP4 reflecte a preocupação de uma não correspondência dos termos 

utilizados no Manual ITED, em questões MICE, face ao regulamento RTIEBT, 

sugerindo uma compatibilização entre os regulamentos referidos. 

O ICP-ANACOM, para definir de forma rigorosa e precisa a nomenclatura 

inerente a questões de MICE, recorreu a Normalização Europeia em vigor, 

nomeadamente à EN50173. 

 

Manuel Cunha – Técnico Projectista e instalador – nº ILP15296PI 

O técnico discorda do que diz ser a eliminação da tubagem de reserva na 

coluna montante, conforme previsto no Manual ITED, 1ª edição. 

O ICP-ANACOM não eliminou as reservas nas tubagens da coluna montante, 

tendo em vez disso estabelecido uma diferente filosofia que está relacionada, 

não com a inclusão de tubos de reserva autonomizados e dedicados a cada 

tecnologia, mas com o sobredimensionar a tubagem da coluna montante, tendo 

em conta as reservas respectivas. 

O técnico admitiu, ainda, que face à distribuição em estrela, nas redes de cabo 

coaxial, pode haver um desequilíbrio nos sinais distribuídos ao longo de toda a 
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coluna montante, havendo ainda uma necessidade de replicação da tubagem 

correspondente. 

O ICP-ANACOM não pode concordar com tais afirmações, uma vez que a 

distribuição em estrela não provoca desequilíbrio significativos na rede pois as 

distâncias de cabo não ultrapassam os limites estabelecidos na EN50173, com 

base nas tipologias existentes em Portugal, não sendo necessários 

comprimentos de cabo que possa comprometer os níveis de sinal 

estabelecidos para as tomadas de telecomunicações. 

O ICP-ANACOM entende, ainda, que com o sobredimensionamento da 

tubagem de cabo coaxial, tendo em conta a reserva de espaço, não existe 

qualquer replicação do número de tubagem. 
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3. MANUAL ITUR – Resultados da Consulta Pública 

 

3.1    Entidades que participaram na Consulta sobre o Manual ITUR 

 

- ACIST – Associação de Comerciantes de Instalações e Sistemas de 

Telecomunicações 

- ANET – Associação Nacional de Engenheiros Técnicos 

- APRITEL – Associação dos Operadores de Telecomunicações 

- Associação das Entidades Certificadoras 

- Cabovisão, S.A. 

- Câmara Municipal de São João da Pesqueira 

- Casa das Lâmpadas, Lda. 

- Graucelsius – Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento, Lda. 

- Grupo PT 

- Manuel Cunha 

- Marco Alexandre Silva Nunes 

- Nexttoyou – Network Solutions, Lda. 

- Onicommunications 

- Rui Murta 

- Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. 

- Zon Tvcabo, S.A. 
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3.2    Apreciação na generalidade 

 

Nos termos da Consulta Pública, por Deliberação do Conselho de 

Administração, recebeu o ICP-ANACOM inúmeras respostas e contributos das 

diversas entidades referidas, que agradece, e que revelaram um carácter 

aprofundado e sistematizado, merecedor, por isso, de atenção e reflexão 

especial. 

Foram assim analisados todos os contributos recebidos que traduziram, na sua 

maioria, um bom complemento para a criação de um regime técnico cuja 

necessidade há muito se verificava, bem como numa melhoria e 

aperfeiçoamento de diversas matérias que constituem as Prescrições e 

Especificações Técnicas das ITUR. 

Foram acolhidas inúmeras soluções técnicas relevantes na criação das redes 

de tubagem, quer sejam públicas ou privadas, ao nível da sua construção, 

implementação e acessibilidade por parte dos operadores. 

Foram definidas arquitecturas das redes de cablagem, quanto a uma 

optimização da qualidade da distribuição dos serviços dos diversos operadores, 

bem como numa definição e identificação das redes a executar. 

Foram, igualmente, tidas em conta as soluções técnicas apresentadas, para 

uma melhoria na elaboração dos projectos, bem como das características 

técnicas dos materiais e equipamentos a aplicar nas ITUR. 

Algumas observações apresentadas foram comuns a várias entidades. Apesar 

de algumas terem tido tratamento específico e individualizado, optou-se por 

abordar, genericamente, duas delas, pela sua repetibilidade: a constituição do 

Repartidor de Urbanização de Pares de Cobre e a não contemplação de 

câmaras de visita circulares na ITUR. 

 Assim, algumas entidades sugeriram que o Repartidor de Urbanização de 

Pares de Cobre constituído por um primário e um secundário deveria ter 

instaladas réguas de terminais de 10 pares, de categoria 3. (Grupo PT, 

ONICOMMUNICATIONS, ACIST). 

O ICP-ANACOM, quanto à constituição do primário e elementos de interligação 

do Repartidor de Urbanização de Pares de Cobre, não acolhe a sugestão como 

válida, uma vez que o seu dimensionamento e instalação são da 

responsabilidade do operador.  

Várias entidades (Grupo PT e Manuel Cunha) referiram que as câmaras de 

visita circulares não deveriam se contempladas nas ITUR, por considerarem 
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desadequadas à instalação de dispositivos, bem como por não deterem o 

espaço suficiente para a execução de trabalhos a realizar.  

A exclusão das câmaras de visita circulares, defendida pelas entidades 

referidas, não foi totalmente acolhida, prevendo, porém, o Manual ITUR 

recomendações no sentido de desaconselhar a sua instalação. 
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3.3    Apreciação das contribuições ITUR 

 

GRUPO PT 

O Grupo PT questionou o facto de não estarem previstas regras de 

dimensionamento para o ATU, tendo, assim, proposto regras para o referido 

dimensionamento. 

Alertou também para o facto de as CVR1a e CVR1b não serem indicadas para 

a instalação de juntas de fibra ópticas.  

O Grupo PT propôs a alteração dos requisitos aplicáveis às cargas de tráfego 

dos componentes câmaras de visita, aros e tampas, de acordo com a 

NPEN124.  

Relativamente às regras de dimensionamento propostas, importa referir que o 

Manual ITUR estabelece que o projectista tem de dimensionar o ATU em 

função do número de fogos previsto para a ITUR, garantindo, assim, espaço 

para alojar os dispositivos necessários às redes de cabos das ITUR, bem como 

espaço para alojar 2 primários das três tecnologias, por operador.  

Foi, ainda, recomendado, a título de referência, um espaço de 

600x300x2200mm (largura x profundidade x altura) por operador, para o 

dimensionamento do ATU. 

A proposta de alteração do Grupo PT para a não instalação de uma junta de 

fibras ópticas nas câmaras de visita do tipo CVR1b não foi acolhida. O ICP-

ANACOM considera que existem condições suficientes, nas CVRb, para 

albergar dispositivos dessa natureza. 

A proposta de alteração, nos termos da NPEN124, relativamente às cargas de 

tráfego dos componentes câmaras de visita, aros e tampas, foi rejeitada, por se 

considerarem menos exigentes os requisitos indicados. 

Relativamente a composição dos tubos, o Grupo PT defende que apenas os 

fabricados em material PEAD (Polietileno de alta densidade) deverão ser 

considerados em detrimento dos fabricados, nomeadamente, em PVC, por 

razões técnicas, ambientais e económicas. 

O ICP-ANACOM não acolhe a pretensão do Grupo PT, quanto à utilização 

exclusiva dos tubos PEAD, pelo facto de não existir normalização que proíba a 

instalação enterrada dos tipos de tubo fabricados, por exemplo, em PVC. 

Relativamente às especificações da cablagem, a utilizar nas ITUR, o Grupo PT 

propôs a eliminação de alguns tipos de cabos de pares de cobre por razões de 

obsolescência, nomeadamente, os de pares de cobre com mais de 100 pares.  
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O ICP-ANACOM não acolhe a proposta apresentada pelo Grupo PT quanto à 

não utilização de cabos de pares de cobre com mais de 100 pares, porque 

considera, nos termos do Manual ITUR, que a sua utilização deve ser decisão 

da responsabilidade do projectista. 

O Grupo PT defende a utilização do SIC para a determinação dos pontos de 

interligação com a rede pública, não devendo essa determinação ficar 

exclusivamente ao critério do projectista, impondo assim uma consulta 

complementar junto dos operadores. 

A proposta do Grupo PT, relativamente à consulta obrigatória aos operadores, 

pelo projectista, na definição de pontos de ligação às redes públicas, não foi 

acolhida por se entender que a informação constante do SIC é suficiente. No 

entanto, está prevista a consulta pelo projectista, aos operadores, para 

emissão de parecer técnico. 

O Grupo PT propôs uma distância máxima entre câmaras de visita 

compreendida entre os 100 e 120m. 

Defende, ainda, que não deve ser permitida a instalação de Galerias técnicas 

nas ITUR, e na eventualidade de serem permitidas terá, essa opção, de ser 

suportada por justificação técnica elaborada pelo Projectista.  

Relativamente à sugestão do Grupo PT, no que respeita à alteração das 

distâncias máximas entre câmaras de visita, foi considerada como aceitável 

apenas a distância de 120m. 

Não se acolheu a restrição à instalação de galerias técnicas, defendida pelo 

Grupo PT, por se entender que não foram apresentados argumentos válidos 

justificativos. 

No âmbito das redes individuais, o Grupo PT defende que é suficiente o 

dimensionamento de 2 pares de par de cobre por fogo. 

Contrariamente ao proposto pelo Grupo PT, quanto ao dimensionamento de 2 

pares de par de cobre por fogo, o ICP-ANACOM considera essencial para o 

fornecimento de determinados serviços de Telecomunicações, nomadamente 

ETHERNET, os previstos no Manual ITUR. 

O Grupo PT sugeriu a exclusão dos tubos de diâmetro 50mm e 90mm na 

construção de formações.  

O ICP-ANACOM entende que limitar as opções ao projectista não traz qualquer 

vantagem, ainda mais porque não foi apresentada qualquer argumento ou 

justificação. 

O Grupo PT propõe uma alteração quanto aos pontos de ensaio a realizar na 

rede de cabos coaxiais, bem como a supressão do ensaio da rede de cabos 
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coaxiais na frequência piloto dos 60Mhz, relevando o facto de a rede de cabos 

coaxiais dever suportar serviços com recurso à bi-direccionalidade.  

Relativamente aos ensaios a realizar à rede de cabos de fibras ópticas sugeriu, 

igualmente, a inclusão de ensaios a realizar no comprimento de onda 1625nm. 

O ICP-ANACOM não acolhe este entendimento uma vez que considera este 

ensaio como necessário para a garantia da bi-direccionalidade da rede. 

A inclusão nos ensaios, a realizar na rede de cabos de fibras ópticas, da 

medida no comprimento de onda 1625nm, não se acolhe por se considerar que 

a maioria dos equipamentos de medida não contempla este comprimento de 

onda, acrescendo, ainda, o facto da sua escassa utilização. 

 

ACIST 

ACIST propõe alternativa à numeração das câmaras de visita. 

A proposta de numeração apresentada no manual é equiparada à pretendida 

pela ACIST, pelo que não encontra, o ICP-ANACOM, justificação para a 

alteração pretendida. 

A ACIST defende a exclusão dos tubos de diâmetro 50mm. 

O ICP-ANACOM entende que limitar as opções ao projectista não traz qualquer 

vantagem, ainda mais porque não foi apresentada qualquer argumento ou 

justificação. 

 

Graucelsius 

A Graucelsius propõe uma definição do formato das coordenadas para a 

georreferenciação da rede de tubagens ITUR.  

Questionou a metodologia de elaboração de projecto de cablagens das ITUR 

privadas. 

Propôs, ainda, alternativa à numeração das câmaras de visita. 

O ICP-ANACOM entende que a imposição de um sistema de coordenadas 

particular não traduz qualquer vantagem, ao nível da identificação da rede de 

tubagens. Acresce que os equipamentos existentes no mercado possuem 

vários formatos possíveis.  

Quanto às considerações sobre a metodologia de elaboração de projecto da 

cablagem, nas ITUR privadas não foram acolhidas porque se entende que 
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neste tipo de ITUR o projectista deve ter uma previsão do número de fogos a 

considerar. 

A proposta de numeração apresentada no manual é equiparada à pretendida 

pela Graucelsius pelo que não encontra, o ICP-ANACOM, justificação para 

qualquer alteração.  

 

Apritel 

A Apritel questionou o facto de não estarem previstas regras de 

dimensionamento para o ATU, tendo proposto regras de dimensionamento. 

A Apritel propõe, igualmente, uma alteração do dimensionamento mínimo para 

a interligação das câmaras de visita da rede principal. 

Relativamente às regras de dimensionamento do espaço para o ATU, foi 

estabelecido, no Manual ITUR, que o projectista tem de dimensionar o ATU em 

função do número de fogos previsto para as ITUR, garantindo, assim, espaço 

para alojar os dispositivos necessários às redes de cabos da ITUR, bem como 

espaço para alojar os 2 primários das três tecnologias, por operador.  

Foi ainda recomendado, a título de referência, um espaço de 

600x300x2200mm (largura x profundidade x altura) por operador, para o 

dimensionamento do ATU. 

A proposta da APRITEL, relativamente à necessidade de instalar no mínimo 

dois tritubos, na interligação entre câmara de visita, para instalação de cabos 

de fibras ópticas não é aceite pelo ICP-ANACOM, dado que existem outras 

condutas que poderão ser utilizadas para a passagem de cabos de fibras 

ópticas. 

 

SONAECOM 

SONAECOM questionou o facto de não estarem previstas regras de 

dimensionamento para o ATU, tendo proposto regras de dimensionamento. 

Relativamente às regras de dimensionamento do espaço para o ATU, foi 

estabelecido, no Manual ITUR, que o projectista tem de dimensionar o ATU em 

função do número de fogos previsto para as ITUR, garantindo, assim, espaço 

para alojar os dispositivos necessários às redes de cabos da ITUR, bem como 

espaço para alojar os 2 primários das três tecnologias, por operador.  

Foi, ainda, recomendado, a título de referência, um espaço de 

600x300x2200mm (largura x profundidade x altura) por operador, para o 

dimensionamento do ATU. 
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NEXTTOYOU 

A Nexttoyou propôs a instalação de cabos de fibras ópticas multímodo nas 

ITUR privadas. 

Relativamente à utilização de cabos de fibras multímodo nas ITUR privadas, 

defendido pela Nexttoyou, o ICP-ANACOM considera que a utilização deste 

tipo de cabos não se traduz numa mais-valia técnica. 

 

CABOVISÃO 

A Cabovisão propôs regras para o dimensionamento da via de retorno da rede 

de cabos coaxiais da ITUR e também parâmetros de qualidade mínimos para a 

rede de cabos coaxiais individual, na via directa. 

Relativamente à proposta da Cabovisão, entendeu-se que as regras previstas 

no manual são suficientes de forma a não limitar as soluções técnicas 

projectadas e os parâmetros apresentados só fazem sentido se forem 

estabelecidos parâmetros de qualidade equivalentes para a rede de cabos 

coaxiais da ITUR. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O ICP-ANACOM teve em máxima consideração todas as respostas e 

contributos recebidos no âmbito da presente Consulta Pública. 

Considerou, portanto, inúmeras soluções técnicas, bem como diferentes 

abordagens para uma melhoria significativa dos projectos de prescrições e 

especificações técnicas apresentadas. 

Com vista à implementação de uma norma técnica razoável, equilibrada e 

evoluída ao nível das tecnologias empregues, nomeadamente pares de cobre e 

coaxial, acesso aos edifícios por parte dos operadores de comunicações 

electrónicas, bem como na difusão e implementação de serviços adaptados às 

redes de nova geração, como a fibra óptica, foi possível acolher a maioria das 

ideias e soluções provenientes da experiência das diversas entidades do 

sector. 

Foram também importantes os contributos e respostas recebidas, tendo em 

conta a criação de um novo regime técnico, há muito aguardado, traduzindo 

assim uma nova realidade no âmbito dos Loteamentos, Urbanizações e 

Conjuntos de Edifícios. 

Salienta-se, pois, a maturidade técnica dos agentes envolvidos no Mercado das 

Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios e em Loteamentos, 

Urbanizações e Conjuntos de Edifícios, espelhada na elevada qualidade dos 

contributos recebidos no procedimento prévio de Consulta Pública, objecto de 

reflexão neste relatório, e base para a realização dos projectos de Manuais 

ITED e ITUR, a notificar à Comissão Europeia. 

5. ANEXOS 
 

5.1    Anexo I – Contributos ITED 

5.2    Anexo II – Contributos ITUR 

 


