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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA  

ITUR PÚBLICA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente memória descritiva refere-se ao Projeto de Execução de Telecomunicações (ITUR 

Pública) da Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas 

Obras de Urbanização, Almodôvar. Este projecto tem como objectivo apresentar as infra-

estruturas de uma rede subterrânea de telecomunicações que permita a instalação de Redes de 

Nova Geração.  

 

Apresenta-se de seguida a descrição das condicionantes, opções assumidas e soluções 

adoptadas na elaboração do Projecto. 

 

 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

2.1. Execução 

 

As infra-estruturas do presente projecto constituem uma ITUR – Pública, as quais são 

obrigatoriamente constituídas por tubagem. 

 

O projecto de execução foi elaborado de acordo com: 

 

➢ Decreto de Lei 123/2009 de 21 de Maio de 2009 na sua redação actual; 

➢ Decreto de Lei 258/2009 de 25 de Setembro de 2009; 

➢ Lei 47/2013 de 10 de Julho; 

➢ Manual ITUR, Anacom, 2ª edição de Novembro de 2014. 

 

Na execução do projecto são considerados os seguintes aspectos: 

 

➢ A segurança de pessoas e bens; 

➢ Critérios que contemplem o mais recente estado da arte; 

➢ Ser tecnicamente e economicamente avançado; 

➢ Garantia o sigilo nas comunicações; 
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➢ Defesa o interesse público. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

 

Trata-se de uma obra que visa a instalação de nova rede subterrânea de telecomunicações 

para permitir a instalação de cabos de telecomunicações para cada um dos lotes. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ITUR PÚBLICAS  

 

O âmbito dos trabalhos referentes à rede de ITUR pública, compreende o fornecimento, 

montagem e ensaio de todos os materiais e equipamentos necessários à instalação definida no 

projecto, bem como a execução de todas as tarefas a seguir designadas: 

 

➢ Construção das formações de tubagem previstas em planta; 

➢ Implantação/Piquetagem do traçado da vala; 

➢ Escavação; 

➢ Assentamento da tubagem; 

➢ Instalação e/ou construção de câmaras de visita; 

➢ Instalação de armários, nichos ou outros elementos das ITUR; 

➢ Aterro, compactação e repavimentação; 

➢ Roços em  fachadas das edificações existentes. 

➢ Ensaios e relatórios; 

➢ Telas finais e elementos cadastrais. 

 

Consideram-se incluídos todos os equipamentos acessórios e trabalhos necessários ao correcto 

estabelecimento de todas as instalações da rede ITUR pública. 

 

Qualquer omissão nos desenhos ou especificações do presente projecto, não exime o dono de 

obra da responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento. 

 

As tolerâncias são as definidas nas normas nacionais ou na sua ausência nas normas 

internacionais. 
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5. DISPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

 

Existirão pontos de ligação à rede, a partir dos quais se desenvolverá a rede de distribuição, 

constituída por caixas CVR2. 

 

O terreno é plano, não existindo condicionamentos relevantes. 

 

6. DESCRIÇÃO GENÉRICA DA SOLUÇÃO ADOPTADA.  

 

A rede ITUR possui 1 ponto de entrada / saída.  

 

A Topologia da rede é “ponto”. 

 

A rede de tubagem ITUR foi concebida de modo a permitir uma topologia de distribuição em 

estrela para todas as tecnologias a utilizar nos sistemas de cablagem (pares de cobre, cabo 

coaxial e fibra óptica). 

 

Nas vias de circulação em percursos longitundias e em travessias a profundidade mínima, ao 

nível geratriz exterior superior da tubagem, é de 1 metro e nos passeios de 0,80 m.  

 

7. DESCRIÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Dada a quantidade de edifícios existentes foi estabelecida uma rede de tubagens e de câmaras 

de visita ao longo dos passeios dos arruamentos, destinada a posterior enfiamento dos cabos 

de telecomunicações. 

 

Foram estabelecidos trajectos ao longo dos arruamentos onde se instalará a rede de tubagem 

principal e trajectos onde se instalará a rede de tubagem de distribuição. 

 

A rede de telecomunicações ficará ligada à rede existente pertencente ao Municípiode 

Almodôvar. 
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A rede de tubagem será estabelecida da seguindo o esquema de agrupamento de tubagem 

tipo F3, com envolvimento em pó de pedra ou areia e um tritubo, nos passeios e vias de 

circulação. 

 

As câmaras de visita a utilizar serão fundamentalmente dos seguintes tipos normalizados: 

 

- CVR2 - 100x75x120 cm (HxLxC)   

 

A caixa “CVR2” será utilizada em toda a rede. 

 

8. SALA TÉCNICA 

Na presente intervenção não se prevê a existência de nenhuma sala técnica. 

 

9. ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Estão previstos armaários de distribuição que servirão para alojar os equipamentos das redes 

de operadores em par de cobre e coaxial. A repartição de fibra óptica será presvista no interior 

das CV. 

 

10. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

As infra-estruturas de telecomunicações no subsolo, rede enterrada, compreenderão todos os 

trabalhos de construção civil inerentes, e que incluirão: 

 

- Abertura e tapamento de valas, com reposição de pavimentos; 

- Execução das câmaras de visita permanente do tipo indicado em peças desenhada, com 

blocos de betão ou de betão armado de acordo com os pormenores indicados nos desenhos 

das respectivas caixas, observando-se que os aros, tampas e ferragens metálicas deverão ser 

tratados contra a corrosão e que os furos das caixas serão tamponados com dispositivo 

adequado; 

- Instalação dos tubos PEAD Ø 110 mm, tubos PEAD Ø 63 mm e tubos PEAD Ø 40 mm; 

- Identificação dos blocos de condutas ao longo das valas, com fita ou rede de sinalização 

apropriada, de cor verde, com inscrição de “Telecomunicações”,  colocada a 25 cm acima do 

bloco de formação, ou seja acerca de 40 cm do tritubo. 
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11. ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

 

A abertura de valas será ao longo das ruas e passeios com uma profundidade que permita a 

instalação do tubo de forma a que este fique a cerca de 0,80 cm da geratriz exterior superior, 

se a instalação for nos passeios e 1,00 se a instalação for na faixa de rodagem, devidamente 

regularizada, tendo em atenção as distâncias regulamentares às outras redes de A.T., B.T., 

Gás, Águas e Esgotos, quer quando andem na proximidade quer quando se cruzem. 

 

Os tubos serão assentes em leito de areia de espessura de 5 cm mínimo. Quando o número 

de tubos a instalar for superior a um devem ser posicionados com espaçadeiras ou pentes de 

guiamento de 3 em 3 metros, levando uma camada de areia entre camadas de tubos de 3 cm 

de espessura. Após o último nível de tubos deverá levar uma camada de material de 

envolvimento regado e batido com 15 cm de altura mínima.  

 

O tapamento das valas será feito tendo em atenção que as primeiras camadas de terra sejam 

isentas de pedras (terra peneirada), sendo as mesmas camadas compactadas e regadas à 

medida que se vá enchendo a vala. 

 

Nas travessias as tubagens serão envolvidas por camadas de betão ao traço 1:4:5, com uma 

espessura mínima de envolvimento de 2 cm. 

 

A reposição dos pavimentos deverá ser feita da mesma forma que o pavimento inicial, 

respeitando os mesmos tipos de materiais. 

 

12. EXECUÇÃO DAS CÂMARAS DE VISITA PERMANENTE  

 

Na instalação das câmaras devem seguir-se as boas regras da arte, as estabelecidas no 

projecto e os prazos para tapamento e carga estabelecidos no regulamento de Estruturas de 

Betão Armado Pré-esforçado. 

 

As câmaras poderão ser pré-fabricadas ou construídas no local, estanques, executadas de 

acordo com o plano de pormenor. 

As tampas das câmaras de visita devem estar perfeitamente niveladas com o pavimento.  
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Nas câmaras de visita devem ser colocados degraus que facilitem o acesso ao seu interior, 

devendo, igualmente, ser instaladas âncoras, barras de suporte e outras previstas no projecto. 

O número de degraus depende da altura e do tipo de câmara a considerar. Deve considerar-

se uma distância máxima de 20cm entre degraus. 

 

Tendo em vista a melhoria da estanquicidade das câmaras de visita, recomenda-se que na 

ligação dos tubos às paredes de betão seja usada fita expansível com a humidade, envolvendo 

os tubos na espessura das paredes. 

 

As câmaras de visita a construir devem ser rebocadas com argamassa de cimento e areia ao 

traço de 1:3, com cerca de 2cm de espessura, devendo ser alisado à colher. Deve ser 

incorporado um isolante de humidade no reboco. 

 

A laje de fundo e paredes devem ser em betão armado; a laje de tecto será, igualmente, em 

betão armado, dimensionada em função do tráfego circulante na via onde se situa, utilizando 

como mínimo, em ambos os casos, betão da classe C20/25. 

 

No interior das CV, deve ser gravado o seu tipo e respectivo número identificativo, de acordo 

com o projecto, bem como aplicados os respectivos acessórios (degraus, âncoras, 

poleias/suportes plastificados), negativos adequados a instalação da tubagem e preparadas 

para assentamento do aro; o fundo da câmara de visita será executado com pendente para o 

seu centro, onde será executada uma concha com 20cm de diâmetro e 20cm de 

profundidade, de forma a permitir o escoamento de águas no fundo das câmaras, já referido 

anteriormente. 

 

A ligação da rede de tubagem às câmaras deve ser feita através de adoçamento das paredes, 

de forma a eliminar arestas que possam danificar a bainha dos cabos. 

 

Todos os tubos devem ser dotados de guias de material adequado, que permita o reboque dos 

cabos, ficando tamponados no interior das câmaras de visita. 

 

Os aros e tampas das CV devem cumprir as normas em vigor e ser definidas em função do 

local de instalação, devendo ser da classe B125, se instaladas em passeios, e da classe D400, 
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se instaladas na faixa de rodagem. Devem, ainda, ser identificadas com a palavra 

“Telecomunicações” devidamente gravada. 

 

Ligação à Terra – as câmaras do tipo CVC, CVR, CVI, CVL, e CVT poderão ser dotadas de 

placas de terra a 20cm do topo (chumbadouro ou bucha de expansão aplicado na parede da 

câmara com parafuso de 5cm a 10cm de comprimento e 1cm a 1,3cm de diâmetro, com a 

respectiva porca no caso do chumbadouro). 

 

As caixas serão executadas de acordo com o desenho anexo, caixas normalizadas pela 

ANACOM, construídas com blocos de betão C20/C25 ou em betão armado da classe 

C20/C25 e AÇO A400, com regularização de betonilha e paredes laterais rebocadas, sendo 

os aros e tampas, assim como todas as ferragens a colocar nas caixas deverá ser metalizadas 

e pintadas com tinta anticorrosiva. 

 

A câmaras de visita a utilizar na ITUR, são do tipo, CVR2  

 

Tipos de 

câmaras 

Utilização Rede 

Tubos por 

face 

Tritubo 

Capacidade indicativa 

Juntas de Pares de 

Cobre 

Juntas de Fibra 

Óptica 

CVR2 

Passagem e 

derivação 

Principal e 

Distribuição 

4 2 2 2 

 

12.1. CÂMARAS TIPO CVR 

 

As câmaras terão as seguintes características: 

 

▪ paralelepipédicas, construídas no local com blocos de betão maciço, em betão armado ou 

betonadas “in situ” ou pré-fabricada em betão armado; 

▪ A espessura mínima das paredes das câmaras construídas no local não pode ser inferior a 20 

cm; 

▪ A espessura das paredes para câmaras pré-fabricadas deve estar compreendida entre 10 cm e 

15 cm; 

▪ O fundo das câmaras de visita será constituído por enrocamento de cascalho, com 0,15m de 

espessura, coberto com betão de C20/25 com 0,10m de espessura. 
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12.2. FECHO DAS CÂMARAS 

 

Para garantir o fecho de uma câmara monta-se, no seu topo, o aro com a respectiva tampa 

ou tampas. Para garantir o fecho das câmaras de visita do tipo CVR o aro, estas devem ser 

equipadas com duas ou mais tampas, conforme a dimensão da câmara, privilegiando-se o 

uso de tampas articuladas. A tabela seguinte define as dimensões e a quantidade 

recomendadas das tampas a utilizar. 

 

CÂMARA DE 

VISITA 

ABERTURA ÚTIL  

(cm) 

DIMENSÕES EXTERIORES DA 

TAMPA (cm) 

N.º DE TAMPAS A 

MONTAR 

MODO DE MONTAGEM 

DAS TAMPAS 

CVR2 CxL = 120x75 CxL = 121,7x79,4 4 Transversal 

 

Os aros e tampas das câmaras de visita devem cumprir as normas em vigor, sendo da classe 

D400. O conjunto de tampa e aro metálico, em ferro fundido, deve respeitar a Norma 

Portuguesa NPEN 124, contendo a inscrição “Telecomunicações”. 

 

Os furos deverão ser tapados com tampões plásticos colados com silicone. 

 

12.3. NUMERAÇÃO DE CÂMARAS DE VISITA 

 

Os elementos constitutivos da rede de tubagem devem ser numerados, sequencialmente por 

cada tipo: câmara, tampa, troço de tubagem, armário ou pedestal, de Sul para Norte e de 

Oeste para Este, sequencialmente ao longo de cada directriz, com a indicação P, para 

principal, e D, para distribuição. 

 

As directrizes das Redes de Distribuição serão consideradas sequencialmente a partir das 

câmaras da Rede Principal de numeração baixa, até às de numeração mais elevada. 

 

As câmaras devem ter o n.º gravado no reboco e pintado com tinta preta indelével à entrada, 

no lado oposto à da colocação dos degraus. 

 

13. INSTALAÇÃO DOS TUBOS PEAD 

 

Os tubos a fornecer e a montar serão dos seguintes tipos: 
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MATERIAL DIÂMETRO NORMAL  (mm) DESIGNAÇÃO REDE 

Tubo PEAD 110 PEAD Ø 110 Condutas principais e condutas de 

distribuição 

 

As uniões dos tubos deve ser realizada por uniões apropriadas, devidamente coladas ou por 

electrosoldadura. 

 

No tritubo deve-se evitar o mais possível a acção de uniões, mas em caso de necessidade 

dever-se-á utilizar uniões de aperto mecânico de PEAD de 6 Kg/cm
2

, e deve ser montado logo 

acima do bloco de tubos. 

 

Dever-se-ão utilizar todos os acessórios de montagem, como espaçadeiras ou pentes e 

tampões. As espaçadeiras aplicam-se quando a tubagem com a mesma secção ultrapassa a 

unidade no mesmo troço, nos casos de tubos com secção 110 e tritubo; 

 

No interior de cada tubo deve ser instalada uma guia em corda de nylon. 

 

Na ligação dos tubos às caixas os tubos devem ser envolvidos por fita do tipo “ULTRA-SEAL” 

com largura da espessura da parede para garantir estanquidade. 

 

Ao longo das valas deverá ser colocada uma fita ou rede de sinalização plástica de cor verde 

com inscrições de telecomunicações 40 cm acima dos tubos,  ou outra cota a definir em obra. 

 

14. TRAVESSIAS 

 

Devem ser evitadas, na medida do possível, travessias, ruzamentos e vizinhanças com outras 

redes, escolhendo-se o traçado mais conveniente, tendo em conta as preocupações 

ambientais, paisagísticas e os sistemas ecológicos atravessados. 

 

Caso haja necessidade, as travessias de estradas, arruamentos e caminhos devem obedecer às 

seguintes condições: 

 

• A profundidade mínima não deve ser inferior a 1m; 
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• Devem ser realizadas perpendicularmente ao eixo das vias, excepto em casos devidamente 

justificados; 

• Na interligação entre 2 CV, antes e depois da travessia, será realizada por 3 tubos PEAD110 e 

um tritubo PEAD40, como utilização mínima. 

As travessias das vias devem fazer-se, sempre que possível, na perpendicular ao eixo da 

mesma e devem considerar-se 

câmaras de passagem em ambos os extremos. 

 

15. INSTALAÇÃO 

 

Os trabalhos de instalação devem ser executados respeitando as boas regras da arte, de modo 

que as ITUR fiquem tecnicamente correctas. 

 

Os tubos devem ser boleados, no interior das câmaras, de forma a não apresentarem arestas 

vivas, susceptíveis de ferirem os cabos quando no seu enfiamento. 

 

Nos diversos troços de tubo, para facilitar o posterior enfiamento dos cabos, possibilitando a 

sua tracção, devem ser deixadas guias com características mecânicas (valor de tracção maior 

ou igual a 2500 N). 

 

Todo o equipamento e material a fornecer deverá ser garantido pelo instalador no que diz 

respeito a: 

 

• Ser conforme as especificações técnicas; 

• Ser novo e da melhor qualidade na sua respectiva espécie; 

• Ser isento de erros, vícios ou defeitos de concepção e de projecto; 

• Ser isento de erros, vícios ou defeitos de fabricação e de matéria-prima; 

• Ter as dimensões e capacidades suficientes, bem como ser constituída por materiais 

adequados às condições de serviço especificadas, sob todos os aspectos; 

 

16. TELAS FINAIS 
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Entende-se por telas finais o conjunto de desenhos a apresentar pelo instalador responsável 

pela execução da obra, representando a infra-estrutura final do projecto, integrando as 

rectificações e alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi 

efectivamente construído. 

 

No final do processo de infra-estrutura, deverão ser entregues as telas finais em papel e 

suporte informático. 

O instalador deverá fornecer as peças desenhadas em DWG (formato gravado pela ultima 

versão disponível de Autocad) e em DWF e as peças escritas, redigidas em português, em 

MICROSOFT OFFICE (formato gravado pela ultima versão disponível do programa). 

 

Compete ao instalador proceder à elaboração das telas finais, verificando a conformidade das 

mesmas com o projecto de execução e as eventuais alterações nele introduzidas, desde o 

início da obra até à recepção provisória da empreitada 

As telas finais, terão de ser aprovadas pelo dono de obra. 

 

17. DIVERSOS 

 

Todos os trabalhos de execução das infra-estruturas telefónicas deverão ser coordenadas com 

as outras especialidades, de tal forma a que a colocação de tubagem e a execução das 

câmaras de visita, não fiquem a perturbar nem a ser perturbadas por outras instalações, e em 

caso de dúvida deverá ser solicitada a presença da fiscalização do distribuidor de 

telecomunicações.  

 

 

 

  Almodôvar, 13.01.2020 

O Projectista, 

Daniel Guerreiro Correia 
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I -          ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

 

 

1. ÂMBITO E DEFINIÇÕES 

 

As peças que constituem o presente projeto destinam-se a definir as condições para 

o fornecimento, montagem, ensaios e colocação em serviço das designadas Instalações 

Elétricas. 

 

As definições apresentadas têm por finalidade definir objetivamente o sentido de alguns 

termos utilizados no presente projeto, nomeadamente: 

 

• O termo “empreitada”, utilizado no projeto, refere-se ao conjunto de fornecimentos 

e trabalhos aqui definidos; 

• O termo “Empreiteiro”, utilizado no projeto, refere-se ao adjudicatário da empreitada; 

• O termo “Fiscalização”, utilizado no projeto, refere-se ao Dono da Obra, ou a quem 

este nomeie para, em sua representação, fiscalizar a realização dos trabalhos, nas 

condições expressas no caderno de encargos; 

• O termo “conceção”, utilizado no projeto pressupõe a prévia apresentação para 

subsequente aprovação pelo Dono de obra antes da execução; 

• O termo “desmontagem”, utilizado no projeto inclui a carga e transporte dos 

materiais e equipamentos sobrantes a destino final licenciado/ homologado ou a 

local a designar pelo Dono de Obra; 

• O termo “reposicionamento” “transferência” ou “deslocalização”, utilizado no 

projeto refere-se à desmontagem e instalação do mesmo equipamento noutra 

localização, incluindo todos os trabalhos, meios de movimentação e acessórios de 

instalação e ligação e colocação em serviço; 

• O termo “fornecimento”, utilizado no projeto compreende, exclusivamente, a 

aquisição do artigo e respetiva entrega em adequadas condições de 

acondicionamento em armazém do Dono de Obra – refere-se, de uma forma geral, a 

equipamentos; 

• O termo “execução”, utilizado no projeto compreende igualmente o fornecimento, 
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bem como todos os acessórios e trabalhos inerentes à instalação e colocação em 

serviço do artigo – refere-se, de uma forma geral, a redes; 

• O termo “montagem” ou “instalação”, utilizado no projeto compreende todos os 

acessórios e trabalhos inerentes à colocação em serviço de um equipamento ou rede 

fornecido por si ou pelo Dono de Obra; 

• O termo “colocação em serviço”, utilizado no projeto e também neste capítulo, 

compreende também todos os testes e ensaios, provisórios e definitivos, de 

funcionamento, incluindo, quando aplicável, a obtenção dos respetivos certificados 

de exploração. 

 

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

2.1. HOMOLOGAÇÃO 

 

Todos os equipamentos e materiais a utilizar deverão estar homologados por Normas 

Portuguesas e/ou Internacionais aplicáveis. 

 

A apresentação pelos concorrentes de equipamentos e/ou materiais não homologados 

poderá ser motivo de rejeição da proposta apresentada. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Todos os materiais e equipamentos a utilizar na obra deverão estar no estado de novos, 

não usados e apresentar a qualidade e as características definidas nos documentos 

próprios com as tolerâncias admitidas; 

 

Nos casos em que não sejam especificadas as características dos materiais entende-se 

que aquelas são as de uso corrente em obras análogas, são compatíveis com as normas e 

regulamentos em vigor e do mesmo nível de qualidade que as definidas para a 

generalidade da obra; 
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Após a adjudicação toda e qualquer proposta de substituição de especificações de 

materiais deverá ser feita por escrito devidamente fundamentada, incluir a variação de 

encargos resultantes dessa substituição e apresentada à Fiscalização em tempo que não 

comprometa o cumprimento do calendário contratado tendo em conta o prazo 

necessário à Fiscalização para se pronunciar. 

 

2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS, APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS 

 

O transporte e meios de elevação de materiais, aparelhagem e equipamentos para 

o local de trabalho serão a cargo do Empreiteiro, nas devidas condições de segurança e 

acondicionamento. 

 

No caso de o acesso de equipamentos condicionar ou ser condicionado pela 

construção, deverá o Empreiteiro alertar atempadamente a Fiscalização, a fim de serem 

tomadas as necessárias medidas preventivas. 

 

As dificuldades de qualquer espécie, exceto as de força maior, que venham a surgir, 

nunca poderão servir de pretexto para apresentação de qualquer reclamação sobre 

prazos ou custos da Empreitada. 

 

2.4. ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO 

 

O Empreiteiro é obrigado a possuir em depósito os materiais e equipamentos em 

quantidade suficiente de modo a satisfazer o cumprimento do calendário contratado para 

a obra; 

 

As condições de armazenamento deverão ser adequadas à conveniente conservação dos 

materiais e equipamentos. No caso de materiais e equipamentos deterioráveis pela 

ação dos agentes atmosféricos, essa armazenagem será obrigatoriamente feita em 

local fechado que garanta proteção contra a ação desses agentes; 
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Para efeitos de controlo de qualidade, os materiais e equipamentos deverão ser 

armazenados em lotes convenientemente identificados e em condições que permitam o 

acesso e manuseamento dos mesmos; 

 

Todos os materiais e equipamentos poderão em qualquer tempo ser rejeitados se se 

encontrarem deteriorados. 

 

2.5. CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 

 

A aplicação dos materiais e equipamentos fica condicionada à sua prévia aprovação 

pela Fiscalização; 

 

Após comunicação por parte do Empreiteiro da entrada dos materiais e equipamentos 

em obra a Fiscalização tem 10 (dez) dias úteis para proceder às operações necessárias 

de apreciação das características dos mesmos e para se pronunciar sobre a sua rejeição 

ou aprovação. Outros prazos para aprovação dos materiais e equipamentos pela 

Fiscalização poderão por esta ser indicados ao Empreiteiro; 

 

Findo o prazo da alínea anterior se não houver da parte da Fiscalização a comunicação 

de rejeição entender-se-á que os mesmos foram aprovados; 

 

A aprovação dos materiais e equipamentos far-se-á através de: 

 

• Verificação de certificados de origem; 

• Verificação das dimensões e demais requisitos necessários ao correto funcionamento de 

cada equipamento de acordo com os definidos em projeto; 

• Análise ou ensaio de amostras em laboratórios oficiais. Tais amostras, se satisfizerem as 

especificações requeridas, serão tomadas como padrão de referências; 

• Independentemente das verificações atrás referidas, os materiais estão sujeitos em 

obra a verificação destinada a determinar da manutenção das características 

aprovadas; 

• A aprovação deve ser formalizada através de documentos que identifiquem 
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perfeitamente, os materiais e equipamentos a que se refere, mesmo nos casos em 

que a aceitação é tácita. 

 

3. NORMAS E REGULAMENTOS 

 

A construção e a montagem dos equipamentos e sistemas obedecerão aos regulamentos 

de segurança e às normas nacionais que lhes forem aplicáveis. Onde a regulamentação 

nacional for omissa, seguir-se-ão as normas e regulamentos europeus ou os indicados no 

projeto e os do país de origem dos equipamentos. 

 

4. DEFINIÇÃO DA EMPREITADA 

 

4.1. DEFINIÇÃO GERAL 

 

A empreitada é definida pelo conjunto das peças escritas e desenhadas que constituem 

o projeto e pelo que eventualmente seja estipulado no contrato de adjudicação. 

 

De um modo geral, a empreitada reger-se-á pela Legislação Oficial em vigor sobre 

Empreitadas de Obras Públicas, nas partes que lhe forem aplicáveis. 

 

O Empreiteiro obriga-se a respeitar as presentes condições, nos pontos em que o 

Caderno de Encargos for omisso. Havendo contradição, reger-se-á pelas Condições 

impostas pelo Caderno de Encargos. 

 

O Empreiteiro fica responsabilizado tecnicamente pela concretização em obra, com 

sucesso, da instalação ou instalações apresentadas em projeto, não podendo rejeitar 

qualquer responsabilidade de deficiências de funcionamento, por alegados erros de 

dimensionamento ou de conceção de projeto. Nesta medida, o proponente deverá 

referenciar as deficiências detetadas, convertendo-as em Erros e Omissões, para efeitos 
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de contabilização de custos, conforme respetivo Mapa de Medições e de Quantidades de 

Trabalhos e Preços Unitários. 

 

Entende-se que é obrigação do Empreiteiro o fornecimento de todas as peças e 

acessórios, bem como a execução de todos os trabalhos necessários à montagem dos 

equipamentos segundo as regras da arte e ao seu bom funcionamento, ou à obediência 

a Regulamentos e Normas, ainda que tais trabalhos não estejam explicitamente 

designados no projeto. 

 

O Empreiteiro obriga-se a cumprir todas as instruções que lhe sejam dadas pelo Dono 

da Obra, ou seus representantes, durante a vigência do contrato. 

 

O Empreiteiro responsabilizar-se-á pelo conhecimento da totalidade do projeto, com 

base no que o assumirá como completo, correto e de acordo com as normas e os fins 

previstos, assumindo igualmente a responsabilidade dos dimensionamentos, potências, 

cálculos e idoneidade dos sistemas, bem como do seu adequado funcionamento com 

garantia de serem atingidos os objetivos pretendidos. 

 

O Empreiteiro não procederá à execução dos trabalhos sem possuir peças desenhadas 

aprovadas pela Fiscalização como boas para execução, sejam as do projeto, sejam as 

produzidas por si. Essa aprovação não reduzirá, contudo, a responsabilidade do 

Empreiteiro pelos seus desenhos e pela sua confirmação dos desenhos do projeto. 

 

4.2. DEFINIÇÃO PARTICULAR 

 

A empreitada compreende o fornecimento, montagem e ensaios individuais e integrados, 

de todos os equipamentos descriminados nas peças escritas e desenhadas deste projeto, 

de modo a entregar a Instalação ao cliente em adequadas e completas condições de 

funcionamento e exploração. 

 

Faz ainda parte da empreitada o fornecimento, montagem e ensaios dos componentes 

que embora não detalhados no projeto, sejam absolutamente necessários e intrínsecos ao 
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funcionamento da Instalação, com exceção daqueles que o Empreiteiro excluir 

explicitamente na sua proposta. 

 

Estão ainda incluídos na empreitada: 

 

• Todos os pequenos trabalhos de apoio de construção civil inerentes às montagens, 

tais como fixações, suspensões, furações e travessias deverão ser considerados no 

âmbito da presente empreitada, incluido abertura e tapamento de roços e abertura de 

nichos; 

• Fornecimento dos desenhos de execução, caso seja necessário adaptar o presente 

projeto aos equipamentos propostos pelo Empreiteiro. Os desenhos serão colocados à 

apreciação e aprovação da Fiscalização antes do início dos trabalhos; 

• Transporte dos equipamentos para o local de implantação; 

• Fornecimento de andaimes para montagens próprias; 

• Todos os apoios necessários às restantes artes e empreitadas; 

• Coordenação da execução das instalações com as restantes  empreitadas, 

nomeadamente no que se refere às instalações embebidas no betão e ao 

atravessamento de lajes; 

• Realização de desenhos de obra e de integração e a execução de telas finais; 

• Realização dos logigramas e especificações funcionais referentes à interatividade entre 

as diversas Instalações Técnicas e sua sujeição prévia à aprovação da Fiscalização; 

• Fornecimento, montagem, ensaios, assistência técnica e manutenção da 

instalação durante o período inicial de exploração, entendendo-se este período 

como aquele que decorre até à receção definitiva da obra (cinco anos); 

• Realização de todos os trabalhos de preparação e acabamento que, embora 

não explicitamente discriminados, sejam necessários à conclusão e bom 

funcionamento da instalação. 

• Execução de todos os trabalhos e fornecimento de todos os acessórios que embora 

não explicitamente descriminados, sejam necessários ao bom funcionamento dos 

sistemas e equipamentos descritos, em acordo com a qualidade técnica e os 

princípios de funcionamento preconizados; 

• Fornecimento (em duplicado) de toda a documentação técnica necessária, 
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nomeadamente manuais de instruções, operação e manutenção das instalações, 

em língua portuguesa; 

• Formação de pessoal do Dono da Obra no âmbito da exploração e 

manutenção da instalação. 

 

5. ENSAIOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização reserva-se o direito de examinar e aprovar todos os materiais antes de 

instalados. 

 

6. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 

Os trabalhos deverão ser executados por pessoal qualificado, com toda a solidez e perfeição e 

de acordo com as regras da arte. A sua realização deverá harmonizar-se e compatibilizar-se 

com a exploração do complexo, fornecendo o Empreiteiro atempadamente à Fiscalização os 

elementos necessários para essa compatibilização. 

 

Todos os materiais a empregar devem ser novos, de boa qualidade e satisfazer as 

exigências dos fins a que se destinam e ser homologados, não podendo ser aplicados 

sem prévia aprovação da Fiscalização. Esta aprovação não reduzirá, contudo, a 

responsabilidade do Empreiteiro no tocante à qualidade dos materiais aprovados. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO 

 

Todos os documentos que servirão para a elaboração de desenhos de coordenação e 

de obra e/ou de projeto de pormenorização e telas finais, programas de ensaio, de 

controlo de qualidade e plano de formação serão submetidos, dentro dos prazos 

estipulados, à aprovação da Fiscalização. 
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Após a conclusão da Obra, no prazo máximo de trinta dias, (e se outras exigências 

não constarem do Caderno de Encargos) deverão ser apresentados, pelo menos, os 

seguintes documentos: 

 

– Relatórios dos ensaios; 

– Desenhos, esquemas e diagramas “as built” (como executado), contendo toda 

a informação necessária para a correta compreensão, exploração e 

manutenção da instalação final, nomeadamente: 

 

• Diagramas das instalações/ redes; 

• Plantas com o traçado das Redes e localização de equipamentos; 

• Esquemas  elétricos  de  potência  e  comando  dos  quadros  elétricos, incluindo 

réguas de bornes; 

• Manuais dos equipamentos. 

 

A documentação técnica a fornecer pelo Empreiteiro deverá ser apresentada em 

língua portuguesa, à exceção de catálogos e folhetos técnicos, os quais poderão ser 

elaborados em língua inglesa. 

 

Toda a documentação deverá ser fornecida em triplicado: 

 

• Uma cópia em papel; 

• Uma cópia em suporte informático (Peças desenhadas em formato DWG ou DXF, 

Peças escritas em formato Microsoft Word e PDF, Mapas e listagens em formato 

Microsoft Excel e PDF, catálogos, folhetos, manuais e outra documentação técnica em 

formato PDF); 

• Uma cópia em papel a ser colocada em bolsa plástica própria junto de cada 

equipamento/ quadro, com a informação que lhe está associada. 

 

Após a entrega das telas finais e durante o período de garantia da obra, sempre 

que se verifiquem atualizações ou correções na instalação relacionada com a 

empreitada devem ser cumpridos todos os itens referidos nesta alínea. 
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8. PLANEAMENTO 

Os concorrentes deverão ter por base o disposto no planeamento geral constante do 

processo de concurso e/ou o que vier a ser acordado com a Fiscalização. 

 

9. NORMAS, ENSAIOS E RELATÓRIOS 

9.1. NORMAS 

Os concorrentes deverão indicar quais as normas seguidas no fabrico dos 

equipamentos e referir quais as homologações obtidas. O Empreiteiro terá de 

apresentar os respetivos certificados ou homologações, passadas por entidades 

nacionais ou internacionais de reconhecida idoneidade. 

 

9.2. ENSAIOS 

Os concorrentes deverão descrever detalhadamente os ensaios a realizar no local da 

obra assim como os meios previstos para a sua execução. 

 

Além dos ensaios referidos no presente projeto, reserva-se o direito de a Fiscalização 

verificar as adequadas condições de montagem de todas as redes e equipamentos. 

 

Antes da realização dos ensaios o Empreiteiro deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização os mapas e os procedimentos dos ensaios a realizar, bem como os 

resultados esperados de cada ensaio. 

 

Todos os ensaios serão, obrigatoriamente, realizados na presença da Fiscalização. 

 

9.3. RELATÓRIOS 

Após cada ensaio o Empreiteiro deverá elaborar um relatório contendo todos os resultados 

obtidos. A aprovação destes relatórios pela Fiscalização é condição indispensável para 

ser efetuada a Receção Provisória da instalação. 
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10. FORMAÇÃO 

Deverá ser considerada a formação teórico-prática do pessoal a designar pelo Dono da 

Obra sobre a operação e manutenção da instalação, a realizar no local da obra, de 

acordo com as diversas fases de montagem e ensaios de receção. 

 

Assinale-se que, enquanto a formação acima referida não atingir níveis satisfatórios em 

relação ao objetivo pretendido, o Empreiteiro deverá assumir obrigatoriamente a 

condução da instalação com as “performances” exigidas e por si anteriormente 

garantidas. 

 

11. PEÇAS DE RESERVA 

Para cada equipamento, o Empreiteiro deverá fornecer lista das peças de reserva, tidas 

como fundamentais para a sua manutenção, onde conste a identificação dada nos 

esquemas desenhados, referência do fabricante, marca, representante e preço unitário. 

 

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PREÇO 

 

12.1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Os trabalhos e/ou fornecimentos ou conjunto de trabalhos e/ou fornecimentos serão 

medidos à unidade (adimensional) ou na unidade de medida do sistema métrico 

aplicável conforme o uso na especialidade. 

 

• Entende-se por uma unidade (adimensional) de uma entidade (equipamento, quadro 

completo e equipado, etc.) ou conjunto de entidades; 

• O seu fornecimento, nas condições de acondicionamento compatíveis com a sua 

natureza; 

• A sua montagem e instalação de acordo com: 

 

– As  condições  especificadas  no  presente  projeto  e  respetivas  peças desenhadas; 
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– As regras de arte e boa técnica; 

– As instruções do fabricante; 

– As condicionantes do local. 

 

• A realização dos ensaios de acordo com o especificado no presente projeto; 

• Os trabalhos e/ou fornecimentos complementares necessários ao seu bom funcionamento 

incluindo testes, programações e arranque das instalações. 

 

Entende-se por unidade (adimensional) de um trabalho ou conjuntos de trabalhos: 

 

• A execução de um conjunto de operações necessárias à sua realização; 

• Os fornecimentos complementares dos materiais necessários à sua realização. 

 

Entende-se por unidade métrica de um determinado fornecimento de material (cabo, 

tubo, etc.): 

 

• O seu fornecimento, nas condições de acondicionamento compatíveis com a sua 

natureza; 

• A sua instalação e montagem de acordo com: 

 

– As  condições  especificadas  no  presente  projeto  e  respetivas  peças desenhadas; 

– As regras de arte e boa técnica; 

– As instruções dos fabricantes; 

– As condicionantes do local; 

– A realização dos ensaios de acordo com o especificado no presente projeto; 

– Os trabalhos e/ou fornecimentos complementares necessários à sua correta instalação 

e bom funcionamento incluindo testes, programações e arranque das instalações. 

 

12.2. CRITÉRIOS DE PREÇO 
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Os preços a indicar pelos Concorrentes para cada uma das posições da lista de 

medições ou a apresentar para cada trabalho, fornecimento, conjunto de trabalhos e 

conjuntos de fornecimentos incluirão sempre: 

 

• Os custos de transporte; 

• Os seguros; 

• As margens de comercialização e lucro; 

• Os custos inerentes ao seu fornecimento como definido no ponto anterior. 
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II - ESPECIFICAÇÕES E  CONDIÇÕES TÉCNICAS  ESPECIAIS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão referidas as caraterísticas principais a que deverão obedecer os 

materiais a utilizar nesta instalação, bem como alguns pormenores da sua aplicação 

as quais deverão ser entendidas como requisitos mínimos. 

 

Poderão ser utilizados outros materiais, dispositivos e equipamentos tecnicamente 

mais evoluídos, desde que cumpram os requisitos mínimos aqui estabelecidos.  

 

A empreitada compreende o fornecimento, montagem e ensaios individuais e 

integrados, de todos os equipamentos descriminados no presente projeto, de modo a 

entregar a Instalação ao Cliente em adequadas e completas condições de 

funcionamento e exploração. 

 

Faz ainda parte da empreitada o fornecimento, montagem e ensaios dos 

componentes que embora não detalhados no projeto, sejam absolutamente 

necessários e intrínsecos ao funcionamento da instalação com exceção daqueles que 

o Instalador excluir explicitamente na sua proposta. 

 

2. CARATERÍSTICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Todos os elementos constituintes da instalação, assim como os materiais que os 

constituem, foram selecionados de acordo com os riscos em presença nos locais 

onde irão ser instalados, robustez e grau de estanquicidade e deverão obedecer às 

disposições aplicáveis das prescrições e instruções técnicas constantes Manual ITUR 

2ª Edição, das Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, ou, na sua 

falta, às da CENELEC, CEI, ITU ou a outras aceites pela Fiscalização do Governo. 

 

Em conformidade com o princípio de reconhecimento mútuo, são aceites todos os 

materiais, dispositivos e equipamentos legalmente fabricados, comercializados ou 
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ensaiados noutros Estados Membros, bem como os produzidos ou ensaiados num 

Estado que seja parte contratante do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, 

mesmo que o seu fabrico ou ensaio obedeça a especificações técnicas diferentes das 

impostas aos seus próprios produtos e desde que o produto em questão assegure um 

nível de segurança equivalente. 

 

Deverá ser aplicada a legislação nacional que resulte da transposição das diretivas 

europeias aplicáveis, nomeadamente no que concerne a compatibilidade 

eletromagnética e a segurança do utilizador ou de qualquer outra pessoa. 

 

Os materiais, dispositivos e equipamentos a utilizar nas infraestruturas de 

telecomunicações, deverão ter e conservar de forma durável caraterísticas elétricas, 

mecânicas, físicas e químicas adequadas às condições a que podem estar 

submetidos em funcionamento. 

 

Para efeitos de verificação da conformidade anteriormente referida, o instalador deverá 

possuir certificados passados ou confirmados por entidades idóneas. 

 

3. FORMAÇÕES DE TUBAGEM 

Na presente empreitada foi considerada uma única formação de tubagem, F4, com os 

tubos envolvidos em areia, variando apenas nas situações de travessias de via, onde  

execução se considera o envolvimento dos tubos com betão. 

 

▪ TUBOS COM ENVOLVIMENTO EM AREIA/PÓ DE PEDRA 

 

O fundo da trincheira para a instalação da tubagem deve ser coberto com uma camada 

de areia, ou pó de pedra batido, com um mínimo de 5 cm. No caso de solos rochosos, a 

espessura para a cobertura deve ser aumentada para os 10 cm. 

Cada camada de tubos deve intercalada por uma camada de areia ou pó de pedra 

regada, com um mínimo de 3 cm de espessura por camada. 

No final da formação deve ser colocada uma camada de areia ou pó de pedra, regada e 

batida, com uma espessura mínima de 15 cm. 
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▪ TUBOS COM ENVOLVIMENTO EM BETÃO 

 

O fundo da trincheira deve ser regularizado com uma camada de areia ou saibro batido, 

com um mínimo de 2 cm de espessura. 

Os tubos devem ser assentes em betão C20/25 devidamente vibrado, ficando com um 

envolvimento de pelo menos 2 cm. 

Deve ser utilizada cofragem lateral. 

O aterro só deve ser efetuado após secagem do betão. 

O aterro deve ser efetuado por camadas com cerca de 15 cm de altura, regadas e 

batidas. 

Os tubos da infraestrutura devem ser sinalizados por meio de uma fita de sinalização de 

cor verde, 15 cm acima do bloco da formação. 

 

4. IMPLANTAÇÃO/PIQUETAGEM 

Após a preparação adequada do terreno a implantação da rede deve ser feita no mais 

curto espaço de tempo e de acordo com o projeto. 

 

5. ESCAVAÇÃO 

 

Os trabalhos de escavação devem ser precedidos de todos os procedimentos de 

segurança em vigor, observado o cumprimento do respetivo plano anteriormente definido. 

Os trabalhos relativos à abertura da vala destinada ao alojamento da rede de tubagem, 

e/ou outros elementos da rede, devem ser executados tendo em conta o respetivo projeto 

e observado o cumprimento de todas as regras de segurança e da construção, constantes 

da legislação aplicável em vigor. 

O posicionamento da tubagem deve ser executado com recurso aos elementos adequados 

e indicados pelos fabricantes, garantindo assim uma adequada instalação bem como a 

correta funcionalidade da rede a estabelecer. 

A existência de obstáculos ou de outras infraestruturas existentes, que ocasionem 

condicionantes no estabelecimento da rede, podem obrigar ao seu desvio, ou ao 
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necessário aprofundamento e passagem pela parte inferior dos mesmos. É expressamente 

proibida a sua instalação em desrespeitando das cotas mínimas de profundidade 

estabelecidas no Manual ITUR 2.ª Edição. 

De forma garantir a integridade de outras infraestruturas existentes no local, devem ser 

tomadas todas medidas consideradas adequadas e necessárias, sendo que a 

responsabilidade de qualquer dano que possa ocorrer será comprovadamente imputado à 

entidade executora da obra. 

Todos os materiais resultantes da escavação das valas e dos outros elementos da rede, 

que venham a ser utilizados para o seu aterro, devem ficar acondicionados ao longo das 

valas, a uma distância estipulada na legislação aplicável em vigor. Os materiais sobrantes 

devem ser removidos para local previamente definido e previsto em legislação específica. 

 

6. ASSENTAMENTO DA TUBAGEM 

 

O leito da vala destinada ao alojamento da tubagem deve estar previamente regularizado 

com a 

utilização de pó de pedra, saibro ou terra cirandada, com pelo menos 5 cm de espessura. 

Sempre que se verifique a necessidade de efetuar uniões entre tubos, estas devem ser 

executadas através de dispositivos de abocardamento macho-fêmea e utilizadas colas 

adequadas, devendo-se garantir uniões perfeitas e elevada estanquicidade da tubagem a 

instalar. 

A tubagem deve ser posicionada com auxílio de pentes de guia ou espaçadeiras 

adequadas, de forma garantir uma adequada execução do trabalho. 

A tubagem vazia deve ser sempre devidamente tamponada conforme regras anteriormente 

definidas para o tamponamento dos tubos. 

 

7. ATERRO, COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

 

Todos os produtos resultantes da escavação dos solos poderão ser repostos, desde que 

devidamente cirandados e com garantia da adequada compactação. Verificando-se a 

impossibilidade de proceder desta forma os produtos referidos deverão ser removidos e 

substituídos por pó de pedra ou saibro. 
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Tubos PEAD 

Todos os tubos da rede de tubagem, após a sua instalação, deverão ser cobertos de pó 

de pedra ou saibro, com uma camada de 15 cm de espessura mínima. 

O aterro da vala que alberga os tubos da rede deve ser executado em camadas sucessivas 

de 15 cm de espessura, regadas e compactadas mecanicamente, ou por outro tipo de 

processo equivalente e adequado para o efeito. 

 

Tritubo 

O tritubo deve ficar instalado sobreposto aos demais tubos existentes, usando, para seu 

leito, uma camada de pó de pedra ou saibro, com uma espessura mínima de 5 cm 

devidamente compactada. 

O seu alinhamento deve ser retilíneo, não se permitindo qualquer tipo de união ou 

emenda. 

A sua cobertura deverá ser constituída por uma camada de pó de pedra ou saibro, com 

uma espessura mínima de 15 cm, devendo ser ainda devidamente regada e compactada. 

 

Ligação de tubos para entrada de edifício e outros equipamentos 

A ligação à rede de comunicações eletrónicas deve ser efetuada eliminando-se toda a 

possibilidade de infiltração de água nos edifícios garantindo-se assim o regular e 

adequado funcionamento da referida ligação. 

Deste modo a instalação da entrada dos tubos nos edifícios deve ser sempre efetuada de 

forma ascendente e com inclinação igual ou superior a 10 %. Todos os tubos não 

utilizados deverão ser devidamente tamponados com os dispositivos adequados e 

indicados pelo fabricante respetivo. 

 

Reposição de pavimentos 

Toda a reposição de pavimento e enchimento das tampas das CV deve respeitar a 

estrutura já existente no local, devendo os trabalhos executados observar as boas práticas 

de execução, as devidas regras da técnica aplicável, no âmbito da segurança, normas de 

execução regulamentadas e toda a demais regulamentação em vigor. 
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8. REDE DE TUBAGEM 

 

A Rede de Tubagem carateriza-se como o elemento das ITUR que assegura a passagem 

subterrânea, a proteção e salvaguarda dos cabos, bem como o alojamento de 

equipamentos de telecomunicações. Será executada no absoluto respeito das regras de 

instalação estipuladas no manual ITUR 2ª Edição. 

 

Em conformidade com o representado nas peças desenhadas, os elementos constituintes 

da rede de tubagem da presente ITUR são os seguintes: 

 

- Tubos e acessórios; 

- Câmaras de visita; 

- Armários e pedestais; 

- Valas. 

 

Nos desenhos indicam-se os traçados mais prováveis das canalizações, estas a confirmar 

pelo Empreiteiro no  decurso  da  obra,  tendo  em  conta  os  percursos  mais  curtos  e  a  

coordenação  com  as  restantes especialidades. 

 

A instalação deverá respeitar a regulamentação em vigor e ser executada de acordo com 

as boas regras da especialidade. 

 

Na execução das instalações deverão ser observados os seguintes requisitos: 

 

• Os materiais, técnicas e meios de instalação serão da melhor qualidade e de 

acordo com as melhores regras da especialidade. Deverão ser cumpridas as 

prescrições dos regulamentos nacionais e os princípios normalmente aceites para este 

tipo de instalação; 

• A escolha dos materiais e os processos de montagem respeitarão sempre as 

recomendações dos fabricantes respetivos; 

• O Empreiteiro será o responsável pela localização correta de qualquer material ou 

equipamento. Em caso de discordância sobre as condições de montagem ou 

funcionamento materiais e equipamentos, o Empreiteiro deverá expor o assunto, por 
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escrito e antes da montagem, à Fiscalização; 

• Antes de se proceder à abertura dos roços será traçado na parede o encaminhamento 

a seguir pelos mesmos e só depois de aprovado pela Fiscalização se poderá realizar 

a respetiva abertura; 

• As curvas a efetuar deverão apresentar-se sem deformações que comprometam as 

caraterísticas mecânicas dos tubos e a facilidade de enfiamento dos condutores/ou 

cabos; 

• Os raios de curvatura mínimos regulamentares; 

• As superfícies de corte nos tubos deverão ser convenientemente afagadas, de modo a 

não possuírem elementos cortantes; 

• Os tubos serão instalados tendo em conta a sua posição relativamente a outras 

canalizações; 

• As uniões deverão ser colocadas com cola apropriada. Não se admitem uniões 

executadas em curvas; 

• A tubagem só será atacada a argamassa de cimento com traço 1:3 depois de 

vistoriada e aprovada pela Fiscalização; 

• A abertura, tapamento e disfarce  de roços serão de  conta do Empreiteiro; 

• Não serão permitidos roços oblíquos, devendo as baixadas descer na prumada 

respetiva; 

• Todos os tubos serão vedados com tampões, que suportem uma temperatura de 

serviço entre - 15 ºC e + 60 ºC bem como uma taxa de humidade relativa entre 15 % 

e 95 %, ter IP66 e IK08, ter gravado o diâmetro nominal dos tubos a que se destina e 

adaptados ao diâmentro nominal do tubo a tamponar. 

 

8.1 TUBOS 

Os tubos a instalar serão corrugados de dupla parede, fabricados em polietileno de 

alta densidade (PEAD) para os diâmetros de 110mm e polietileno de baixa densidade 

(PEBD) na sua parede interior e polietileno de alta densidade (PEAD) na sua parede 

exterior para os diâmetros de 50mm, com perfil ondulado da secção longitudinal. 

A parede interior deve ser perfeitamente lisa, enquanto a parede exterior será 

corrugada com elevada resistência à compressão e ao impacto. 

 

Os tubos a utilizar deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
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• Em material não metálico; 

• Maleáveis; 

• Com interior liso; 

• Em PEAD interior e exterior para diâmetros 110mm; 

• Em PEBD interior e PEAD exterior para diâmetros 50mm e 90mm; 

• Resistir  a  uma  força  de  compressão  mínima de 450N, para formações com 

envolvimento em pó de pedra ou areia; 

• Resistir  a  uma  força  de  compressão  mínima de 250N, para formações com 

envolvimento em betão; 

• Proteção contra impactos mecânicos, com uma energia de 15 joule, para os tubos 

de 50mm; 

• Proteção contra impactos mecânicos, com uma energia de 28 joule, para os tubos 

de 110mm; 

• Temperatura de instalação e serviço entre -5 e +60ºC; 

• Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e contra a projeção de água, 

IP66, de acordo com a EN60529; 

• Grau de proteção contra impactos mecânicos, IK 08, de acordo com a EN 50102; 

  

8.2 TRITUBO 

 

O tribubo a instalar será composto por um conjunto formado por três tubos de cor 

preta (RAL9011), de iguais dimensões, unidos solidariamente entre si por uma 

membrana. Os tubos são retilíneos, rígidos e com superfície externa lisa e interna 

estriada no sentido longitudinal, fabricado em polietileno de alta densidade 

(PEAD/MRS80). 

O tritubo a utilizar no presente projecto terá o diâmetro nominal mínimo de 40 mm. 

A junção entre tubos deve ser assegurada por intermédio de acessórios (uniões), 

devendo estes ser fabricados com materiais com características idênticas às dos tubos 

correspondentes e garantindo os mesmos índices de proteção. A cr iação de uniões 

deve ser evitada, sempre que possível, só sendo aceite em situações excepcionais e 
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devidamente fundamentadas. No entanto, caso se verifique esta necessidade, as uniões 

devem ser executadas com recurso a acessórios electro-soldáveis. 

 

Os tubos a utilizar deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 

 

o Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e contra a projeção de água, 

IP66, de acordo com a EN60529; 

o Grau de proteção contra impactos mecânicos, IK 08, de acordo com a EN 50102; 

 

8.3 ESPAÇADEIRAS 

 

As espaçadeiras ou pentes utilizadas para posicionamento dos tubos na mesma secção do 

traçado de tubagem, devem ser construídas em polietileno de média densidade. As 

espaçadeiras a considerar no presente projecto pra o tubo com diâmetro nominal de 110 

mm, terão a segunte dimensão mínima: 

 

 

 

Diâmetro nominal 

(mm) 

A (mm) B (mm) H (mm) d (mm) 

110 30 438 188 110 

 

 

8.4 CÂMARAS DE VISITA 

 

Na instalação das câmaras de visita devem seguir-se as boas regras da arte, bem como as 

estabelecidas no projeto, ter em atenção os prazos adequados para o tapamento e 
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observar os corretos índices de carga estabelecidos no regulamento de Estruturas de Betão 

Armado Préesforçado. 

As câmaras podem ser pré-fabricadas ou construídas no local, devendo ser estanques, 

sendo executadas de acordo com o plano de pormenor. 

As tampas das câmaras de visita devem estar perfeitamente niveladas com o pavimento. 

Para tal, caso se verifique a necessidade, deverá ser acrescentada a chaminé, utilizando-se 

para o efeito um anel cilíndrico pré-fabricado. As câmaras onde não exista chaminé devem 

ser ampliadas ou mesmo reduzidas, devendo ser respeitadas as dimensões mínimas 

estabelecidas, para a execução do referido nivelamento. 

As câmaras de visita devem ser dotadas de degraus que facilitem o acesso ao seu interior, 

devendo, igualmente, ser instaladas âncoras, barras de suporte e outros mecanismos que 

permitam o suporte da cablagem instalada nas mesmas, facilitando o acesso referido. O 

número de degraus depende da altura e do tipo de câmara a considerar. Deve ser 

respeitada uma distância máxima de 20 cm entre degraus. 

Tendo em vista a melhoria da estanquicidade das câmaras de visita, na ligação dos tubos 

às paredes de betão deverá ser usada fita expansível com a humidade, envolvendo os 

tubos na espessura das paredes. 

As câmaras de visita a construir devem ser rebocadas com argamassa de cimento e areia 

ao traço de 1:3, com aproximadamente 2 cm de espessura, devendo o reboco ser alisado 

com ferramenta apropriada, nomeadamente uma colher de pedreiro. A mistura da 

argamassa do reboco deve obrigatoriamente conter material isolante de combate à 

humidade. 

A laje de fundo e as paredes devem ser construídas em betão armado. A laje de teto será, 

igualmente, executada em betão armado, devendo ser dimensionada em função do 

tráfego circulante na via onde se situa, utilizando como mínimo, e em ambos os casos, 

betão da classe C20/25. 

No interior das CV, deve ser gravado o respetivo tipo bem como o seu número 

identificativo, de acordo com o projeto, devendo igualmente ser aplicados os respetivos 

acessórios (degraus, âncoras, poleias/suportes plastificados), os negativos adequados à 

instalação da tubagem e a devida preparação para o correto assentamento do aro. 

As câmaras devem ter o número gravado no reboco e pintado com tinta preta indelével à 

entrada, no lado oposto à da colocação dos degraus. 
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O fundo da câmara de visita será executado com uma pendente para o seu centro, onde 

deverá ser executada uma concha com 20 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade, de 

forma a permitir o escoamento de águas no fundo das câmaras. 

As CV devem ser numeradas e marcada com a respetiva numeração do seguinte modo: 

 

▪ À entrada da CV, no lado oposto ao da colocação dos degraus; 

▪ Por gravação no reboco e pintada com tinta que contraste com o fundo. 

 

A ligação da rede de tubagem às câmaras deve ser feita através de adoçamento das 

paredes, de forma a eliminar arestas que possam danificar a bainha dos cabos. Todos os 

tubos devem ser dotados de guias de material adequado, que permita o reboque dos 

cabos, ficando tamponados no interior das câmaras de visita. 

Os aros e tampas das CV devem cumprir as normas em vigor e ser definidas em função do 

local de instalação 

As câmaras de visita consideradas no presente projecto são do tipo CVR2, com aro e 

tampa Classe D400, de acordo com a NP EN 124. 

  

As tampas devem ter a identificação "Telecomunicações" gravada. 

 

8.5 ARMÁRIOS E PEDESTAIS 

 

Os armários previstos na presente empreitada deverão ter as seguintes características: 

 

o Invólucro 

a. Ser construído em material isolante, poliéster reforçado a fibra de vidro, auto 

extinguível, resistente aos agentes químicos, à corrosão e aos raios 

ultravioletas; 

b. Ser de classe II de isolamento; 

c. Os painéis posteriores e laterais devem ser lisos de forma a permitir que 

sejam encostados por trás ou lado a lado; 
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d. Minorar a influência das condições externas no interior do armário, o teto, 

as portas e as paredes exteriores devem ser duplas, ou seja, entre a face 

exterior e a face interior deve existir uma caixa-de-ar; 

e. A porta deve ser provida de fechadura com chave, com um sistema de trinco 

em três pontos, e de dispositivos de bloqueio que impeçam o seu fecho pela 

ação do vento e ser desmontável (na posição de aberta) com ferramentas 

correntes ou sem ferramentas. O ângulo de abertura da porta deve ser no 

mínimo de 90°; 

f. Ser dotado de uma bolsa rígida, ou equivalente, que permita guardar 

documentos, preservando as suas caraterísticas; 

g. Deve ter um IP44 e IK10, devendo permitir uma ventilação natural 

adequada do equipamento nele instalado. Devem existir grelhas ou 

respiradouros de ventilação nas paredes laterais exteriores, bem como 

furação nas paredes laterais interiores, utilizando a técnica "labirinto", 

permitindo desta forma as trocas de calor com o exterior; 

h. Os armários devem ter a largura mínima de 46 cm e a profundidade de 32 

cm. Em situações devidamente justificadas admitir-se-ão armários com 

outras dimensões. 

 

• Platine: Destinada a servir de estrutura de suporte e de fixação do equipamento 

elétrico do invólucro e do suporte de cabos, e que se fixa ao maciço de fundação. 

O bastidor deve ser independente e construído de material isolante. 

 

• Pedestais (maciço): De forma e dimensões adequadas, a implantar diretamente no 

solo para garantir a estabilidade do armário e permitir a passagem dos cabos 

(como peça separada que é, apenas é necessário nos casos em que o armário se 

destina a ser instalado no solo). O maciço deve poder resistir aos esforços ou 

solicitações a que possa ser submetido. 

 

O armário deve ser fixado ao pedestal por meio de quatro parafusos M16 com 30 mm de 

comprimento útil. 
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O tipo de pedestal deve obedecer à especificação do armário que nele vai ser instalado. 

Assim, a forma, medidas e demais características devem estar diretamente associadas ao 

“negativo” da base do armário. 

Os pedestais podem ser construídos no local ou pré-fabricados. Tanto um tipo como outro 

devem ser construídos em betão ou blocos maciços, com as seguintes características: 

i. betão deve ser de classe C20/25; 

j. A parte do pedestal abaixo da superfície deve possuir uma altura de, pelo 

menos, 40 cm e dispor de extremidade alargada para o exterior, de cerca 

de 5 cm, de modo a garantir a estabilidade da estrutura. 

Deverão ser respeitadas as dimensões minimas indicads no Manual ITUR 2.ª Edição. 

 

9. RELATÓRIO DE ENSAIOS DE FUNCIONALIDADE - REF 

 

O instalador deve registar o resultado dos ensaios exigidos para os vários tipos de 

cablagem, constituindo, assim, o Relatório de Ensaios de Funcionalidade – REF, da sua inteira 

responsabilidade. 

 

Na impossibilidade do instalador fazer os ensaios das ITED, nomeadamente por não possuir 

os equipamentos necessários, poderá contratar os serviços de uma outra entidade. 

 

O REF contém o registo dos ensaios efetuados, de acordo com o exposto neste 

capítulo, cobrindo a instalação a 100%. 

 

O instalador deve preparar o REF, onde regista o seguinte: 

 

• Identificação do técnico que realizou os ensaios, contatos e n.º de inscrição 

no ICPANACOM ou nas associações públicas de natureza profissional; 

• Garantia da conformidade da instalação com o projeto inicial ou, sendo o 

caso, com o projeto de alterações, com indicação numa ficha de inspeção 

dos pontos verificados; 

• Ensaios efetuados, resultados, metodologias e interfaces de teste utilizados com 
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indicação clara dos pontos onde as medidas foram efetuadas; 

• Os  resultados  dos  ensaios  em  tabelas  adequadas  de  acordo  com  o  tipo  

de cablagem e de rede a que os mesmos dizem respeito; 

• Especificações técnicas de referência; 

• Equipamento utilizado nas medições, com indicação da marca, modelo, n.º de 

série, data de calibração, quando aplicável, e também da data e hora a que o 

ensaio foi realizado; 

• As anomalias detetadas e as medidas corretivas associadas às mesmas; 

• Os fatores que possam por em causa o cumprimento  integral  das  Prescrições 

Técnicas ou do projeto, nomeadamente condições MICE; 

• Termo de responsabilidade da execução da instalação, em que o instalador ateste 

a observância das normas técnicas em vigor, nomeadamente com o presente 

Manual ITED. 

• O instalador deve anexar ao REF uma cópia do projeto e  de tudo o mais que  

julgou necessário à concretização da instalação, que fará parte do cadastro da 

obra. 

 

Almodoôvar. 13.01.2020 

O Projectista, 

Daniel Guerreiro Correia 

(OET – 13799) 

 

 

 

 

 

  



Daniel Guerreiro Correia, morador em Pct. de Angola, Lote4, 1º Esq 8005-202 FARO , com o número de contribuinte

223293083, inscrito na OET, com o número 13799, declara, para efeitos do artigo 36º, do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de

maio, que o projeto técnico de que é autor, relativo às infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações

e Conjuntos de Edifícios, ( Privada  / Pública ) sitas em Largo Martir e Santo e Rua Antonio Candido Colaço 7700-021

ALMODÔVAR, requerido por MUNICIPIO DE ALMODOVAR, observa as normas legais e técnicas aplicáveis,

designadamente o Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio e as prescrições e especificações técnicas (Manual ITUR - 2ª

Edição). 

Faro, Faro , 15 de Janeiro de 2020

________________________________________ 

(assinatura)

Termo de responsabilidade pelo projeto ITUR
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJECTO ITUR 

 

 

Eu, abaixo assinado, Daniel Guerreiro Correia, Engenheiro Técnico Eletrotécnico, inscrito na Ordem dos 

Engenheiros Técnicos (OET) com o nº 13799, portador do Cartão de Cidadão 11905213 0ZY6 válido até 

21/10/2019, emitido por Republica Portuguesa, contribuinte fiscal n.º 223293083, residente em Praceta de 

Angola, Lote 4, 1º Esq, 8005-202 Faro, declara, para efeitos do artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 123/2009 de 

21 de Maio, que o Projeto que é autor, das infraestruturas de telecomunicações em Loteamento, 

Urbanização ou conjunto de Edifícios (ITUR Pública) relativas ao Projeto para a Operação de Loteamento 

Municipal Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas Obras de Urbanização, requerido pela Câmara 

Municipal de Almodôvar,  observa as normas legais e técnicas aplicáveis, designadamente do Decreto-

lei n.º 123/2009 de 21 de Maio, e as prescrições e especificações técnicas manual ITUR – 2º edição. ------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Almodôvar, 13 de Janeiro de 2020 

 

 

(Daniel Correia) 
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Código de
autenticidade
33f106414d

DECLARAÇÃO

A OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos, é a associação de direito público representativa dos Engenheiros
Técnicos, com estatuto aprovado pelo Decreto-Lei n.º 349/99, de 2 de setembro, alterado pela Lei nº 157/2015,
de 17 de setembro, certifica que o(a) Senhor(a):

DANIEL GUERREIRO CORREIA
se encontra em efectividade dos seus direitos estando autorizado(a) a utilizar o Título Profissional de
Engenheiro(a) Técnico(a), nos termos do n.º 1 do art.º 1º, conjugado com a alínea a) do art.º 3º do seu Estatuto,
aprovado pela Lei nº 157/2015, encontra-se inscrito(a) nesta Ordem com o nº de membro efectivo 13799,
integrando o Colégio de Engenharia ENERGIA E SISTEMAS DE POTENCIA, estando habilitado(a) a
praticar os respectivos actos de engenharia.

Está integrado na apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional n.º 10894911, da Victoria-Seguros,
S.A., com a cobertura de € 10.000,00, de que a OET é tomadora.

Esta declaração é apenas válida para um único acto de engenharia e contém uma certificação digital que deve
ser sempre verificada pelas entidades receptoras.

Esta declaração destina-se a dar cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, tendo em conta o
Regulamento n.º 549/2016, de 3 de junho, relativo aos Atos de Engenharia da OET, publicado na 2.ª série do
Diário da República nº 107.

Mais declara que o(a) mesmo(a) Engenheiro(a) Técnico(a), nas condições definidas na alínea a) do n.º 1 do
artigo 37.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º, do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na versão
republicada pelo Decreto – Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, dispõe de qualificação adequada para o exercício
das funções de projetista e instalador de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e
conjuntos de edifícios (ITUR).

Declaração emitida pelo Membro nº
13799 com o nº 152420/2019 -
modelo M503. Documento
certificado em 2019-09-14
12:36:39. Validação em
https://www.oet.pt

José Manuel Delgado
Presidente do Conselho Directivo da

Secção Regional do Sul

Esta declaração destina-se a MUNICIPIO DE ALMODOVAR localizado na Projeto para a Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo em

Almodovar e respectivas Obras de Urbanização. Almodôvar

Documento impresso a partir da INTERNET em 2019-09-14 12:36:39, sendo válido por 6 (seis) meses. | Emissão: M Modelo: M503 | Nº Registo: E-152420/2019

As entidades licenciadoras (Câmaras Municipais, IMPIC, ANACOM, DGEG e outras) podem, a todo o momento, aceder ao site da OET em https://www.oet.pt para a
verificação da qualidade de membro da OET e a autenticidade da declaração, introduzindo o código de autenticidade ou utilizando uma aplicação que leia o QR Code
apresentado no canto superior direito desta declaração.

Conselho Directivo Nacional OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos Secção Regional do Sul

Praça Dom João da Câmara, n.º19
1200 - 147 LISBOA
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