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Listagem das Especificações Técnicas em Vigor 

 

• RITA — Especificação Caixas de Rede Colectiva de Tubagens 25.03.40.001 

(Ed.2); 

• RITA - Especificação Cabo Tipo V 25.03.40.002 (Ed.2); 

• RITA - Especificação Cabos TVV e TVHV 25.03.40.003 (Ed.2) ; 

• RITA - Especificação Caixas de Rede Individual de Tubagens 25.03.40.007 

(Ed.2); 

• RITA - Especificação Tomada Telefónica 25.03.40.006 (Ed.2);  

• RITA - Especificação Cabos TVD 25.03.40.004 (Ed.2); 

• RITA - Especificação Bloco Privativo de Assinante 25.03.40.008 (Ed.2); 

• RITA - Especificação Dispositivos de Ligação e Distribuição 25.03.40.010 (Ed.2); 

• RITA - Especificação Tomada RDIS 25.03.40.012; 

• RITA - Especificação Caixas de Rede Colectiva de Tubagens para Instalações 

RDIS 25.03.40.013; 

• Especificação Técnica – Prescrições e Instruções Técnicas para Ligação à RDIS. 
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Modelos de Projectos 
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O ponto relativo aos modelos de projecto está organizado do seguinte modo: 

�� Conteúdo e Estrutura do Projecto Técnico (I), onde se descreve a forma de 

apresentação do dossier de projecto de forma exaustiva. 

�� Desenhos Referentes a Modelos de Projectos (II) onde são apresentadas as 

diferentes peças organizadas em cinco blocos: 

��Diagrama Funcional; 

��Edifícios de Habitação/Rede de Tubagens; 

��Edifícios de Habitação/Redes de Cabos de Cobre; 

��Edifícios de Habitação/Redes de Cabo Coaxiais; 

��Moradias Unifamiliares/Redes de Tubagens e Cabos; 

Quanto aos modelos de projecto para edifícios complexos, caracterizados por 

contemplarem soluções de acesso indirecto, de redes privativas e outras remete-se 

para o Anexo 3 das Prescrições e Instruções Técnicas, onde consta o normativo que 

se recomenda para estas situações. 
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Em termos de diagrama temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Conteúdo e Estrutura do Projecto Técnico 

 

a)  Identificação:  Projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações em 

Edifícios para……..  

(a incluir uma descrição genérica do edifício, nº de andares, 

de habitações e espaços comerciais) 

Conteúdo e Estrutura 
do Projecto Técnico (Ponto 4.1.) 

Desenhos

Diagrama 
Funcional

(Ponto 4.2.) Edifícios 
Complexos 

Anexo 3 das Prescrições e 
Instruções Técnicas 

Edifícios de 
Habitação 

Vivendas

Redes de 
Tubagens 

Redes de 
Cabos de 

Cobre 

Redes de 
Cabos 

Coaxiais 
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Situação: Morada 

 Localidade 

Promotor: Nome 

 NIF 

 Morada 

 Telefone Fax 

Projectista: Nome 

 Título 

 Nº de certificação 

 Morada 

 Telefone Fax 

b) Memória descritiva 

O objectivo desta memória é a descrição do edifício ou conjunto de edifícios 

ao qual se aplica o projecto técnico, a descrição dos serviços que se 

incluem no ITED, bem como os sinais, as entradas e outros dados de 

partida, cálculos ou resultados que determinam as características e 

quantidades de materiais a empregar nas diferentes redes e as formas e 

características da instalação. 

b1)  Dados gerais: Dados do promotor 
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Descrição detalhada do edifício 

Objecto do projecto 

b2)  Elementos que constituem as Infra-estruturas de Telecomunicações em 

Edifícios 

b2.1)  Recepção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva terrestre.  

Incluir-se-ão aqui todas as informações, cálculos ou seus resultados e 

características técnicas dos materiais que intervêm na instalação. 

Completar-se-á este ponto com um resumo geral, no qual se apresentarão 

as características, quantidades e tipos de materiais que são necessários 

para a instalação. 

b2.1.1) Sinais de radiodifusão sonora e de televisão terrestre que se recebam na 

antena 

b2.1.2) Plano de frequências 

b2.1.3) Número de pontos de distribuição (nº de tomadas) 

b2.1.4) Amplificadores necessários (quantidade, situação na rede e tensão máxima 

de saída) 

b2.1.5) Cálculo dos parâmetros básicos da instalação (níveis de sinal na tomada do 

cliente, atenuação, relação sinal-ruído e intermodulação) 

b2.1.6) Descrição dos elementos constituintes da instalação (sistemas receptores, 

amplificadores, misturadores, distribuidores, cabos e materiais 

complementares) 
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b2.2) Distribuição de radiodifusão sonora e de televisão por satélite.  

Neste ponto, estabelecer-se-ão os pressupostos acerca da colocação das 

antenas, as características das mesmas que influenciem os cálculos 

mecânicos das bases das parabólicas e o cálculo da estrutura de suporte 

das mesmas. 

b2.2.1) Selecção da localização das antenas receptoras do sinal de satélite 

b2.2.2) Cálculos dos suportes para a instalação das antenas 

b2.2.3) Mistura dos sinais de radiodifusão sonora e de televisão por satélite com os 

terrestres 

b2.2.4) Amplificadores 

b2.2.5) Descrição dos elementos constituintes da instalação (sistemas receptores, 

amplificadores e materiais complementares) 

b2.3) Acesso e distribuição do serviço de telefonia disponível ao público e do 

serviço RDIS quando este esteja incorporado na ITED.  

Neste capítulo proceder-se-á à determinação das características de rede de 

cabos a instalar, à distribuição dos pares por andares, quando forem 

utilizados cabos múltiplos. Também se realizará a atribuição de pares a 

cada fracção.  

b2.3.1) Topologia e infra-estrutura da rede 

b2.3.2) Cálculo e dimensionamento da rede e tipos de cabos 

b2.3.3) Estrutura de distribuição e ligação de pares 
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b2.3.4) Número de pontos de distribuição (nº de tomadas) 

b2.3.5) Dimensionamento dos pontos de distribuição 

b2.3.6) Pontos de distribuição de cada andar 

b2.4) Acesso e distribuição do serviço de telecomunicações por cabo. 

Neste ponto descrever-se-á de forma sucinta as características previstas 

para a rede de cabos e o número de tomadas que serão necessárias 

quando se realizar a instalação. 

b2.4.1) Topologia da rede 

b2.4.2) Número de pontos de distribuição (nº de tomadas) 

b2.5) Condutas e infra-estruturas de distribuição. 

Neste ponto proceder-se-á ao estudo geral do edifício, para determinar a 

localização dos diferentes elementos da infra-estrutura. No cálculo das 

condutas necessárias, em função das necessidades da rede a instalar, 

incluir-se-ão, pelo menos, os resultados do referido cálculo. Deverá 

proceder-se a uma descrição sobre o traçado das diversas condutas em 

função das características estruturais do edifício. Dever-se-á assinalar as 

características das condutas utilizadas em cada caso. 

b2.5.1) Considerações sobre a planta geral do edifício 

b2.5.2) Caixa de cabos e condutas exteriores 

b2.5.3) Caixas de ligação 
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b2.5.4) Caixas de ligação inferior e superior 

b2.5.5) Sala de Equipamento de Telecomunicações Inferior  

b2.5.6) Sala de Equipamento de Telecomunicações Superior 

b2.5.7) Caixas principais 

b2.5.8) Condutas principais e caixas secundárias 

b2.5.9) Condutas secundárias e caixas de andar 

b2.5.10) Caixas de terminação de rede 

b2.5.11) Condutas interiores de cliente 

b2.5.12) Caixas interiores 

b2.5.13) Quadros-resumo dos materiais utilizados 

c) Desenhos  

Neste ponto, incluir-se-ão os desenhos e esquemas necessários para a 

instalação da infra-estrutura objecto do projecto. Constituem a ferramenta 

indispensável para que o construtor possa colocar nos locais adequados os 

elementos referidos no projecto. Devem ser, portanto, claros e precisos, 

delineados por meios electrónicos ou manuais, eliminando dúvidas na sua 

interpretação. O desenho da infra-estrutura tem por objectivo mostrar as 

condutas; o desenho de radiodifusão sonora e televisiva tem por objecto 

mostrar os elementos desta infra-estrutura, desde os elementos de 

recepção de sinal até às bases de acesso e terminais; o desenho de 

telefonia disponível ao cliente tem por objecto mostrar a distribuição dos 
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cabos de pares da rede de telefonia do imóvel e a sua atribuição a cada 

fracção. Incluir-se-ão pelo menos os seguintes desenhos: 

c1) Plano geral da situação do edifício 

c2) Planos descritivos da instalação dos diferentes serviços de ITED 

c3) Instalações de ITED por andar 

c4) Esquemas de princípio 

c4.1) Plano geral da infra-estrutura projectada para o edifício com as condutas 

identificadas para cada serviço da ITED 

c4.2) Esquema de princípio da instalação de radiodifusão sonora e de televisão 

identificando todo o material activo e passivo e as cotas em metros. 

c4.3) Esquemas de princípio da instalação de telefonia disponível ao público identificando 

a distribuição de pares por andar e habitação. 

d) Materiais 

d1) Lista dos materiais utilizados em cada uma das peças referidas em c) 

d2) Lista dos ensaios de verificação dos materiais a utilizar.  
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B) Desenhos Referentes a Modelos de Projectos 

Diagrama Funcional 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Vertical) 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Horizontal) 
3º Andar 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Horizontal) 
2º Andar 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Horizontal) 
1º Andar 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Horizontal) 
Rés-do-Chão 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

(Distribuição Horizontal) 
Cave 
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Bloco de Habitação 
Esquema da Rede de Tubagens 
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Bloco de Habitação 
Esquema da Rede de Cabos 
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Bloco de Habitação 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos para Telecomunicações em 

Cabo Coaxial 
 
 

 
 

Legenda:
- Tubagens

- Cabo Coaxial
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Moradia Unifamiliar 
Esquema-Tipo de uma Rede de Tubagens e Cabos 

 

 
 



 211

Moradia Unifamiliar 
Esquema-Tipo de Pormenor de uma Rede de Tubagens e Cabos 
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Rede de Distribuição de Cabo Coaxial de Cliente 
Infra-Estruturas e Construções (duas habitações por piso) 

 

 
 



 213

Rede de Distribuição de Cabo Coaxial de Clientes 
Infra-Estruturas e Construções (mais de duas habitações por piso) 
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Ligação de Rede de Cabo Coaxial Individual 
Quatro Tomadas 
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Ligação de Rede de Cabo Coaxial Individual 
Uma Tomada 
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