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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
1. Objectivos 

 
Este projeto destina-se a definir as condições técnicas e regulamentares para o estabelecimento das 

infraestruturas de Telecomunicações a prever de forma a dotar o futuro quiosque a construir na Praça 

Gonçalo Velho, freguesia São Sebastião concelho Ponta Delgada, das redes de telecomunicações 

legalmente exigidas, conforme peças desenhadas em anexo. 

Foi previsto a rede de tubagens e caixas necessárias à execução da rede de cabos. 

Foi previsto a interligação da CVM a construir com a rede de operadores existente na praça. 

 
2. Estrutura do Projeto  

 

O presente projeto é constituído pelas seguintes partes: 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória Descritiva e Justificativa 

- Condições Técnicas Especiais 

- Medições 

- Peças Desenhadas 

 

 

3. Considerações 

 

O presente projeto da rede exterior de infraestruturas de telecomunicações será do tipo enterrado 

constituída por tubos do tipo PEAD na cor verde, envoltos em betão ou de acordo com desenhos tipo 

apresentados em anexo e caixas de passagem localizadas de acordo com as peças desenhadas de modo 

a permitir a mudança de direção e um fácil enfiamento dos cabos. 

Na elaboração deste projeto, procurou-se definir um conjunto de soluções técnicas consideradas 

adequadas ao objetivo final e tendo em consideração a vontade do Dono da Obra e ao tipo de utilização.  

Nas soluções propostas também se teve em consideração a exploração e a fiabilidade de toda a 

infraestrutura, de forma a minimizar a necessidade de manutenções e garantindo a flexibilidade da 

instalação no futuro.  
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As infraestruturas telecomunicações desta urbanização industrial foram concebidas em conformidade com 

a legislação em vigor nomeadamente DL 123/2009, de 21 de Maio, com a redação dada pelo Decreto de 

Lei nº 92/ 2017 de 31 de Julho, Manual ITED 4 e ITUR 3 e normas portuguesas. 

 

4. Rede de Distribuição 

 

Definiu-se que a infraestrutura de telecomunicações a executar será do tipo subterrânea, utilizando-se para 

o efeito tubagem com o diâmetro adequado às necessidades. 

Na proximidade do futuro quiosque previu-se a construção de uma caixa do tipo CVM com as dimensões 

de 40x40, que será interligada à rede de Tubagens de Telecomunicações dos operadores através de Tubo 

PEAD diâmetro de 50, conforme o indicado nas peças desenhadas. 

 
 
5. Normas  

 
Na execução da rede de tubagens destinadas às comunicações, serão respeitados os regulamentos 

Portugueses em vigor, referentes a redes telefónicas, cruzamentos e proximidade desta com outras redes 

nomeadamente Águas, Baixa Tensão e Alta Tensão, bem como as indicações fornecidas Manual ITUR 3ª 

Edição. 

Em todo o omisso neste projeto serão seguidas as indicações referidas nos manuais ITED e ITUR. 

 

 

Ponta Delgada, 1 de abril de 2021 

O Técnico Responsável pelo Projeto 
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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

 

1. Valas 

As valas, nos passeios deverão ser executadas com uma profundidade mínima de 0.8m, podendo no 

entanto ser reduzida para 0.6m em casos especiais sem prejuízo da conveniente proteção da canalização. 

 

2. Tubos 

Os tubos a utilizar na rede de infraestruturas de comunicações serão do tipo PEAD na cor verde e com os 

diâmetros de acordo com o indicado nas peças desenhadas. 

A tubagem para as comunicações deverá ser estabelecida em vala própria.  

Nos cruzamentos e vizinhanças de cabos de baixa tensão com cabos de telecomunicações subterrâneos 

observar-se-á o seguinte: 

Nos cruzamentos a distância mínima deverá ser de 0,2m; 

Nas vizinhanças, se for inferior a 0,4m a distância horizontal entre eles, deverão os cabos de baixa tensão 

ficar separados dos de telecomunicação por tubos, condutas ou divisórias, robustos e constituídos, por 

materiais incombustíveis e de fusão difícil. Art 119º (R.S.R.D.E.E.B.T.) 

Nota: O empreiteiro deverá ter em atenção o Comentário do Artigo 119º do R.S.R.D.E.E.B.T.. 

Toda a tubagem deverá ser ensaiada através da passagem do “rato”. 

Toda a tubagem a instalar será provida de guias para facilitar posteriormente o enfiamento dos cabos. 

2.1. Localização das infraestruturas no subsolo 

As infraestruturas de telecomunicações a instalar no subsolo deverá respeitar o mencionado o ponto 4.4.2, 

do Manual ITUR 3.ª edição   

Largura do passeio (L)m (3) <1,6 de 1,6 a 1,8 > 1,8 a 2,1 >2,1

Afastamento (A) m (2) 1,4 1,6 1,8

Profundidade (P) m (2) 0,8 0,8 0,8

(1) - Salvo regulamentação camarária ou de outra entidade

(2) - Não hà lugar a instalação subterrânea de telecomunicações no passeio

(3) - Na Via de circulação rodoviária, a profundidade (P) é de 1,0m
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ANEXO I 

  BT - Baixa Tensão 

 AT - Alta Tensão  

 A - Água   

 G - Gás   

 T - Telecomunicações 
 

                  
LARGURA DOS PASSEIOS 

PASSEIOS 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 

D
IS

T
Â

N
C

IA
 

A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B         0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

C               1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

D                     1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 

BT 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

AT 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

A         0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

G               0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

T                     0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Notas: A profundidade mínima refere-se à geratriz exterior superior da tubagem. Para largura de passeios superior a 2,4m devem ser 
utilizados os parâmetros correspondentes a 2,4m. Estes procedimentos são sempre aplicáveis, salvo eventuais disposições 
camarárias 
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2.2. Dimensionamento da Rede de Tubagem 

A execução das CVMs fazem parte integrante deste projeto ITUR. As CVMs a executar deverão ser caixas 

do tipo 40x40 com tampa em ferro fundido e que contenha as inscrições “Telecomunicações” e “CVM” 

2.3. Dimensionamento da Ligação entre o Edifício e a CVM 

A tubagem entre as CVMs e os edifícios deverá ser efetuada com recurso a um tubo Ø50, conforme o 

indicado nas peças desenhadas. 

Para a entrada subterrânea, destinada à ligação das redes públicas de telecomunicações e considerada de 

construção obrigatória, o dimensionamento da rede de tubagem terá como mínimo o indicado na tabela 

seguinte: 

DIMENCIONAMENTO DAS INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA DO EDIFÍCIO À CVM 

TIPO DE EDIFÍCIO TUBOS 

Edifícios de 1 fogo 1xØ40 

Edifícios de 2 a 20 fogos 2xØ40 

Edifícios com mais de 20 fogos 2xØ63 

 

Como a entrada dos lotes será para servir um único fogo, deverá ser colocado 1 tubo de diâmetro de 40 

(mínimo).  

Os diâmetros apresentados referem-se aos diâmetros mínimos. Assim optou-se por instalar um tubo com 

o diâmetro de 50mm. 

 

3. Câmaras de Visita 

As caixas de passagem serão executadas em alvenaria/betão, conforme as peças desenhadas, localizadas 

de acordo com a planta respetiva. 

As tampas das caixas a construir deverão ser em ferro fundido rebaixadas, de acordo com a EN/NP124, 

Classes B125 para instalação em passeios. 

 

4. Ensaios 

Os ensaios a realizar destinam-se à verificação da conformidade da instalação com o projeto e com as 

normas técnicas aplicáveis. 

É da responsabilidade do instalador a realização dos ensaios. Independentemente de quem realiza os 

ensaios, a avaliação e respetiva conclusão sobre a aptidão das redes instaladas é sempre da 

responsabilidade do instalador. Assim, deve ser garantido que: 

a) As redes de tubagem sejam sujeitas a ensaios de desobstrução; 
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b) As redes de cabos, quando existam, sejam ensaiadas na sua totalidade; 

c) Os resultados dos ensaios sejam corretamente registados e façam parte do REF (Relatório de 

Ensaios e Funcionalidade); 

Considera-se que os ensaios estão corretamente registados no REF quando: 

i) Consta o nome da pessoa/entidade que realizou o ensaio; 

ii) Consta a data de realização dos ensaios; 

iii) Existe uma identificação inequívoca das ligações permanentes ensaiadas; 

iv) Os ensaios realizados nas TT identificam-nas de acordo com o projeto técnico. 

d) Os resultados obtidos nos ensaios permitam concluir sobre a aptidão das redes de cabos 

instaladas; 

e) Os equipamentos utilizados nos ensaios sejam os adequados e que se encontram devidamente 

calibrados. 

Todos os ensaios deverão ser de acordo com o definido no capítulo 6 – Ensaios do Manual ITUR 3. 

 

 

5. Omissões 

Em todo o omisso neste projeto serão seguidas as determinações previstas no Manual ITUR 3.ª edição e 

ITED 4.ª edição. 

Ponta Delgada, 1 de abril de 2021 

O Técnico Responsável pelo Projeto 
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PEÇAS DESENHADAS 

Desenho Formato Escala Conteúdo 

 -   

PD_5.01 A1 1:100 Infraestruturas Telecomunicações – Rede de Tubagens 
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