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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

(artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 
 
1 Promotor / Entidade Exploradora 
Nome: SANTA CASA MISERICORDIA DE GOUVEIA 
Telefone:  E-mail:  NIF:  
 
2 Técnico responsável pelo projeto 
Nome: Luís António Diogo Lourenço 
N.º BI/CC: 6077306 
Telefone: 967787144 E-mail:  NIF: 171991940 
N.º DGEG: 25884 N.º OE:  N.º OET: 13502 
Morada:  
C. Postal:  
 
3 Identificação do imóvel 
Lugar/Rua: S: PEDRO - GOUVEIA 
Freguesia: GOUVEIA 
Concelho: GOUVEIA Distrito: GUARDA 
Tipo de estabelecimento: LAR DE IDOSOS 
 
4 Identificação da instalação elétrica 
NIP:  Instalação nova  
CPE(s):  Instalação existente X 
 
 Declaro que se observam, no projeto de execução, as 

disposições regulamentares em vigor, bem como 
outra legislação aplicável. 
Declaro também que o projeto simplificado está em 
conformidade com o projeto de execução, no que 
respeita às disposições regulamentares de segurança 
aplicáveis para efeitos de vistoria/inspeção. 
  
29/04/2019 
 
 
 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pelo projeto) 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

INFRAESTUTURAS ELÉTRICAS 
 
1. - INTRODUÇÃO 
 
1.1. - DESCRIÇÃO DO EDIFICIO / LOCALIZAÇÃO 
 
Refere-se a presente memória descritiva ao projecto da instalação eléctrica da ampliação do lar da Santa Casa da 
Misericordia, S. Pedro, Gouveia. 

 
Tendo em conta que se trata de uma ampliação de uma instalação existente com contagem activa, sem necessidade 
de aumento de potência. 
 
1.2. - ÂMBITO 
 
Pretende-se com este documento, definir a Memória Descritiva do projeto de execução das Instalações Elétricas de 
Utilização, a realizar num espaço destinado a Lar de Idosos. 
 
Para a zona a ampliar está prevista uma alimentação elétrica em baixa tensão, realizada a partir de um Quadro 
Elétrico a instalar junto da entrada das novas instalações. Este quadro deve ser alimentado do quadro mais próximo, 
quadro esse já existente nas instalações. 
  
Os sistemas principais que fazem parte desta Memória Descritiva, são os seguintes:  

Quadros elétricos e respectivas alimentações;  
Circuitos de iluminação normal;  
Circuitos de iluminação de socorro e sinalização de saída;  
Circuitos de tomadas e alimentação a equipamentos específicos;  
Circuito de telecomando; 

Procuramos nas páginas seguintes, definir com o máximo rigor os parâmetros do presente projeto, a conceção das 
instalações, o nível de qualidade dos equipamentos, as exigências de montagem no sentido de se atingir a integração 
indispensável de todas as disciplinas que constituem o Projeto. 
 

1.3. - NORMAS E REGULAMENTOS 
 
As instalações elétricas integrar-se-ão perfeitamente na perspectiva geral do Projeto de Segurança, e serão 
concebidas, de acordo com as Normas e Regulamentos seguintes:  

 Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT);  
 Guia Técnico das Instalações Elétricas da CERTIEL;  
 Normas DMA da EDP Distribuição;  
 Conformidade do material com a marca CE; 
 Normas Portuguesas NP e Normas Europeias EN aplicáveis, as recomendações técnicas da CEI, do 

CENELEC e demais regulamentações aplicáveis;  
e, ainda, as determinações das entidades reguladoras e licenciadoras nomeadamente a EDP Distribuição e 
respectivas Áreas de Rede;  

 
 
1.4. - ELEMENTOS BASE 
 
1.4.1. - CARACTERIZAÇÂO DO EDIFICIO 
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1.4.1.1 DADOS OCUPACIONAIS 
 
Os espaços em estudo, neste projecto, têm as seguintes utilizações:  

 WC; 
 Balneários, sala do pessoal 
 Sala com copa. 
 Quartos, , 

 

1.4.1.2 Classificação dos locais / Índices de proteção mínimos 
 

Espaço Classificação Influências Externas IP IK 

Casas de banho 

V0 = AA4 + AB4 + AD7 + BA3 + BB3 + BC3 + XX1 27 

04 V1 = AA4 + AB4 + AD5 + BA3 + BB3 + BC3 + XX1 25 
V2 = AA4 + AB4 + AD4 + BA3 + BB2 + BC3 + XX1 24 
V3 = AA4 + AB4 + AD2 + BA3 + BB2 + BC3 + XX1 21 

Quartos, corredor, sala com copa AA4 + AB4 + BA3 + BC2 + XX1 20 04 
Zona Técnica / Arrumos AA4 + AB4 + AD1 + AG2 + BA4 + BC2 + BE2 + XX1 40 09 
Exterior AA8 + AB8 + AD3 + AN3 + BA3 + BC2 + XX1 24 04 
Varandas, Alpendres AA7 + AB7 + AD3 + AN3 + BC2 + XX1 23 04 

Balneários 

V0 = AA4 + AB4 + AD7 + BB3 + BC3 + XX1 27 

04 V1 = AA4 + AB4 + AD5 + BB3 + BC3 + XX1 25 
V2 = AA4 + AB4 + AD4 + BB2 + BC3 + XX1 24 
V3 = AA4 + AB4 + AD2 + BB2 + BC3 + XX1 21 

 
Ligação equipotencial suplementar nas casas de banho 
 
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos: os 
elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2, 3 e exterior com os condutores de protecção dos 
equipamentos colocados nesses volumes. A ligação equipotencial deve ser feita do seguinte modo: 

 
a)   um condutor H07V-U de 2,5 mm2 de secção e protegido mecanicamente por tubo VD 16. 
 
1.4.1.3 Utilização 
 
Quanto à utilização, o imóvel em estudo pertence ao Grupo dos Estabelecimentos Recebendo Público do tipo 
Hospitalar. 
  

1.4.1.4 Classificação do estabelecimento em função da sua lotação 
 

Os estabelecimentos recebendo público são classificados em função da sua lotação de acordo com a tabela seguinte. 
 

Categoria Lotação (N) 
1ª N>1000 
2ª 500<N<=1000 
3ª 200<N<=500 
4ª 50<N<=200 
5ª N<=50 

 
O espaço em estudo tem uma lotação entre as 50 pessoas e as 200 pessoas pelo que é classificado como um edifício 
de 4ª categoria 
 
1.5. - TOMADAS 
 
1.5.1.1 Instalação Elétrica das Tomadas  
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Os circuitos de tomadas serão do tipo embebido, executados em condutores do tipo FXZ1 (frt) 3G2.5mm, enfiados em 
tubo VD / ISOGRIS / Tubo anelado.  
Todas as tomadas a instalar deverão ser do tipo “tomadas com obturadores“ e de corrente estipulada não superior a 
16 A, dotadas de terminal de terra, ligado ao respectivo circuito de terra de protecção da instalação a que pertencem, 
sendo colocadas a 0,30 m ou 1,20 m do pavimento.  
Quando necessárias tomadas de corrente estipulada superior a 16 A, além das características acima referidas, as 
mesmas devem ser dotadas de tampa e apenas devem ser aplicadas as estritamente necessárias às utilizações 
previstas.  
Os tubos e caixas de derivação, passagem e aparelhagem devem obedecer ao disposto para os circuitos de 
iluminação. 
 

As tomadas a instalar devem ter as seguintes características / índices de proteção: 
- Tomadas Equipadas com tampa e com obturadores de proteção 
- Tomadas 2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V 
 

As tomadas a instalar nos WCS e nos balneários, caso não seja possível instalar nas tomadas no Volume 3 à 
distãncia regulamentar deverão ser instaladas tomadas de dupla caixa com transformador de isolamento. 
Todas as tomadas a instalar devem ter no mínimo IP44/IK08. Nos WCS e balneários as tomadas a instalar devem ter 
no mínimo IP55 e serem equipadas com tampa. 
 

1.6. - CÁLCULO DAS CANALIZAÇÕES ELÉCTRICAS 
 

O dimensionamento das instalações e o cálculo das canalizações elétricas foi realizado tendo em conta as seguintes 
condições:  
 
1.6.1. -  Características da rede de baixa tensão 
 
A rede de baixa tensão é de 400/230 V, 50 Hz.  
 
1.6.2. - Dimensionamento dos circuitos 
 

 Intensidade de corrente máxima admissível na canalização (Iz);  
 Os fatores de correção em função da temperatura máxima previsível de funcionamento e da proximidade de 

várias canalizações;  
 A queda de tensão máxima admissível em função do comprimento e utilização dos circuitos;  
 e ainda, as condições seguintes:  

 

IB ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz  

em que:  
In – é a intensidade de corrente estipulada do aparelho de proteção;  
IB – é a intensidade de corrente de serviço;  
Iz – é a intensidade de corrente máxima admissível na canalização;  
I2 – é a intensidade de corrente convencional de funcionamento do aparelho de proteção;  
1,45 IZ – é o valor do limite térmico da canalização.  
 
1.6.3. - Quedas de tensão máximas admissíveis 
 
As quedas de tensão máximas admissíveis nas canalizações desde a origem da instalação até ao aparelho de 
utilização eletricamente mais afastado, supostos ligados todos os aparelhos de utilização que possam funcionar 
simultaneamente, não deverá ser superior a:  
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 Do quadro de distribuição ao quadro de entrada.............................. 1,5 %;  
 Circuitos de iluminação..................................................................... 3,0 %;  
 Circuitos de tomadas e alimentação de equipamentos .................... 5,0 %. 

 
O cálculo das quedas de tensão é executado com recurso à expressão simplificada:  
 
1.6.3.1 Redes trifásicas 
 

  
 
1.6.3.2 Redes Monofásicas 
 

 
 
sendo:  
 

 u = queda de tensão [%]  
 Us = tensão nominal simples da rede pública [V]  
 Uc = tensão nominal composta da rede pública [V]  
 I = intensidade de corrente nominal [A]  
 L = comprimento do cabo [m]  
 p = resistividade do cobre [0,0225 ohm x mm2 / m (1,25 x resistividade do cobre a 20º)]  
 Resistividade do alumínio [0,0360 ohm x mm2 / m (1,25 x resistividade do alumínio a 20º)]  
 S = secção do condutor [mm²]  

 
É considerada a situação mais desfavorável da carga no extremo da linha. 
 

1.6.3.3 Queda Tensão à entrada 
 
De acordo com o ponto 803.2.4.4.5 das RTIEBT a queda de tensão, no caso das entradas trifásicas, deve ser 
calculada a partir da potência prevista para alimentação dos equipamentos normais previstos para as instalações 
elétricas (de utilização) por elas alimentadas, suposta uniformemente repartida pelas diferentes fases. O cálculo deve 
ser feito fase a fase, como se de uma entrada monofásica se tratasse, considerando que apenas a fase em análise 
está em serviço. 
 
 
1.6.4. - Poder Corte da Aparelhagem 
 
O cálculo das intensidades de corrente de curto-circuito é executado com recurso à expressão simplificada:  
 
Redes Trifásicas:  
 

 
 
sendo:  
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 Uc = tensão nominal composta [V]  
 Z = módulo da impedância R, X [Ω] 

 

1.6.5. - MÉTODO REFERÊNCIA 
 
Na seleção do método de referência teve-se em consideração: 
 
– Cabos multicondutores em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria 
No dimensionamento das diferentes canalizações teve-se em consideração o modo de instalação das mesmas, 
adotando-se o Método de Referência B2 como base nesse mesmo dimensionamento 
 

- Método de Referência para as situações em que o mesmo circuito usa esteira perfurada e tubagem 
 

1.7. - CABOS E CONDUTORES 
 
1.7.1. - Rede de tubagem 
 
São utilizados tubos anelados em polipropilenoe, Tubagem VD (ou equivalente), não propagador de chamas e livre 
de halogéneos na rede de tubagem do edifício. 
A rede de tubagens do edifício deve ficar embebida. 
 
Recomenda-se tubagem da marca JSL / Legrand ou equivalente 
 
1.7.2. - Rede de Cablagem 
 
A rede de cablagem a utilizar no edificio deve ter as seguintes características 
 

- Livre de halogéneos 
- Baixa emissão de fumos 
- Não propagador de chamas 

 
pelo que se recomenda o cabo FXZ1 (frt) 
 
1.7.3. - PROFUNDIDADE DAS CANALIZAÇÔES ENTERRADAS 
 
Nas canalizações enterradas, apenas podem ser utilizados cabos que satisfaçam a uma das condições seguintes: 
 
a) cabos dotados de armadura em aço e de uma bainha estanque colocada sob essa armadura (que podem ser 
instalados diretamente no solo); 
 
b) Cabos sem armadura, mas dotados de uma bainha de espessura adequada (que podem ser instalados diretamente 
no solo, desde que seja colocada uma proteção mecânica independente contra os impactos mecânicos resultantes de 
ferramentas metálicas portáteis - código IK não inferior a IK08); 
 
c) Outros cabos (que devem ser protegidos por condutas ou por outros dispositivos equivalentes contra impactos 
mecânicos - código IK não inferior a IK08). 
 
Nas canalizações enterradas, os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causados pelos abatimentos do 
terreno, contra o contacto de corpos duros, contra os impactos provocados pelas ferramentas portáteis em valas, 
assim como contra as ações químicas provocadas pelo terreno. Para fazer face aos efeitos dos abatimentos do 
terreno, os cabos devem ser enterrados em terreno normal a, pelo menos, 60 cm da superfície do solo. Esta distância 
deve ser aumentada para, pelo menos, 1 m nas travessias de vias acessíveis a veículos automóveis e numa extensão 
de 50 cm para cada lado dessas vias. Estas profundidades podem ser diminuídas no caso de terrenos rochosos ou 
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quando forem tomadas medidas para evitar que os cabos suportem diretamente o peso do terreno, como por 
exemplo, protegendo-os por meio de condutas de código IK não inferior a IK08. 
 
A distância mínima entre duas canalizações enterradas que se cruzem deve ser, em regra, de 20 cm. Igual distância 
deve ser respeitada entre os pontos mais próximos (paralelismo ou cruzamento) das canalizações elétricas e das 
condutas de água, de gás, de hidrocarbonetos, de ar comprimido ou de vapor, quando enterradas. Esta distância pode 
ser reduzida desde que as canalizações sejam separadas por meio de dispositivos de proteção com segurança 
equivalente. 
 
As canalizações enterradas devem ser sinalizadas por meio de um dispositivo não degradável, colocado a, pelo 
menos, 10 cm acima destas 
 
1.8. - INSTALAÇÔES DE SINALIZAÇÂO 
 
Está prevista a instalação e fornecimento de um sistema de chamadas de emergência da marca ERMAX ou 
equivalente, a instalar nos quartos, WCs. 
 
Sistema de sinalização de Chamada com desarme individual no local de chamada 
O Sistema de Sinalização para chamadas de emergência permite sinalizar por meios visuais e acústicos qualquer 
chamada de emergência realizada nas várias zonas definidas.  
Por meio de painéis com display LCD alfanumérico, será possível ao operador do front-office saber com exactidão 
qual a zona onde foi gerada a chamada. O sistema permite definir 2 tipos de chamada: chamada de paciente e 
chamada de enfermeira. Adicionalmente é possível definir zonas de chamada prioritárias identificadas com sinal 
acústico e luminoso diferenciado. 
 
Descrição do sistema  
O sistema será constituído por um painel de identificação das zonas de chamada com sinalização visual e acústica. 
Está prevista a colocação de um painel de sinalização conforme zonas definidas. 
As chamadas são realizadas por meio de botão de pressão ou cordão instalado nas várias zonas.  
De modo a evitar, que após o reconhecimento da chamada, o operador do front-office/vigia não se desloque ao local a 
fim de verificar o motivo desta, este sistema prevê a instalação de um botão de cancelamento e de uma luz 
sinalizadora no exterior da divisão por cima da porta, em cada zona de chamada (W.C`s; quartos e zonas de 
Gabinetes de apoio aos utentes). Assim, a chamada deve ser reconhecida no painel de sinalização e só será 
cancelada após a pressão do botão de desarme no local de onde foi efectuada a chamada.  
 
 
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 
 
Consola principal com display LCD – ERMAX MODELO ERCANTFT7-L REF. 135010 
O painel de sinalização dispõe de um ecrã táctil em LCD onde são assinaladas e registadas todas as chamadas 
efectuadas. 
Funciona como um controlador de secção ou grupo que permite supervisionar até 10.000 chamadas.  
Todas a chamadas ficam registadas em memória não volátil com data/hora de chamada e atendimento. 
É possível a qualquer momento consultar a lista de eventos ocorridos. 
O sistema permite a configuração de chamadas prioritárias com tonalidade de toque diferente das chamadas não 
prioritárias. Qualquer chamada configurada como prioritária aparecerá no display com uma cor diferente das restantes 
chamadas. 
Tensão de alimentação: 12VDC 
Medias: 150mmX100mm 
 
Codificador de Zona Modelo ERCAN6C6D REF. REF. 136010 
Codificador de Bus em caixa plástica para instalação mural, com electrónica e sistema de distribuição para todas as 
funções do quarto, para instalação numa caixa embebida. 
Disponibiliza 6 saídas de activação para luzes ou sinalizadores de corredor para presença e chamadas. Uma 
sinalização de confirmação de chamada e com controlo independente para uma fácil identificação da localização da 
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zona.  
O concentrador de zona regista uma presença, 1 chamada, processa o envio da informação para a consola central de 
secção ou grupo correspondente. Envio de informação à consola em caso de detecção de avaria. 
 
Botão de chamada com cordão REF. 133214 
Efectua a chamada de emergência puxar o cordão. 
A colocar em todos os W.C 
Montagem embebida em caixa de aparelhagem de interruptor com painel exterior de 80x80mm. 
 
Botão de chamada tipo pera com cabo  REF. 133211 
Efectua a chamada de emergência após pressionar o botão. 
A colocar em todas as camas. 
Cabo extensão 1.8 mt. 
Jack 6.5” para interligação a tomada. 
 
PAINEL COM JACK FEMEA 6,5mm PARA CHAMADA REF. 133212 
A colocar em todas as camas. 
Tomada Jack 6.5” para conexão de botão por pêra. 
 
Botão de chamada iluminado REF. 133216 
Efectua a chamada de emergência após pressionar o botão. 
A colocar em todas as zonas de chamada. 
Botão iluminado para identificação. 
 
Botão de Desarme ou cancelamento de chamada Modelo ERBDCAN REF. 133226 
Botão localizado junto ao local de chamada 
Desarma a indicação de chama em espera no painel 
Desarma o sinalizador existente do lado de fora do quarto 
Desarma a luz tranquilizante 
Para montagem embebida em caixa de aparelhagem de interruptor, com painel exterior de 80x80mm e preparado 
para painéis exteriores de alguns fabricantes mediante adaptador.  
 
Sinalizador de porta Modelo ERLS REF. 133246 
Sinalização de local de chamada 
Sinalização intermitente 
Ângulo de visão de 180º 
Visível a grande distância 
 
Cabos recomendados: 
- Interligação entre painel de sinalização e codificadores de zona: 
CABO ERMAX CAN/S-485 HFLS ref. 040235  2x0,5mm+1 par trançado 
- Interligação entre codificadores de zona e sinalizador botão de desarme e botão de chamar: CABO ERMAX RGB  
HFLS ref. 040237 4x0,35mm 
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1.9. - ILUMINAÇÂO 
 
1.9.1. - ILUMINAÇÂO NORMAL 
 
Os circuitos de iluminação serão do tipo embebido, executados em condutor do tipo FXZ1 (frt) 3G1.5mm, enfiados em 
tubo VD / ISOGRIS / ERFE. 
As caixas de derivação, passagem e aparelhagem serão em baquelite moldada, dimensionadas e dotadas de 
terminais apropriados de acordo com as secções e número de condutores a comportar. 
A passagem entre armaduras deve ser executada em caixas de derivação adequadas, caso as referidas armaduras 
não estejam convenientemente equipadas para efetuar essa mesma passagem 
As ligações entre os tubos deverão ser efetuadas com uniões apropriadas, devidamente coladas com cola própria, de 
maneira a assegurar essa mesma ligação.  
As entradas nas caixas serão feitas por meio de boquilhas ou porcas de baquelite, devidamente fixas às caixas e aos 
tubos 
O tipo de armaduras e lâmpadas devem ser escolhidos de acordo com a sua função, características do local onde vão 
ser instaladas, estética e decoração desejada para o mesmo local 
 
1.9.2. - ESTUDO LUMINOTÈCNICO 
 
Na simulação da distribuição da iluminação o projeto foi elaborado com a ajuda do software de cálculo Dialux, sendo 
as luminárias utilizadas pertencentes ao catálogo de produtos da TROMILUX ou equivalentes. 
 
O estudo luminotécnico das várias áreas teve em conta os valores recomendados pela CIE - Comissão Internacional 
de Iluminação (LUX (EN 12464)) e, os fins a que as mesmas se destinam.  
O comando da iluminação será efetuado através de disjuntores/interruptores localizados nos quadros elétricos e 
detetores de movimento. 
Os cálculos para a Iluminância foram efetuados de acordo com a EN 12464 e os valores do DPI de acordo com a 
Tabela I.28 - Valores máximos de densidade de potência de iluminação (DPI), publicada na Portaria n.º 349-D/2013 
de 2 de dezembro 
 
Na estimativa orçamental / lista de materiais em anexo foram consideradas luminárias equipadas com lâmpadas LED 
e ligadores de repicagem. 
 
 
 
WCs, casas de banho dos quartos e corredores 
O comando da iluminação será efetuado através de detetores de movimento. 
 
 
1.9.3. - ILUMINAÇÂO SEGURANÇA 
 
A iluminação de emergência e sinalização de saídas serão garantidas por um sistema constituído por blocos 
autónomos do tipo permanente e não permanente com uma autonomia de 1h. e um sistema de telecomando 
Iluminação de segurança a aplicar no edificio é do tipo B. 
Os blocos autónomos para a iluminação de segurança são de classe II de isolamento de modo a dar 
comprimento ao estipulado na secção 80.2.1.2.4 das RTIEBT. 
 
A iluminação de segurança (circulação) deve estar permanentemente acesa durante o tempo em que o 
estabelecimento estiver franqueado ao público. 
 
Os blocos autónomos nos WC e balneários tem de ter no mínimo IP X5. Recomenda-se o modelo B65 LED da legrand 
ou equivalente. Para as restantes divisões estão previstos blocos autónomos são da marca LEGRAND ou equivalente, 
modelo Ura OneLed. São blocos autónomos constituídos por Leds, com índices de proteção IP42, Ik07. 



Infraestruturas Elétricas / Telecomunicações 

PROJECTO EXECUÇÃO - 9 

 
Marcas de referência (ou equivalente) 
URAONE P-NP 100LM 1H IP42 END ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  Legrand Refª 661631; 
B65LED 100LM 1H IP65 P/NP STD --------------------------------------------------------------------------------------  Legrand Refª 661431; 
 
1.9.4. - ILUMINAÇÂO DE VIGILIA 
 
A iluminação de vigília em estabelecimentos do tipo hospitalar, onde se enquadra os lares de terceira idade, deverá 
corresponder às regras técnicas de acordo com o ponto: 
 
801.2.4.1.2 Iluminação de vigília 
 
801.2.4.1.2.1 Os quartos, os dormitórios, as enfermarias, os corredores de internamento e as dependências análogas 
devem ser dotados de iluminação de vigília, que deve permaneceracesa durante toda a noite, se aqueles estiverem 
ocupados. 
801.2.4.1.2.2 A iluminação de vigília no interior dos quartos e das enfermarias deve ter comando local. 
801.2.4.1.2.3 A iluminação de vigília pode ser dispensada sempre que a iluminação de segurança esteja ligada 
permanentemente durante os períodos de tempo em que a iluminação natural seja insuficiente. 
 

 
Nos quartos, enfermarias e corredores está prevista a instalação de iluminação de segurança 
 
Marcas de referência (ou equivalente) 
4179.103.xXL LED 3W - DI + 9963.000.xxx - CAIXA ENCASTRAR 4079 -------------------------------------------------------------------  Marca Tromilux; 
 
1.9.5. - TELECOMANDO 
 
Está prevista a instalação de um telecomandos eletrónico slave no quadro de alimentação da zona a ampliar. 
 
O telecomando vai permitir a colocação em repouso dos aparelhos de iluminação de segurança durante a ausência de 
tensão de rede 
A inclusão do telecomando requer mais duas linhas na alimentação dos blocos autónomos. 
Os circuitos de iluminação e telecomando dos blocos autónomos não podem partilhar a mesma tubagem.  
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Para o circuito do telecomando é necessário prever a instalação de um circuito independente (a instalar a partir do 
Quadro Geral de Entrada a interligar todos os blocos autónomos) em tubo anelado de 16 mm e cabo U1000 R2V 
5G1.5mm2 em baixa tensão. 
 
1.10. - QUADROS ELECTRICOS E ALIMENTAÇÔES 
 
1.10.1. - QUADROS ELÈCTRICOS 
 
Quadro elétrico é um conjunto de equipamentos, convenientemente agrupados, incluindo as suas ligações, estruturas 
de suporte e invólucro, destinado a proteger, comandar ou controlar instalações elétricas ou partes de instalações 
elétricas.  
Todos os quadros elétricos instalados deverão obedecer às normas apropriadas, nomeadamente a NP EN 60439 e 
EN 61439-1 e ao disposto nas RTIEBT relativamente a estes equipamentos, devendo os mesmos ser da Classe II de 
isolamento e o índice de protecção dos seus invólucros, destinados a proteger os utilizadores contra contactos diretos 
ou indiretos e proteger os equipamentos contra às ações do meio envolvente, ser adequado aos locais onde irão ser 
instalados, obedecendo à NP EN 60529 e NP EN 50102 e ao disposto no presente projeto, e respeitar as distâncias 
mínimas quanto à proximidade com outras canalizações e equipamentos.  
Todos os quadros elétricos deverão ser normalizados no seu conjunto de equipamentos de modo a garantir a sua 
conformidade com as diretivas inerentes à sua constituição e execução, e obedecer ao disposto no ponto 558 das 
RTIEBT 
Caso os quadros não sejam montados e certificados em fábrica, isto é, sejam da responsabilidade do instalador, os 
mesmos devem ser sujeitos às verificações e ensaios necessários e previstos nas RTIEBT 
Quando instalados no interior de armários, as portas destes armários deverão possuir sinalética adequada a 
indicar a sua localização 
Em todos os quadros elétricos o número de barras deverá ser compatível com o número de Fases, Neutro e Condutor 
de Protecção, devendo as mesmas barras possuir secção adequada para poder suportar a corrente de serviçoprevista 
para os mesmos quadros (2 A / mm2). 
 
No dimensionamento dos quadros deverá ter-se em atenção a necessidade de salvaguardar 
possíveis necessidades de futuro aumento do número de circuitos a alimentar, pelo que para os 
mesmos deverá ser considerada, no mínimo, uma reserva de 30%, equipada ou não, na 
capacidade do quadro a instalar em cada situação. 
 
Para os quadros instalados o poder de corte mínimo dos aparelhos de protecção deverá ser de 
ICC = 6KA (EN 60898); ICC = 6KA (IEC 60947-2) 
 

1.10.2. - Localização dos Quadros 
 
Os quadros elétricos foram localizados em função da arquitetura interior e de acordo com as RTIEBT, com o objetivo 
de facilitarmos a exploração da fração. Está prevista a instalação dos seguintes quadros: 
 
QE – Novo quadro a instalar no inicio da nova zona a ampliar. 

 
É da responsabilidade da empresa que vai executar as instalações elétricas a reposição/substituição de elementos 
deteriorados/partidos quando da execução da instalação do novo quadro elétrico e da tubagem de ligação ao quadro 
elétrico exietente, peças de granito, pavimento exterior, vidros, pintura e outros elementos da construção, etc), por 
forma a repor a situação e funcionalidade inicial. 
 
Cada quadro elétrico deve ser dotado de um aviso referindo a existência dos outros quadros que não sejam cortados 
com a manobra do dispositivo de corte geral deste. 
 
1.10.3. - Poder de Corte da Aparelagem 
 
O Poder de Corte (Pdc) da aparelhagem dos quadros elétricos deverá obrigatoriamente ser superior ao valor da 
corrente de curto-circuito máxima prevista. 
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1.10.4. - Botoneira de Corte Geral 
 
Foi projetada uma botoneira de corte geral (ver peças desenhadas) a instalar junto da porta de entrada da nova zona 
a ampliar com a seguinte configuração: 
 
 - A Bobina do aparelho de entrada deve ser de emissão de corrente (EC); 
 - A botoneira de dupla sinalização 
 
Deve prever-se para o efeito no aparelho de corte geral do quadro, para além da Bobina EC, também um contacto 
auxiliar de sinalização que enviará o sinal á botoneira pelo que o cabo deve ter 4 condutores.  
 
Marcas de referência (ou equivalente) 
A botoneira de dupla sinalização --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legrand Refª 38024 
Cabo 4 x1.5 mm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Policabos Refª NHXCH 4x1.5 mm 
Tubo anelado em polipropileno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Legrand Refª 0 898 51 
 

1.11. - SISTEMA DETECÇÂO INCENDIOS 
 
Está prevista a alimentação elétrica de uma central de incêndios a instalar na nova zona a ampliar. 
Não está prevista a instalação de equipamentos elétricos para utilização de combate a incêndios 
 
 
1.12. - PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
A proteção de pessoas contra contactos indiretos será assegurada pela ligação à terra de todas as massas metálicas 
normalmente sem tensão, associada à utilização de aparelhos de corte automático sensíveis à corrente diferencial-
residual instalados nos quadros (interruptores e disjuntores diferenciais). Neste sentido, todas as canalizações e 
alimentadores dos diferentes quadros disporão de condutor de proteção.  
Os aparelhos devem ter as sensibilidades abaixo discriminadas, em conformidade com os circuitos de utilização que 
devem proteger:  
 

 Média sensibilidade: 300 mA para circuitos de iluminação; 
 Alta sensibilidade: 30 mA para circuitos de tomadas e equipamentos e iluminação exterior;  
 Alta sensibilidade: 10 mA para circuitos especiais.  

 
A ligação das massas à terra será efetuada pelo condutor de proteção incluído em todas as canalizações e ligado ao 
circuito geral de terras através dos quadros. Os condutores de proteção serão sempre de cor verde/amarelo, do tipo 
dos condutores ativos e de secção igual à dos condutores de neutro.  
 
- Em caso de defeito, qualquer massa não poderá ficar, em relação à terra, uma tensão superior às indicadas no 
Quadro 22A Secção 2 das RTIEBT, passando para metade nos WC Secção 7  
De um modo geral deverão ser asseguradas as aplicações das disposições regulamentares, nomeadamente as 
secções 413.1 a 413.5. Deverá ser considerada, também, as indicações presentes na secção 471 das RTIEBT.  
 
Para os WC e casas de banho devem cumprir o descrito na secção 7 das RTIEBT. 
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos 
condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os outros condutores de proteção dos equipamentos colocados 
nesses volumes. 
  
1.13. - PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
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A proteção de pessoas contra contactos diretos será assegurada pelo isolamento ou afastamento das partes ativas, 
colocação de anteparos, recobrimento das partes ativas com isolamento apropriado e de um modo geral pela 
aplicação das disposições regulamentares.  
As partes ativas devem ser completamente revestidas por um isolamento que apenas possa ser retirado por 
destruição ou então colocadas dentro de invólucros ou por detrás de barreiras que tenham pelo menos um código 
IP2X. 
 
1.14. - REDE DE TERRAS 
 
Apesar do edifício existente já ter uma rede de terras está prevista a instalação completa de um novo sistema de 
terras. 
 
Para diminuir os valores das tensões de contacto que possam ocorrer entre equipamentos simultaneamente acessíveis, e 
limitá-los a valores compatíveis com condições de utilização seguras, será estabelecida uma rede geral de terra que se 
sobrepõe ou é parte integrante dos circuitos de distribuição de energia elétrica. 
Por outro lado, a dimensão do edifício e a multiplicidade de sistemas que comporta, aconselham a utilização de um 
sistema de terras do tipo "terra única". 
Os eléctrodos de terra serão do tipo vertical constituídos por uma ou mais varetas de aço revestido a cobre, com o 
diâmetro externo de 20 mm, comprimento de 2 m e espessura de revestimento mínima de 0,7 mm, de modo a permitir 
um baixo valor de resistência de terra e, ficarão enterrados no solo, em locais onde não haja circulação normal de 
pessoas a uma profundidade mínima de 0,8 m da superfície do solo.  
As ligações entre os circuitos de terras deverão ser efetuadas de modo a que ofereçam o mínimo de resistência 
elétrica, assegurem um bom contacto e não sejam deterioradas facilmente por ações corrosivas. 
Os condutores de proteção não deverão ter emendas no seu percurso, e as interligações necessárias serão sempre 
executadas por apertos mecânicos, sem soldadura, de superfície bem dimensionada. Estes salvaguardarão uma 
perfeita continuidade, e uma minimização de resistências de contacto, no sistema de terra de proteção.  
A Rede de Terras de proteção para as instalações elétricas deverá apresentar um valor máximo 10Ω.  
A secção do condutor de proteção de interligação aos restantes quadros e destes aos eléctrodos de terra previstos 
cumprem o estabelecido na secção 543.1.1 das RTIEBT. 
 
Os diferentes condutores de proteção serão reunidos na barra coletora de terra (existente no interior do quadro 
elétrico), e ligados ao eléctrodo de terra por meio de um condutor geral de proteção do tipo H07V-RG70.enfiado em 
tubo anelado D=50 mm. 
 
1.15. - TERRA DE PROTECÇÃO 
 
Destina-se essencialmente a garantir a proteção de pessoas e, que consiste em ligar à terra todas as partes metálicas 
susceptíveis de serem acidentalmente postas em tensão.  
 
A partir dos quadros eléctricos a rede de terras de protecção será constituída pelo condutor de protecção existente 
sempre em todos os circuitos e que terá sempre secção igual à dos condutores neutros e isolamento na cor 
verde/amarelo.  
As ligações entre os circuitos de terras principais e, entre estes e as derivações, deverão ser efectuadas de modo a 
que ofereçam o mínimo da resistência eléctrica, assegurem um bom contacto e não sejam deterioradas facilmente por 
acções corrosivas (deverão ser utilizados ligadores bimetálicos).  
 
Todas as massas metálicas tais como esteiras de cabos, divisórias, equipamentos, etc., serão convenientemente 
ligadas à terra de protecção, de modo a equipotencializar toda a instalação.  
Assim sendo, todas as massas metálicas tais como: 
 

 divisórias;  
 pavimentos sobrelevados;  
 tectos falsos;  
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 portas metálicas;  
 tubagem de águas;  
 condutas das instalações de avac;  
 carcaças metálicas de equipamentos;  
 estruturas de apoio e de suspensão;  
 etc.  

 
Ou seja, todas as peças metálicas normalmente sem tensão, serão convenientemente ligadas à terra de protecção, de 
modo a equipotencializar toda a instalação.  
Serão executadas as ligações da terra de protecção por meio de condutor do tipo H07V-R 
 
Todas as massas metálicas serão convenientemente ligadas à terra de protecção por meio de cabo de cobre, de 
modo a equipotencializar toda a instalação.  
As massas metálicas móveis deverão ser equipotencializadas através de trança flexível em cobre nú, de igual secção.  
A secção do condutor de protecção de interligação do Quadro de Entrada ao ligador amovível e deste ao eléctrodo de 
terra cumprirá o estabelecido na secção 543.1.1 das RTIEBT. 
O condutor geral de protecção que serve de ligação ao eléctrodo de terra será dotado de um ligador amovível, que 
permite verificar o valor da resistência do circuito de terra de protecção, o qual será instalado junto ao quadro eléctrico 
de entrada. 
O ligador amovível será executado em cobre e suficientemente dimensionado, de modo a assegurar a continuidade 
eléctrica do circuito de protecção, sem provocar quedas de tensão e aquecimento exagerados. 
O ligador amovível será do tipo que não possa ser desapertado sem meios ou ferramentas especiais, alojado no 
interior de caixa de plástico com tampa e etiqueta 
identificadora em trafolite. 
 
1.16. - MATERIAIS, APARELHAGEM DE CORTE E TOMADAS 
 
Nas instalações embebidas os interruptores e comutadores serão para montagem interior, tipo basculante, de corrente 
estipulada de 10A e instalados em caixas de aparelhagem. A sua localização é em função do sentido de abertura de 
portas, tipo de ambiente e a 1,10m do pavimento. 
As tomadas monofásicas serão do tipo "SCHUKO" com pólo de terra e alvéolos protegidos. Serão colocadas a uma 
altura uniforme de 0,25 m ou 1,10 m do pavimento de acordo com o tipo de utilização. Todas as tomadas devem ser 
previstas para uma corrente estipulada de 16A. 
As tomadas das casas de banho, caso existam, serão colocadas nos volumes, exterior e 3 excepto por cima do 
volume 2. Serão do tipo "SCHUKO" com alvéolos protegidos, sem qualquer parte metálica acessível excepto os 
contactos dos pólos de terra. As tomadas serão colocadas a uma altura uniforme de 1,10 m do pavimento de acordo 
com o tipo de utilização. Todas as tomadas devem ser previstas para uma corrente estipulada de 16A. Aquando da 
execução deverão ser garantidos os condicionalismos impostos pela secção 701 das RTIEBT. 
Todo o material a aplicar na instalação deverá obedecer à directiva BT; NP; CENELEC; CEI e serem munidos dos 
respectivos certificados de conformidade. 
Deverá ter e conservar as características eléctricas, mecânicas, físicas ou químicas em regime de funcionamento 
normal ou anormal previsível, ao longo do tempo. 
Deverá utilizar-se materiais com o símbolo “CE” de acordo com as condições dos locais onde serão instalados. 
Os materiais deverão ter um índice de protecção adequado, obedecendo à NP EN 60529 e EN 50102. 
A aparelhagem de corte utilizada na electrificação dos quadros deverá ter poder de corte adequado à potência de 
curto-circuito da rede no local. 
A aparelhagem e equipamentos da instalação deverão possuir IP´s de acordo com as influências externas dos locais 
onde estão instalados e dentro dos tipos normalizados existentes no mercado com índice mínimo de protecção IP 
20. 
 
1.17. - MATERIAIS EQUIVALENTES 
 
É possível a substituição dos materiais propostos por outros, desde que garantam características equivalentes e que 
sejam aceites pelo dono de obra. 
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INFRAESTUTURAS TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

1.18. - INTRODUÇÃO 
 
A presente memória descritiva refere-se ao projecto de Infraestruturas de Telecomunicações da ampliação do lar da 
Santa Casa da Misericordia, S. Pedro, Gouveia. 
 
No edifício já está se econtra instalada uma estrutura de Infraestruturas de Telecomunicações que não terá qualquer 
tipo de intervenção / alteração. 
O presente projeto apenas diz respeito a instalação de infraestruturas de telecomunicações nas novas divisões a 
construir e que carecem dessas infraestruturas, a saber 
 - Quartos; 

- Salas de estar / copa; 
Está prevista a instalação de um Ponto de Distribuição (PD - bastidor) a instalar junto da nova zona a ampliar. Este PD 
deve ser interligado com as infraestruturas existentes nas 3 tecnologias. 
 
Para as restantes divisões do lar não está prevista neste projeto qualquer tipo de intervenção / alteração nas 
infraestruturas de Telecomunicações existentes. 
O projeto foi elaborado seguindo uma boa solução técnico-económica e uma seleção de materiais e equipamentos 
com padrão de qualidade adequado ao tipo de instalação prevista.  
 
Completam o projeto os documentos e as Peças Desenhadas. 
 
1.19. - OBJECTIVO DO PROJECTO ITED 

 
> Dotar o edifício de infraestruturas de telecomunicações, no quadro de referência tecnológico, 

nomeadamente no que diz respeito a pares de cobre, cabo coaxial e fibra ótica, segundo as normas 
europeias aplicáveis; 

> Preparar o edifício para a banda larga; 
> Permitir a facilidade de acesso aos operadores de telecomunicações, promovendo a plena concorrência; 
> Preparar o edifício para a introdução das Redes de Nova Geração (RNG);  
> Rentabilizar as infraestruturas de telecomunicações. 

 
1.20. - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
O presente projeto foi elaborado de acordo com o estipulado em: 

> Manual ITED, Anacom, 3ª edição de setembro de 2014; 
> Decreto de Lei 123/2009 de 21 de maio de 2009, alterado e republicado pela Lei º 47/2013 de 10 de julho; 
> Principais Normas Europeias aplicadas ao ITED; 
> Prescrições da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); 
 

As classes de ligação da cablagem são as seguintes: 
> Pares de cobre – Classe E (categoria 6); 
> Cabo Coaxial – Classe TCD-C-H; 
> Fibra ótica – Classe OF300. 

 
O projetista está ao dispor do instalador ITED e do dono de obra, para prestar os esclarecimentos necessários ao bom 
decorrer dos trabalhos de execução das infraestruturas, assim como cumprirá todas as obrigações que lhe são 
impostas pelo Artigo 69 do Decreto de Lei 123/2009 de 21 de maio, alterado e republicado pela Lei nº 47/2013 de 10 
de julho. 
O dono da obra tomará pleno conhecimento dos encargos resultantes da obra, participando e esclarecendo quaisquer 
omissões existentes pois, caso contrário, ser-lhe-ão vedadas reclamações a títulos de imprevistos. 
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O dono da obra tomará pleno conhecimento dos encargos resultantes da obra, participando e esclarecendo quaisquer 
omissões existentes pois, caso contrário, ser-lhe-ão vedadas reclamações a títulos imprevistos. 
 
Compete ao dono da obra escolher o instalador ITED, que deverá estar devidamente inscrito na Anacom e conhecer 
as suas obrigações, nomeadamente as previstas no Artigo 76 do Decreto de Lei 123/2009 de 21 de maio, alterado e 
republicado pela Lei nº 47/2013 de 10 de julho 
 
O instalador ITED deverá cumprir escrupulosamente o presente projecto. 

 
Poderá surgir a necessidade de a instalação sofrer alguns desvios em relação ao presente projeto. Nessa 
eventualidade, as alterações serão postas à consideração do projetista. Desde que haja lugar a qualquer alteração ou 
retificação ao presente projeto, deverá ser feito o respectivo aditamento.  
 
1.21. - PRESSUPOSTOS QUE FORAM CONSIDERADOS NOMEADAMENTE AS CARACTERISTICAS DOS 
INTERFACES TÉCNICOS DE ACESSO DE REDES PÚBLICAS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 
 
O Edificio está preparado com os interfaces técnicos, para os operadores poderem fornecer os seguintes serviços: 

> Serviço fixo de telefone; 
> Internet de banda larga; 
> Televisão (IPTV e RF); 
> TDT; 

 
1.22. - CLASSIFICAÇÂO AMBIENTAIS – CONCEITO MICE 
 
De acordo com os parâmetros que caracterizam o grau de exigência ambiental (EN50173-1)  este Edifício será classificado com: 
 

TIPO EDIFICIO CLASSES AMBIENTAIS 
MECÂNICAS IIiINGRESSO /   PENETRAÇÃO CLIMÁTICAS / QUÍMICAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Lar de Idosos M1 I1 C1 E1 
 
De acordo com esta classificação os materiais e equipamentos a incorporar nas instalações deverão respeitar os índices de 
proteção IP e IK indicados nas normas NP EN 60529 e EN 50102. 
Conforme prescrito no Manual ITED, está definida nas peças desenhadas a classificação MICE de todas as divisões 
do edifício onde estejam previstas tomadas de telecomunicações.  
 
2. - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
O Instalador deve emitir: 

 O Relatório de ensaios de funcionalidade – REF; 
 O registo dos elementos relevantes para a correta identificação das tubagens e da ligação dos cabos nas 

ITED nas fichas técnicas que entender como convenientes; 
 Emitir termo de responsabilidade de execução da instalação enviando-o: 

- Ao dono de obra; ao diretor de obra e diretor de fiscalização de obra; 
- Ao proprietário ou à administração do edifício 
- Ao ICP-ANACOM 

As ligações das ITED às redes públicas de comunicações só pode ser efetuada após emissão de termos de 
responsabilidade de execução da instalação. 
Após a realização dos ensaios o instalador deve garantir a existência de um documento a colocar no ATI, com os 
valores obtidos nos ensaios coaxiais, para que os operadores que operam nessa tecnologia possam ter uma noção 
exata das atenuações presentes no referido sistema. As atenuações que importa considerar são as que estão 
presentes nas tomadas coaxiais – F e + F do fogo 

 
3. - ENSAIOS 
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O instalador deve fazer uma avaliação das infraestruturas, efetuando a inspeção visual da mesma e registando o 
resultado dos ensaios exigidos para os vários sistemas de cablagem, constituindo o Relatório de Ensaios de 
Funcionalidade – REF, da sua Inteira responsabilidade 
 
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. 
 
4. - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MATERIAIS, DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO, DOS SISTEMAS, 

EQUIPAMENTOS E REDES ASSOCIADAS ÀS INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
4.1. - GENERALIDADES 
 
As ITED devem ser executadas de acordo com as presentes condições técnicas, devendo ser observado o prescrito 
na legislação aplicável e em vigor: 

> Manual ITED, Anacom, 3ª edição de Setembro de 2014; 
> Decreto de Lei 123/2009 de 21 de Maio de 2009, alterado e republicado pela Lei º 47/2013 de 10 de Julho 

 
Deverão ser respeitadas as boas regras da arte, para que as instalações fiquem tecnicamente corretas. 
 
Os elementos apresentados não são limitativos, competindo ao dono da obra executar as instalações de modo a que 
estas possam ser utilizadas nas condições de segurança e eficiência pretendidas, e respeitem as normas e os 
regulamentos em vigor. 
 
4.2. - ÂMBITO DOS TRABALHOS 
 
O âmbito dos trabalhos referentes às ITED compreende o fornecimento, montagem e ensaio de todos os respectivos 
equipamentos e materiais necessários à instalação definida no projeto. 
 
Consideram-se incluídos todos os equipamentos acessórios e trabalhos necessários ao correto estabelecimento de 
todas as instalações das ITED. 
 
Compete ao dono da obra:  

> Elaborar os processos de licenciamento; 
> Elaborar o projeto conforme construído. 
 

O preço indicado pelo instalador ITED, entende-se para as redes completas, ligadas e prontas a funcionar, incluindo 
todo o material necessário, bem como todos os trabalhos auxiliares necessários, qualquer que seja a sua natureza, 
ainda que não estejam expressa e detalhadamente descritos no presente projeto. 
 
4.3. - NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
 
Todo o equipamento e material a fornecer deverá ser garantido pelo dono da obra, sendo que deve: 

> Ser conforme as especificações técnicas; 
> Ser novo e da melhor qualidade na sua respectiva espécie; 
> Ser isento de erros, vícios ou defeitos de conceção e de projeto; 
> 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 aspetos; 
> Oferecer um funcionamento plenamente satisfatório. 
 

O instalador ITED deverá explicitar detalhadamente na sua proposta as características mais significativas dos 
equipamentos e materiais a fornecer e montar (marca, tipo, origem, características técnicas e funcionais, capacidades, 
materiais constituintes, normas de fabrico e de ensaio, dimensões, pesos, etc.). 
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Qualquer omissão nos desenhos ou especificações do presente projeto, não exime o dono da obra da 
responsabilidade pelo perfeito funcionamento do equipamento. 
As tolerâncias são as definidas nas normas nacionais, ou na sua ausência nas normas internacionais. 
Os materiais e equipamentos para os quais já existem especificações oficiais deverão satisfazer inteiramente as 
normas que nelas são fixadas. 
Todos os materiais ou equipamentos, nacionais ou estrangeiros deverão exibir a marca de fabrico e ser de origem 
garantida. 
Sempre que em qualquer das peças, se indicar determinado tipo de material ou equipamento, com referência a 
marcas ou a modelos comerciais, compreende-se que tal indicação não significa que seja excluída a seleção entre 
diferentes materiais ou equipamentos desse tipo, seja qual for a sua marca ou designação comercial, desde que ela 
se faça entre materiais ou equipamentos de qualidade não inferior à indicada e que satisfaçam os objetivos do projeto. 
 
Em conformidade com o princípio de reconhecimento mútuo, são aceites todos os materiais, dispositivos e 
equipamentos legalmente fabricados, comercializados ou ensaiados noutros Estados Membros da União Europeia, 
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 
 É assim possível a substituição dos materiais propostos por outros, desde que garantam características equivalentes  
e que sejam aceites pelo dono de obra. 
 
4.4. - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Toda a instalação deverá ser executada em princípio de acordo com o respectivo projeto, seguindo as canalizações, o 
traçado indicado nas peças desenhadas. Contudo, sempre que se veja vantagem para uma melhor execução dos 
trabalhos, poder-se-ão considerar alterações, que requerem o acordo do projetista. 
 
É da responsabilidade do dono da obra a iniciativa de todas as ações que seja necessário implementar para que a 
instalação seja atempadamente entregue e pronta a funcionar. 
 
 
4.5. - EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO 
 
Deverão ser fornecidas todas as ferramentas especiais destinadas à manutenção dos diversos equipamentos e 
recomendadas pelos respectivos fabricantes. 
Os custos relativos ao fornecimento das ferramentas consideram-se incluídos no custo dos equipamentos. 
Após montagem, o instalador ITED preparará todos os equipamentos para ensaios, verificações e testes em marcha.  
Se as características especificadas não forem conseguidas, o dono da obra deverá executar por sua conta, todas as 
alterações necessárias para as obter. 
 
4.6. - RECEPÇÃO PROVISÓRIA 
 
A receção provisória só poderá ser efetuada após a entrega, por parte do instalador ITED, de toda a documentação 
relativa ao fornecimento e instalação nomeadamente: 

> Instruções de Operação e de Manutenção da Instalação; 
> Documentação relativa aos equipamentos da rede de pares de cobre, cabo coaxial e de fibra ótica; 
> Catálogos relativos a todos os equipamentos e materiais utilizados na obra; 
> Instruções de manutenção de todos os equipamentos; 
> Lista de equipamentos referindo a sua localização, tipo, classificação e fornecedor. 

 
Toda a documentação deverá ser redigida em português e fornecida em suporte digital ou em papel. 
 
5. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIAIS A QUE DEVEM OBEDECER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 

E COMPONENTES QUE IRÃO SER UTILIZADOS NA INFRA-ESTRUTURA 
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5.1. - REDE DE PARES DE COBRE 
 
São consideradas tomadas de pares de cobre de 8 contactos (RJ45), como dispositivo terminal a utilizar nas ITED. 
Estas tomadas devem estar em conformidade com a categoria 6 (Classe E). 
O cabo de pares de cobre a utilizar na rede individual será o UTP de categoria 6 (Classe E).  
Existem dois esquemas de ligação dos 4 pares aos respectivos conetores, TIA/EIA 568 A e TIA/EIA 568 B. O 
instalador deve optar por um dos esquemas e mantê-lo em toda a instalação. 
 
A rede de cabos de pares de cobre, segue uma distribuição em estrela a partir do RC-PC localizado no ATE/ 
 
Na execução das terminações (nas tomadas, etc) deverá ter-se os seguintes cuidados: 

> Retirar o mínimo de isolamento possível do cabo; 
> Destorcer, o mínimo possível, cada par de condutores; 
> Utilizar ferramentas apropriadas (seguir indicações do fabricante). O uso de ferramentas desadequadas 

poderá provocar deficiências nas ligações e danificar os contactos nos dispositivos de ligação. 
 

Para evitar degradação das características de transmissão durante o manuseamento e instalação dos cabos 
(nomeadamente os cabos de pares de cobre) devem existir os seguintes cuidados: 

> Evitar curvaturas apertadas (respeitar raios de curvatura especificados); 
> Evitar que o cabo em instalação seja esmagado na sua secção; 
> Não exercer esforços de tração para além do recomendado pelo fabricante; 
> Evitar torções e vincos; 
> Evitar o aperto excessivo nas braçadeiras de amarração; 
> Evitar a exposição a ambientes húmidos e a radiação solar. 

 
O ATE / Bastidor deve ser interligado aos restantes bastidores considerados através de um cabo categoria 6 UTP 4 
pares livre de halogéneos. 
 
O cabo UTP tem de ter obrigatoriamente o condutor em cobre sólido. Os cabos UTP CAT6 CCA e de aço 
cobreado são proibidas. 
 
Os cabos de pares de cobre a utilizar no interior do edifício são do tipo LSFH, ou seja, são livres de 
halogéneo. 
 
Marcas de referência (ou equivalente) 
Cabo U/UTP Cat6 CU TK LSZH - Livre Halogéneos  ---------------------------------------  Tipo TEKA Refª 2901717 ou equivalente; 
 
5.2. - REDES DE CABO COAXIAL 
 
Os cabos coaxiais a utilizar no interior do edifício, deverão ter as seguintes características: 

> Classe de ligação TCD-C-H; 
> Flexíveis; 
> Impedância característica de 75 Ω ± 3Ω; 
> Cobertura da malha de blindagem não inferior a 70% da superfície do dieléctrico; 
> Frequências de trabalho até 3000 MHz (EN50173-1). 
> Marcação (Indelével; Metro a metro, Indicação do fabricante, N.º do lote ou data de fabrico (semana e 

ano) 
 

A rede individual de cabos coaxiais, em cabo da classe TCD-C-H, segue uma distribuição em estrela a partir do RC-
CC, no ATE. 
O conector de compressão do tipo F é o único conector permitido na terminação dos cabos coaxiais nas ligações 
TCD-C. 
Só podem ser utilizados conectores F de compressão, os conectores F de roscar e de cravar estão proibidos. 
As saídas do repartidor de cabo coaxial, que não forem utilizadas serão terminadas com cargas coaxiais de 75Ω. 
São utilizadas tomadas coaxiais com saídas. Radio / TV + Satélite  
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Os cabos de cabo coaxial a utilizar no interior do edifício são do tipo LSFH, ou seja são livres de halogéneo. 
 
O novo  Bastidor deve ser interligado aos restantes bastidores existentes no edificio através de um cabo coaxial.  
Nas ligações no exterior, para ligação às antenas, o cabo de cabo coaxial a utilizar deverá ter o revestimento exterior 
em PE (polietileno), para suportar os ambientes húmidos. 
 
Marca de referência (ou equivalente) 
 
Cabo Coaxial N49HV3 TK (RG6 LSZH) - Livre Halogéneos ------------------------------ TipoTEKA Ref.ª 2901549 ou equivalente ; 
Cabo coaxial TCD-C-H - ------------------------------------------ Tipo Teka Ref.ª 2901548 - N49HV3 TK (RG6 PE) ou equivalente; 
Carga adaptadora 75 Ω F -------------------------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 290558  ou equivalente; 
 
 
5.3. - REDE DE FIBRA ÓTICA 
 
Não está projetada a instalação de nenhuma rede de distribuição em fibra ótica, apenas foi 
considerada cablagem de fibra ótica (1 cabo de 2 fibras OS1, SC/APC) na interligação entre o 
novo bastidor e as infraestruturas de Telecomunicações existentes no edificio 
 
5.4. - ANTENAS / CABEÇA REDE 
 
Na nova zona a ampliar está projetado a instalação de um sistema de recepção MATV, constituida por uma antena 
UHF. É necessário ligar ao cabo coaxial proveniente da antena, um descarregador de sobretensão. 
 
Tipo de referência (ou equivalente) 
Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E -------------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 2901045 ou equivalente; 
Amp. Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT – HQ  -------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 2901180 ou equivalente; 
Descarregador de sobret. Coaxial---------------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 290970 ou equivalente; 
Mastro liso 3m D. 40 / 1,5 -------------------------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 290790 ou equivalente; 
Conetor F de Compressão p/ RG6 --------------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 290762 ou equivalente; 
KIT Chumb. em L com base 200mm ----------------------------------------------------------- Tipo Teka Refª 2901023 ou equivalente; 
 
5.5. - TUBOS DA REDE DE TUBAGEM INTERIOR 
 
São utilizados tubos maleáveis do tipo ERM/ISOGRIS) na rede de tubagem do edifício. 
A rede individual de tubagens, prevê uma tubagem com partilha para todos os tipos de cabos, quer sejam pares de 
cobre, cabo coaxial ou fibra óptica. 
É obrigatória a utilização de tubos livres de halogéneo. 
A instalação de cabos só pode ser iniciada após a respectiva rede de tubagens estar consolidada. Não é permitida a 
colocação de tubagem já com cabos enfiados. 
A rede de tubagens do edifício deve ficar, preferencialmente, embebida nas paredes. Podem, no entanto, utilizar-se 
calhas técnicas ou, em casos específicos, a tubagem ficar à vista. 
Os raios de curvatura dos tubos e dos cabos serão sempre respeitados. Será de considerar, se for o caso, a 
existência de um seio nos cabos de entrada. 
Durante o desenvolvimento da obra, e mesmo após o enfiamento, devemos garantir a estanquidade da tubagem 
contra a entrada acidental de água. 
 
Marca de referência (ou equivalente) 
Tubo de 25 mm de diâmetro Jotagris “ERM” --------------------------------------------------------------------- JSL Ref.ª ERM25; 
Tubo de 32 mm de diâmetro Jotagris “ERM” --------------------------------------------------------------------- JSL Ref.ª ERM32; 
Tubo de 40 mm de diâmetro Jotagris “ERM” --------------------------------------------------------------------- JSL Ref.ª ERM40; 
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5.6. - PONTO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Tendo em conta a dimensão da zona a ampliar optou-se por instalar um Ponto de distribuição constituido por Bastidor 
Mural 15", 9U (450 x 250 x 495 mm). 
O PDé o elemento de centralização e flexibilização de toda a infraestrutura de telecomunicações, pelo que deve estar 
preparado para receber os serviços de comunicações eletrónicas suportados nas redes de par de cobre, cabo coaxial 
e fibra ótica. Para além de criar condições físicas de flexibilização, deverá permitir complementá-las com 
equipamentos ativos que possibilitem a codificação/descodificação e gestão de sinalização de suporte a serviços, 
distribuindo-os por diferentes áreas do fogo. 
Dada a eventual existência de equipamentos ativos com dissipação de calor, deve ser garantida 
a ventilação do PD (ver material considerado). Devem ser garantidas aberturas na porta do armário onde está prevista 
a instalação do PD.  
 
O PD deve estar equipado, no mínimo, com quatro tomadas elétricas com terra e um barramento de ligações de 
terra de 2,5mm2, como mínimo. 
O PD deve ser facilmente acessível, recomendando-se uma altura de colocação não inferior a 1,5m a contar da sua 
base em relação ao pavimento. 
O PD deve ser interligado as infraesturas de telecomunicações existentes nas tecnologias de fibra ótica, pares de 
cobre e coaxial atráves de 3 tubos de 40 mm ou em calha em secção equivalente 
 
5.7. - CAIXAS DE APARELHAGEM E DE PASSAGEM DA REDE INDIVIDUAL DETUBAGENS 
 
As caixas de aparelhagem e de passagem possuem as seguintes dimensões mínimas: 
 

Tipo Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) 
Aparelhagem (I1) 65 65 65 

Passagem  160 80 55 
 
Recomenda-se que as caixas de aparelhagem devem ser do tipo I1 duplo fundo, com 63 mm de profundidade. As 
caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura mínima de 30 cm acima do pavimento, medida no centro 
(ver peças desenhadas). 
As caixas de passagem devem estar equipadas com tampas adequadas. 
As caixas de aparelhagem devem estar preparadas para receber tubo de 20mm de diâmetro externo, e dispor de pelo 
menos duas entradas para tubo de 25mm. Recomenda-se a existência de entradas em 32mm 
 As terminações dos tubos nas caixas devem ser executadas de forma a garantir a não existência de arestas vivas 
que possam danificar o isolamento dos condutores.  
 
Marca de referência (ou equivalente) 
Caixa de aparelhagem (I1) ------------------------------------------------------------------------------------------------- JSL Ref.ª 317; 
 
5.8. - PAT – PASSAGEM AÉREA DE TOPO 
 
A passagem aérea de topo (PAT) será constituída por um tubo de diãmetro externo Ø40, diretos do ATE até à cobertura, 
conforme indicado nas peças desenhadas. 
A PAT é obrigatória, independentemente da existência de sistemas de antenas. A PAT serve exclusivamente para a 
passagem de cabos das antenas. 
Na instalação da PAT devem ser tomadas as precauções necessárias de modo a evitar a entrada de água e 
humidade.  
 
Marca de referência (ou equivalente) 
Tubo de 40 mm de diâmetro Jotagris “ERM” --------------------------------------------------------------------------------- JSL Ref.ª ERM40; 
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5.9. - TOMADAS  
 
Marca de referência (ou equivalente) 
 
Tomada mista: coaxial (TV + Radio + SAT + RJ45)  
TOM MISTA R-TV-SAT-RJ45 CAT 6 UTP ESTR(Ited) ------------------------------------ Tipo Efapel Ref.ª 21544 ou equivalente; 
CENT TOM MISTA R-TV-SAT-RJ45/R-TV-SAT-RJ45-FO ------------------------- Tipo Efapel Ref.ª 70770 TBR  ou equivalente; 
ESPELHO SIMPLES BARNCO BRANCO------------------------------------------------ Tipo Efapel Ref.ª 70910 TB  ou equivalente; 
 
Tomada simples de pares de cobre (RJ45) 
TOMADA RJ45 CAT. 6 UTP -------------------------------------------------------------- Tipo Efapel Ref.ª 21455 ou equivalente; 
CENTRO PARA TOMADA RJ45 BRANCO -------------------------------------- Tipo Efapel Ref.ª 70751 TBR ou equivalente ; 
ESPELHO SIMPLES BRANCO BRANCO ------------------------------------------ Tipo Efapel Ref.ª 70910 TBR ou equivalente; 
 
6. - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ASSOCIADA 
 
No novo bastidor projetados devem estar disponíveis quatro tomadas de energia 230V AC, com terra, para 
fazer face às necessidades de alimentação elétrica. O PD dev estar interligado ao quadro de energia elétrica 
(tubagem 25 mm de diâmetro) onde será implementado o necessário disjuntor diferencial associado ao circuito. 

. 
7. - TERRAS 
 
A terra de proteção destina-se a evitar potenciais perigosos escoando correntes perigosas. O 
aparelho de proteção de corte automático, sensível a correntes diferenciais residuais (disjuntor 
diferencial), deverá estar adaptado ao valor de resistência de terras existente, de modo a que nas 
partes metálicas acessíveis dos equipamentos e materiais das ITED, não possa surgir uma 
tensão de contacto superior ao valor máximo regulamento no RSIUEE. O dimensionamento e a 
instalação do referido fará parte da instalação elétrica do edifício.  
Define-se como Barramento Geral de Terras das ITED (BGT) uma superfície em material 
condutor, geralmente em cobre, localizado no ATE, onde se ligam todos os circuitos de terra de 
proteção dessa infraestrutura.  
O Barramento de terras do novo bastidor (PD) deve ser interligado ao barramento de terra do 
ATE do edifício através de cabo do tipo FXZ1 10.0mm2 enfiado em tubo diâmetro 25 mm.  
O BGT das ITED deverá ser ligado ao barramento geral de terras do edifício, por um condutor do 
tipo FXZ1 10.0mm2 enfiado em tubo diâmetro 25 mm, que por sua vez é ligado ao eléctrodo de 
terra. Considera-se, assim, a existência de um único eléctrodo de terra no edifício, projetado e 
instalado pelos responsáveis da parte elétrica. 
O mastro das antenas deve ser ligado diretamente a parte debaixo do ligador amovível do 
sistema de terras do edifício através de um tubo 32 mm diâmetro externo (pelo exterior do 
edifício embutido nas paredes) e um condutor H07V-R1-G16mm2. 
Os barramentos de terra dos novos bastidores a instalar no edifício novo devem estar 
interligados ao barramento de terra no novo ATE a instalar no edifício existente. 
As mais omissões devem consultar as peças desenhadas.  
 
Marcas de referência (ou equivalente) 
CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREADO) 5 ENT 5 SAI ----------------------------------------------------- Quitérios, Refª 285760 
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8. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em caso de não ser dado o conhecimento prévio da execuçao da obra (por email eletrónico ou carta) por parte do 
promotor ou dono de obra, não poderá ser assacado ao projetista qualquer tipo de responsabilidade sobre a 
incorrecta execução das infraestruturas ce telecomunicações. 
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Condições Técnicas Gerais 

 
1. Objeto da empreitada  
 
– O presente estudo refere-se ao Projeto de Instalações Elétricas e Telecomunicações da ampliação do lar da 
Santa Casa da Misericordia de Gouveia 
 
2. Regras de execução dos trabalhos  
2.1. Os trabalhos deverão ser executados em conformidade com o que se encontra discriminado na Memória 
Descritiva, nas Peças Desenhadas, na Lista de Medições, assim como nas presentes Condições Técnicas, os quais 
fazem parte integrante do Caderno de Encargos da empreitada.  

2.2. Toda a empreitada obedecerá às Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, às Prescrições e 
Especificações Técnicas ITED, ao articulado no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio com a redação dada pelo 
decreto-Lei nº 47/2013 de 10 de julho, à legislação de segurança contra incêndios e demais legislações aplicáveis, 
tendo em atenção o articulado no Caderno de Encargos da empreitada e os preceitos técnicos para instalações deste 
género.  

2.3. A instalação será executada em conformidade com os traçados indicados nas plantas, os quais não poderão ser 
alterados sem prévia autorização da Direção da Obra.  

2.4. No seu próprio interesse, os concorrentes deverão inteirar-se das condições de trabalho no local, a fim de se 
evitar toda e qualquer reclamação, que, a verificar-se, será julgada improcedente.  

2.5. O adjudicatário deverá efetuar previamente o traçado da instalação com marcação de aparelhagem e caixas, do 
caminho a seguir pelas tubagens, condutores e de todos os pormenores que possam interessar à boa realização da 
obra. Só depois do traçado ter sido aprovado pela Fiscalização se darão início aos trabalhos.  

2.6. Deverá ser efetuada a montagem de todos os elementos indicados na Memória Descritiva, Condições Técnicas 
Especiais, Desenhos e mapa de Medições, incluindo todos os acessórios e material necessários, ainda que não 
estejam especificamente mencionados, sem que isso acarrete qualquer aumento de despesa.  

2.7. Todos os trabalhos deverão ser executados em conformidade com as boas regras da técnica, a legislação 
nacional e comunitária aplicável e as indicações da Fiscalização da Obra.  

2.8. É obrigação do adjudicatário manter em obra, durante todo o período de duração dos trabalhos, um técnico de 
reconhecida competência, devidamente habilitado, que será o responsável pela boa execução dos trabalhos.  

2.9. Em todos os casos omissos neste Caderno de Encargos e sempre que surjam dúvidas acerca da execução de 
qualquer trabalho, compete à Fiscalização da Obra a respetiva resolução.  
 
3. Materiais e equipamentos  
3.1. Conjuntamente com a sua proposta os concorrentes deverão apresentar uma Memória Descritiva, na qual 
deverão indicar a origem, marca e características detalhadas dos materiais que se propõe aplicar na presente 
instalação.  

3.2. Todos os materiais a empregar na presente instalação serão da melhor qualidade e, antes de os aplicar, o 
empreiteiro deverá submetê-los à apreciação da Fiscalização da Obra, reservando-se a esta o direito de os não 
aceitar, quando não satisfaçam as condições exigidas, por má qualidade ou outro motivo justificado.  

3.3. A aplicação na Obra de materiais de construção, elementos construtivos, peças de equipamento e técnicas de 
execução, para as quais não exista a suficiente prática de utilização e experiência de comportamento, só poderá ser 
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autorizada mediante prévio parecer de homologação, emitido por entidade devidamente credenciada para o efeito.  

3.4. No caso de o adjudicatário proceder à aplicação em obra de materiais não aprovados previamente pela 
Fiscalização, esta reserva-se o direito de ordenar a sua desmontagem, sem que isso acarrete qualquer custo 
suplementar para o Dono da Obra.  
 
3.5. Todos os materiais de origem estrangeira deverão obedecer às normas do país de origem e, além disso, todos os 
materiais, nacionais e estrangeiros, devem apresentar a marca da fábrica.  

3.6. Os materiais e equipamentos, oriundos de países da UE, deverão obedecer à legislação comunitária aplicável.  
 
4. Trabalhos de construção civil  
4.1. Faz parte da empreitada a realização de todos os trabalhos de construção civil necessários, como abertura e 
tapamento de valas e roços (aplicação tubagem, caixas de quadros, caixas de derivação/terminais, etc), furação de 
paredes e pavimentos, bem como a reposição de tudo o que for danificado (todo o tipo de pavimentos interiores e 
exteriores, peças de granito, paredes, tetos, vidros, mobiliário muros, reboco, pinturas, remates, etc.). Os trabalhos de 
reposição serão feitos por operários das respetivas artes, pertencentes ao adjudicatário ou por si contratados.  

4.2. Faz parte da empreitada o transporte de todos os materiais necessários à obra para o local dos trabalhos, bem 
como a remoção dos entulhos, o qual deverá ser efetuado para local próprio e de acordo com a legislação em vigor.  
 
5. Alterações ao projeto  
5.1. O projeto de toda a instalação foi elaborado para uma determinada localização do equipamento e se, por qualquer 
motivo, durante a execução da empreitada, forem feitas alterações, quer por ordem da Fiscalização, quer por 
dificuldades inerentes à instalação, deverá o adjudicatário tomar as providências necessárias para que a instalação 
seja executada, se necessário, segundo as alterações introduzidas ao primitivo projeto.  

5.2. À Direção da Obra cabe a faculdade de introduzir alterações no projeto, tanto para trabalhos a mais, como para 
determinar que deixem de realizar-se alguns dos previstos. Igualmente pode determinar que sejam utilizados materiais 
diferentes dos inicialmente previstos.  

5.3. No caso de haver alterações, durante a execução dos trabalhos, no traçado das instalações projetadas, o 
empreiteiro deverá apresentar, no final da obra, novos desenhos, em formato digital e suporte magnético, assim como 
uma coleção completa dos desenhos em papel, com as modificações efetuadas. Este trabalho está incluído no custo 
da empreitada, não tendo o adjudicatário direito a qualquer compensação complementar pela sua execução. 

6. Ensaios  
6.1. Para a receção da empreitada proceder-se-á a todas as experiências e ensaios de qualidade que a Fiscalização 
considere necessários para a conveniente apreciação do material e da forma como a instalação foi realizada.  

6.2. O pessoal e todo o material e equipamento necessário para a efetivação dessas experiências será da 
responsabilidade do adjudicatário. Este trabalho está incluído no custo da empreitada, não podendo o adjudicatário 
solicitar, pela sua realização, qualquer compensação complementar.  
 

7. Garantia  
7.1. É exigida a garantia de 5 anos, contados a partir da data da receção provisória, contra qualquer defeito de fabrico 
ou de montagem, obrigando-se o empreiteiro à substituição gratuita de todas as peças que, neste lapso de tempo, se 
inutilizem ou cujo desgaste não seja justificado pela utilização. O adjudicatário deverá, durante o prazo de garantia, 
em caso de avarias, atender prontamente, por sua conta, qualquer chamada dos proprietários das instalações.  
 
8. Licenciamentos  
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8.1 - Os preços apresentados pelos concorrentes devem incluir os custos relativos a todos os ensaios e verificações 
regulamentares aplicáveis a cada tipo de instalação e/ou equipamento, de acordo com o que for imposto pela 
legislação em vigor e de acordo com eventuais especificações dos fabricantes dos equipamentos, se for esse o caso  
 
8.2 - Finalizada a obra deve ser solicitada por parte da empresa responsável pela execução das instalações elétricas 
a vistoria de uma entidade inspetora no sentido de inspecionar as instalações, efetuar os testes necessários de modo 
a comprovar se a mesma está de acordo com o projeto e legislação aplicável. 
 
8.3 - O pessoal e todo o material e equipamento necessário para a efetivação dessas experiências será da 
responsabilidade do adjudicatário. Este trabalho está incluído no custo da empreitada, não podendo o adjudicatário 
solicitar, pela sua realização, qualquer compensação complementar  
 
8.4 – Relativamente ao ITED é da responsabilidade do adjudicatário a realização de todos os testes necessários à 
instalação de telecomunicações antes da sua entrada em funcionamento. O pessoal e todo o material e equipamento 
necessário para a efetivação dessas experiências será da responsabilidade do adjudicatário. Este trabalho está 
incluído no custo da empreitada, não podendo o adjudicatário solicitar, pela sua realização, qualquer compensação 
complementar. O adjudicatário deve fornecer em formato digital ao dono de obra copia do REF, termo de 
responsabilidade pela execução e toda a documentação sobre materiais e equipamentos instalados. 
 
8.5 - O adjudicatário deverá informar a Fiscalização, em tempo oportuno, de todos os trâmites realizados, assim como 
das datas de realização das vistorias pelas entidades competentes  
 
8.6 - Depois de concluída a obra, o adjudicatário será responsável pelo seu licenciamento e pela obtenção das 
licenças de exploração, para o que deverá solicitar, sempre que necessário, ao Dono de Obra ou ao seu 
representante, a apresentação dos requerimentos necessários para entrega nas respetivas entidades.  
 
8.7 - No caso de haver alterações, durante a execução dos trabalhos, no traçado das instalações projetadas, o 
empreiteiro deverá apresentar, no final da obra, novos desenhos, em formato digital e suporte magnético, assim como 
uma coleção completa dos desenhos em papel, com as modificações efetuadas. Este trabalho está incluído no custo 
da empreitada, não tendo o adjudicatário direito a qualquer compensação complementar pela sua execução  
 
8.8 – É da responsabilidade do adjudicatário/instalador/dono de obra informar o projetista ITED, por carta ou email do 
inicio de obras para que possam ser realizadas visitas de acompanhamento por parte do mesmo, conforme disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art.º 69.º do Decreto-Lei 123/2009 de 21 de maio. O custo das visitas de acompanhamento 
está incluído no custo da empreitada não podendo o adjudicatário solicitar, pela sua realização, qualquer 
compensação complementar  
 
9. Critérios de Medição  
9.1. De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com as peças desenhadas, as condições técnicas, a 
memória descritiva e a usual descrição do tipo de trabalho em causa.  
 
9.2. A medição dos cabos foi realizada em metros lineares entendendo-se que os cabos são medidos entre as 
entradas dos aparelhos, caixas ou isoladores que limitem o troço em medição e que os cabos são devidamente 
enfiados em tubos, instalados em caminhos de cabos ou aplicados por abraçadeiras, conforme o caso, sendo os 
desperdícios excluídos.  

9.3. As caixas de derivação são medidas à unidade e são completas e devidamente assentes, incluindo entradas, 
terminais, ligações e tampas. As medições das caixas derivação / terminais estão incluídas na cablagem onde estão 
previstas instalar 

9.4. A aparelhagem mede-se à unidade e compreende a respetiva caixa, espelho, entradas e ligações e demais 
acessórios e componentes necessários.  

9.5. Os aparelhos de iluminação contar-se-ão por unidade completa, compreendendo todos os acessórios elétricos 
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necessários, lâmpadas, condutores e acessórios de montagem, fixação ou suspensão e de ligação. No caso de serem 
necessárias caixas de derivação para a ligação das luminárias, pelo facto de estas apenas possuírem uma entrada de 
cabo, essas caixas consideram-se incluídas na medição da luminária. As luminárias devem ser fornecidas com 
lâmpadas / drivers LED e ligadores de repicagem  

9.6. As medições apresentadas de tubos e cabos incluem um valor adicional de 10% para percursos verticais, 
ligações, contorno de obstáculos e desvios de percursos que se venham a verificar necessários.  

9.7. Todos os equipamentos indicados consideram-se instalados, incluindo todos os trabalhos e encargos acessórios, 
que o adjudicatário tenha que suportar para a instalação dos mesmos.  

9.8. Todos os equipamentos, aparelhos de iluminação, aparelhagem de comando, tomadas, caixas, etc foram 
considerados à altura indicada nas peças desenhadas ou nas Condições Técnicas, estando incluídas nas medições 
os comprimentos de tubagem e cabos necessários para a sua ligação.  

9.9. Os preços apresentados pelos concorrentes devem incluir os custos relativos a todos os ensaios e verificações 
regulamentares aplicáveis a cada tipo de instalação e/ou equipamento, de acordo com o que for imposto pela 
legislação em vigor e de acordo com eventuais especificações dos fabricantes dos equipamentos, se for esse o caso.  

9.10. Os preços apresentados devem também ter em conta todos os custos necessários para cumprimento das 
especificações gerais e especiais, disposições das memórias descritivas, condições de contrato, regulamento de 
estaleiro e tudo o mais requerido, definido ou implicado na documentação de consulta.  

9.11. Os preços unitários a indicar para os diversos trabalhos incluirão todos os trabalhos acessórios necessários, 
ainda que não especificamente mencionados, necessários para o cumprimento integral do projeto.  

9.12. Os preços unitários apresentados para os trabalhos devem incluir a verificação da qualidade dos trabalhos feitos 
por eventuais subcontratados ou fornecedores.  
 
9.13. Os artigos referentes à instalação de todas as tubagens necessárias às diversas redes elétricas e ITED, cabos e 
caminhos de cabos, incluem a obturação de todos os rasgos e travessias em pavimentos e paredes corta-fogo, 
utilizando os materiais e as técnicas mais apropriadas a cada caso. Os atravessamentos serão sempre devidamente 
colmatados, de forma a garantir a manutenção do grau de resistência ao fogo igual à dos elementos atravessados.  

9.14. Os preços indicados para os cabos elétricos e ITED, caminhos de cabos e tubagem devem incluir todos os 
acessórios necessários à sua instalação.  

9.15. Os preços indicados para os aparelhos de iluminação devem incluir todos os acessórios para a sua montagem e 
fixação nas condições que vierem a ser verificadas em obra.  

9.16. Os custos apresentados para os diversos equipamentos devem incluir o fornecimento dos respetivos manuais de 
funcionamento e manutenção, bem como a prestação de todas as informações e esclarecimentos ao pessoal do Dono 
de Obra sobre o seu correto funcionamento e operação.  

9.17. Nos preços unitários dos artigos incluem-se todos os trabalhos de apoio de construção civil, necessários à 
perfeita execução da obra, a abertura e tapamento de roços, atravessamento e furações em elementos estruturais ou 
não estruturais, meios de elevação, andaimes, remoção de excedentes etc.  

9.18. Nos preços dos quadros elétricos estão incluídos todos os acessórios que permitam a sua correta montagem de 
acordo com as boas regras da arte e outras indicações do projeto, nomeadamente chassis complementares para 
fixação mural bem como réguas de bornes totalmente cabladas e individualizadas para potência, comando e 
sinalização diversa.  

9.19. Os preços apresentados devem incluir o fornecimento de amostras e catálogos de todos os materiais e 
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equipamentos, ensaios, verificações, estudos.  

9.20. Os preços incluem também a preparação e o fornecimento ao dono de obra, em suporte informático das telas 
finais de todas as instalações  
 
10. Condutores de Cabos 
10.1 - O cabo de pares de cobre a utilizar na rede individual será o UTP de categoria 6 (Classe E).  
10.2 - O cabo UTP tem de ter obrigatoriamente o condutor em cobre sólido. Os cabos UTP CAT6 CCA e de aço 
cobreado são proibidas. 
10.3 – Para os edifícios nº30 e 103 (comercio e serviços) os cabos de pares de cobre a utilizar no interior do edifício 
são do tipo LSFH, ou seja, são livres de halogéneo. Para os restantes edifícios não existe necessidade de uso de 
cabos livres de halógenos visto tratar-se de edifícios destinados a habitação (moradias unifamiliares) 
10.4 - Os cabos coaxiais a utilizar no interior do edifício, deverão ter as seguintes características: 

> Classe de ligação TCD-C-H; 
> Flexíveis; 
> Impedância característica de 75 Ω ± 3Ω; 
> Cobertura da malha de blindagem não inferior a 70% da superfície do dielétrico; 
> Frequências de trabalho até 3000 MHz (EN50173-1). 
> Marcação (Indelével; Metro a metro, Indicação do fabricante, N.º do lote ou data de fabrico (semana e 

ano) 
 
10.5 - Os cabos coaxiais a utilizar no interior do edifício são do tipo LSFH, ou seja, são livres de halogéneo.  
10.6 – Estando classificado o edifícios do tipo recebendo público nas infraestruturas elétricas a rede de cablagem a 
utilizar no edifício deve ter as seguintes características 

- Livre de halogéneos 
- Baixa emissão de fumos 
- Não propagador de chamas 

pelo que se recomenda o cabo do tipo FXZ1 (frt) 
 
11. Elétrodos de terra e ligações à terra  
 
11.1. Para cada edifício, está prevista a instalação de um sistema de terras novo onde devem ser ligados todas as e 
as infraestruturas existentes e garantidas todas as ligações equipotenciais. 
 
11.2. Todos os elementos do sistema de terra de proteção previsto instalar serão de qualidade não inferior aos da 
France Para-Tornnerres / Infocontrol.  

11.3. O elétrodo de terra de proteção das instalações será constituído por uma ou mais chapas de cobre, com as 
dimensões de 1000x500x3 mm, montadas verticalmente no solo, em cova molhada e tapada com terra misturada com 
carvão de sobro ou azinho.  

11.4. Em alternativa, poderão usar-se varetas de aço revestido a cobre, com a espessura mínima de 0,7 mm e com 2 
m de comprimento e 15 mm de diâmetro externo, ou varetas de aço galvanizado por imersão a quente, com  
uma espessura mínima de revestimento de 120 μm, com 2 m de comprimento e 15 mm de diâmetro.  

11.5. Para que não haja o risco do aparecimento, à superfície do terreno, de um potencial de passo perigoso, 
resultante de uma eventual corrente de terra, o cabo de ligação ao elétrodo deverá ser isolado, desde a superfície do 
terreno até à profundidade de 0,60 m. O elétrodo deverá ainda ficar instalado a uma profundidade mínima de 1,0 m.  

11.6. O elétrodo de terra deverá ser dimensionado de forma a que nunca se ultrapasse o valor de 10 Ω para a 
resistência de terra, medida em qualquer época do ano, sendo obrigação do adjudicatário proceder à realização de 
todos os trabalhos necessários para se obter aquele valor.  
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11.7. Todas as ligações ao elétrodo de terra deverão ser executadas por intermédio de ligadores amovíveis, para 
permitir a medição do valor da resistência de terra. Onde se prevê a terminação de diferentes cabos e condutores de 
terra, no interior dos edifícios, serão instaladas barras coletoras de terras, em cobre.  

11.8. A ligação à terra mencionada nos pontos anteriores será executada de diãmetro apropridado Segundo as 
RTIEBT 

11.9. Nos sanitários com banho deverão ser executadas ligações equipotenciais suplementares, em conformidade 
com o indicado na Memória Descritiva e o previsto dos anexos I e II – Parte 7 – Secção 701, das Regras Técnicas das 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão.  

11.10. A ligação equipotencial referida no ponto anterior deve ser feita por intermédio de um condutor de 2,5 mm2 de 
secção, protegido mecanicamente por meio de tubo plástico VD, em montagem embebida nas paredes.  

11.12 - À ligação equipotencial referida no ponto anterior deve ser ligada todos os elementos condutores, 
nomeadamente 

 As canalizações metálicas de água, ventilação, climatização, esgoto, outros tipos de canalizações/estruturas 
metálicas;  

 Os corpos de aparelhos sanitários metálicos (banheiras, por exemplo e o tubo de escoamento ou o sifão, se 
metálicos);  

 Aros metálicos de portas e janelas;  
 

11.13. O adjudicatário deve executar todas as ligações equipotenciais acima mencionadas e outras que sejam 
necessárias para garantir a segurança das pessoas. 
 
12. Tomadas / Elétricas e Telecomunicações 
 
12.1 – Junto de cada tomada de telecomunicações está prevista a instalação de uma tomada elétrica monofásica a 
mesma distância do pavimento acabado. 
 
12.2 - As tomadas a instalar nos WCS e na divisão banho assistido, caso não seja possível instalar as tomadas no 
Volume 3 à distância regulamentar deverão ser instaladas tomadas de dupla caixa com transformador de isolamento. 
 
12.3 - As tomadas a instalar nos WCS e balneários devem ser equipados com tampa e obturadores; 
 
12.4. As tomadas da rede de cabos coaxiais serão providas de dois conectores CEI, de 9,5 mm de diâmetro, sendo 
um para TV e FM e outro para satélite de qualidade equivalente, perfeitamente compatíveis com a gama de 
aparelhagem utilizada no edifício. As tomadas podem ter uma das seguintes configurações TV+R+S+Rj45 ou 
TV/R+S+RJ45 
 
12.5 - São consideradas tomadas de pares de cobre de 8 contactos (RJ45), como dispositivo terminal a utilizar nas 
ITED. Estas tomadas devem estar em conformidade com a categoria 6 (Classe E). 
12.6 – Todas as tomadas a instalar devem ter no mínimo IP44/IK08. Nos arrumos / alpendre as tomadas a instalar 
devem ter no mínimo IP55 e serem estanques e equipadas com tampa. 
 
13. Caixas das ITED 
 
13.1. Todas as caixas deverão ser do tipo indicado nas plantas, não sendo permitido usar caixas de dimensões 
inferiores ao especificado.  
 
13.2. Todas as caixas a instalar serão de marca reconhecida como boa pela Fiscalização da Obra e serão 
obrigatoriamente de modelo aprovado para infraestruturas de telecomunicações, devendo possuir as características 
mínimas indicadas no Manual ITED (3ª edição).  
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13.3 - As caixas terminais, destinadas à colocação das tomadas das ITED serão do tipo I1 (caixa de aparelhagem 
duplo funda), ficando colocadas nas paredes a uma altura de 0,30 m do pavimento, salvo as exceções indicadas nas 
peças desenhadas.  
 
Marca de referência (ou equivalente) 
Caixa de aparelhagem (I1) --------------------------------------------------------------------------------  Tipo JSL Ref.ª 317N ou equivalente; 
 
13.4 - Todas as caixas metálicas, bastidores serão obrigatoriamente ligadas à terra, em conformidade com o 
mencionado na Memória Descritiva  
 
13.5 - As caixas embebidas serão montadas obrigatoriamente de modo a facejarem com as paredes e tetos depois de 
acabados.  

13.6 - Depois de tapados os roços e estucadas as paredes, as caixas serão convenientemente limpas.  
 
 
 

Seia, 29 abril de 2019 
 

O Técnico Responsável 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
(Luis António Diogo Lourenço) 

(OET nº 13502) 
 

 


























