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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1 - Designação e objeto do contrato 

 

1 - Designação: 

Concurso Público para implementação de uma rede Wi-FI na zona histórica de Faro, ao abrigo da 

candidatura aprovada no Turismo de Portugal – “Faro uma cidade inteligente e consciente” ao 

abrigo do programa Valorizar. 

 

 

2 - Objeto: 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a implementação de uma 

rede WI-FI na zona histórica Faro, ao abrigo da candidatura aprovada no Turismo de Portugal – 

“Faro uma cidade inteligente e consciente” ao abrigo do programa Valorizar. 

 

 

Cláusula 2 - Aspetos de execução do contrato 

 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A proposta adjudicada;  
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e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

 

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

 

4 - Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 42º do CCP, é definido parâmetro base para o fator preço, a 

saber: 

 

 Preço máximo = preço base: 98.000,00€ (noventa e oito mil euros). 

 

i. Nos termos do n.º 5 do artigo 42º do CCP, é definido parâmetro base para o fator prazo, a 

saber: 

 

 Período de vigência:   

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo estipulado na clausula 4ª - prazo do contrato. 

 

5 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parâmetros base definidos na presente 

cláusula, sob risco de exclusão, conforme estabelecido nas alíneas a) e b) do artigo 70º do CCP.  

 

 

Cláusula 3 - Disposições por que se rege o contrato 

 

 

1 - A execução do contrato obedece: 

 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele 

fazem parte integrante; 
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b) Ao Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.º 111-A/2017, 

de 31 de agosto; 

c) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 

segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros. 

 

 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96º do CCP: 

 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 

artigo 99º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101º desse 

mesmo código; 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61º do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos; 

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de 

encargos. 

 

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
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4 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do 

n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados. 

 

5 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo 

com o disposto no artigo 99º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101º do mesmo código. 

 

6 - As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 

 

 

Cláusula 4 - Prazo do contrato 

 
1 -  O contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigorará pelo período de 3 anos 

(36 meses), a partir da data de aceitação da solução a implementar (de acordo com o ponto 6, 

da cláusula 10ª), sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além desse 

prazo. Sendo que o prazo de implementação da solução deverá ser inferior ou igual a 3 meses. 

 

2 - O prazo de vigência do contrato não pode ser superior ao disposto no ponto anterior, incluindo 

quaisquer prorrogações expressas ou tácitas do prazo de execução das prestações que 

constituem o seu objeto, salvo se tal se revelar necessário ou conveniente em função da 

natureza das prestações objeto do contrato ou das condições da sua execução. 

 

3 - O disposto no número anterior não é aplicável a obrigações acessórias que tenham sido 

estabelecidas inequivocamente em favor do contraente público, designadamente obrigações de 

sigilo, de conformidade dos bens adquiridos e de garantia dos mesmos. 
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4 - Salvaguarda-se a possibilidade de o Município de Faro poder cessar o contrato, antes do seu 

término, por motivos devidamente justificados.  

 

5 - Para o efeito do número anterior, deve o Município de Faro, por escrito, dar conhecimento da 

sua intenção ao adjudicatário, com um prazo mínimo de 30 dias de antecedência, indicando a 

data a partir da qual pretende cessar o contrato. 

 

 

CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

SUBSECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Cláusula 5 - Obrigações principais do prestador de serviços 

 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato 

decorrem para o adjudicatário as seguintes principais obrigações: 

a) Não alterar as condições de prestação de serviços fora dos casos previstos no presente 

caderno de encargos; 

b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de prestação 

de serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;  

d) Suportar as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos 

documentos para o local de entrega; 

 

2 - A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 
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3 - São da responsabilidade do adjudicatário, quaisquer encargos decorrentes da obtenção ou 

utilização, no âmbito do contrato, de patentes, licenças ou marcas registadas. 

 

4 - O adjudicatário é responsável por garantir todos os serviços necessários ao fornecimento dos 

serviços propostos, sem custos adicionais para a entidade adjudicante. 

 

5 - São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

âmbito da execução do contrato, de direitos de propriedade intelectual ou industrial. 

 
Cláusula 6 - Forma de prestação do serviço 
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na lei, neste caderno de encargos ou nas cláusulas 

contratuais, no âmbito da execução dos serviços o adjudicatário obriga-se a:  

 

1 - Recorrer a todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam necessários à realização 

eficiente do serviço; 

2 - Colaborar empenhadamente no fornecimento das informações e esclarecimentos que o 

Município de Faro e as entidades parceiras necessitem para perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

3 - Agir de acordo com os princípios gerais da colaboração, da transparência e da boa-fé, 

relativamente a todas as vertentes da execução do contrato e até ao seu pleno e integral 

cumprimento. 

 

 

SUBSECÇÃO II - DEVER DE SIGILO 

 

Cláusula 7 - Objeto do dever de sigilo 
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1 - O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

 

2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 

e exclusivamente à execução do contrato.  

 

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

 

SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO CONTRAENTE PÚBLICO 

 

Cláusula 8 - Preço contratual 

 
1 - Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente caderno de encargos, o Município de Faro deve pagar ao 

prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, se este for legalmente devido. 

 

2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Faro, incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos; despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais; bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 
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3 - O Município de Faro reserva-se o direito de deduzir nos pagamentos a efetuar ao prestador de 

serviços, importâncias relativas a eventuais multas aplicadas nos termos do Capítulo III – 

Incumprimento do contrato e Resolução, do presente Caderno de encargos, bem como todas as 

demais quantias que sejam legalmente exigidas. 

 
 
Cláusula 9 - Condições de pagamento 
 

1 - O pagamento será efetuado no prazo de 60 dias após a receção das respetivas faturas, as quais 

só podem ser emitidas com o vencimento das obrigações respetivas. 

 

2 - O valor total do contrato traduzir-se-á num valor fixo inicial a pagar após a aceitação da solução 

e por um valor fixo mensal que deverá incluir todos os custos associados à assistência técnica. 

 

3 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a aceitação da 

solução e com a execução dos serviços objeto do contrato. 

  

4 - Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto ao valor total, ou valores 

parciais, indicados na fatura, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os 

respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 

 

Cláusula 10 - Aceitação da Solução 
 

1 - No prazo de 15 dias úteis, a contar da entrega dos elementos referentes à execução do 

contrato, designadamente a entrega e implementação da solução, o Município de Faro procede 

à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as características, especificações 

e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, 

bem como outros requisitos exigidos por lei. 
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2 - Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar ao 

Município de Faro toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários ou solicitados. 

3 - No caso da análise, a que se refere o n.º1, não comprovar a conformidade dos elementos 

entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, 

o Município de Faro deve, de imediato, informar por escrito, o prestador de serviços. 

4 - No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, sem acréscimo de 

custos e num prazo razoável a acordar com Município de Faro, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 

5 - Após a realização das alterações e complementos necessários, pelo prestador de serviços no 

respetivo prazo, o Município de Faro procede a nova análise, nos termos do n.º1. 

6 - Caso a análise, a que se refere o n.º1, comprove a conformidade dos elementos entregues pelo 

prestador de serviços com as exigências legais, características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no presente caderno de encargos, deverá ser emitida, num prazo máximo de 

15 dias a contar do termo dessa análise, declaração de aceitação da solução pelo Município de 

Faro. 

7 - A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de 

eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e 

requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos. 

 
 
CAPÍTULO III - INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E RESOLUÇÃO  

 
Cláusula 11 - Incumprimento por facto imputável ao adjudicatário 

 

1 - Se o adjudicatário não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou parte 

delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir 

dentro de um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o 

contraente público tenha perdido o interesse na prestação. 



 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 
e Comunicações 

 Pág. 13 de 31 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

 

2 - Mantendo-se a situação de incumprimento após o decurso do prazo referido no número 

anterior, o contraente público pode optar pela efetivação das prestações de natureza fungível 

em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com 

fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333º. 

 

3 - Se o contraente público optar pela execução das prestações fungíveis por terceiro, à formação 

do contrato com esse terceiro é aplicável o disposto na parte II do presente Código. 

 

4 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Faro pode exigir do 

prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento. 

 

5 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de 

Faro pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 25% do valor do contrato. 

 

6 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação pelo contraente público de outras 

sanções previstas no contrato para o caso de incumprimento pelo adjudicatário, por facto que 

lhe seja imputável, nem a aplicação das disposições relativas à obrigação de indemnização por 

mora e incumprimento definitivo previstas no Código Civil. 

 

 
Cláusula 12 - Força maior 
 
1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar. 
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2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas.  

 

3 - Não constituem força maior, designadamente:  

 
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou 

ónus que sobre ele recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 
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4 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

 
5 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior. 

 

Cláusula 13 - Resolução por parte do contraente público 
 

1- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato, previstos na lei, o Município de 

Faro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar 

de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 

seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao adjudicatário; 

b) Incumprimento, por parte do adjudicatário, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

prestações contratuais; 

c) Oposição reiterada do adjudicatário ao exercício dos poderes de fiscalização do 

contraente público; 

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos 

e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo adjudicatário da 

manutenção das obrigações assumidas pelo contraente público contrarie o princípio da 

boa-fé; 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite 

previsto no n.º 2 do artigo 329º; 

f) Incumprimento pelo adjudicatário de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato; 

g) O adjudicatário se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal. 
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2- O disposto no número anterior não prejudica o direito de indemnização nos termos gerais, 

nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adoção de novo procedimento de formação de 

contrato. 

 

3- Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatário, será 

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público 

poder executar as garantias prestadas pelo adjudicatário. 

 

4- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinado pelo Município de Faro. 

 
 
Cláusula 14 - Resolução por parte do prestador de serviços 
 
 
1 - Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo contraente 

público especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnização, 

o adjudicatário tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situações: 

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao contraente público; 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo contraente público por período superior 

a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, 

excluindo juros; 

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados no capítulo sobre conformação da relação 

contratual pelo contraente público, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela 

parte pública da manutenção do contrato; 

e) Incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes 

ao contrato. 
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2 - No caso previsto na alínea a) do n.º 1, apenas há direito de resolução quando esta não implique 

grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual 

ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em 

causa a viabilidade económico-financeira do adjudicatário ou se revele excessivamente 

onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e 

privados em presença. 

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante 

declaração ao contraente público, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, 

salvo se o contraente público cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros 

de mora a que houver lugar. 

 
 
 
CAPÍTULO IV - RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

Cláusula 15 - Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 16 - Subcontratação e cessão da posição contratual 
A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do disposto no CCP. 

 
Cláusula 17 - Comunicações e notificações 
1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2 - Quaisquer notificações a efetuar entre as partes, nos termos do Contrato ou da Lei aplicável, 

podem ser efetuadas por entrega pessoal aos representantes designados por cada uma das 



 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 
e Comunicações 

 Pág. 18 de 31 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

partes, por fax, por correio registado endereçado para as moradas indicadas no Contrato, ou 

por correio eletrónico. 

3 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 
 

Cláusula 18 - Contagem dos prazos 
 
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados nos 

termos do disposto no artigo 471º do CCP. 

 
Cláusula 19 - Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo CCP, e demais legislação aplicável. 
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ANEXO TÉCNICO 

CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Com a convicção de que Faro, a par de outras iniciativas em que participa e desenvolve, tem todas 

as condições para se colocar na vanguarda dos destinos turísticos que utilizam de forma mais 

eficiente as mais modernas técnicas e tecnologias, inserimos no programa de ações dessa estratégia 

a implementação de diversas iniciativas, para as quais estamos certos de que a expansão 

generalizada dos pontos de acesso gratuito via WI-FI na zona histórica, se constituirá num 

instrumento muito precioso. 

 

Assim e com o objetivo de permitir experiencias únicas ao visitante (turista e/ou munícipe), o 

município de Faro pretende dotar o centro histórico com cobertura WI-FI de qualidade e 

posteriormente disponibilizar um portal turístico e uma APP evolutiva que permita uma experiencia 

de realidade aumentada e de apoio ao visitante. Estas vertentes correspondem a um único projeto 

que de forma integrada leve a uma solução única, em forma de simbiose tecnológica evolutiva, no 

âmbito da criação de uma cidade/concelho inteligente/consciente. 

 

Pretendemos assim cobrir com WI-FI a Praça D. Afonso III, o Largo da Sé, a zona do Jardim Manuel 

Bivar e o seu Arco da Vila, o Arco do Repouso, as designadas Portas do Mar, e servirmos ainda, as 

zonas públicas interiores do Museu Municipal de Faro. 

 

O acesso a esta rede, por parte do público, será efetuado sem custos para o utilizador, 

redirecionando o mesmo para um portal de captação (captive portal). 

 

Este projeto pretende ser o primeiro passo, numa estratégia de expansão a todos os edifícios/zonas 

notáveis do Concelho de Faro, onde se justifique tanto a disponibilização de acesso WI-FI gratuito 

como de divulgação especial via realidade aumentada. Tudo isto numa solução integrada que 

funcione no sentido de fornecimento de informação de valor acrescentado ao turista/munícipe e 
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por outro lado no sentido de recolha de informação estatística e anonimizada do turista/munícipe 

que permita extrair dados de gestão territorial, essenciais para uma gestão mais inteligente do 

território, tanto do ponto de vista da atividade turística em si mesmo, mas também como 

contributo de suporte à gestão municipal. 

 

SECÇÃO I – REQUISITOS e ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Cláusula 20 - Características técnicas 

 

 

Nos pontos seguintes são detalhadas as características técnicas mínimas a que a solução a fornecer 

deve obedecer. Assim, a proposta deve incluir soluções com características iguais ou superiores às 

apresentadas, sob pena de exclusão. 

 
A proposta deve detalhar as características da solução proposta.  
 
Em anexo apresentamos as seguintes peças, que fazem parte deste caderno de encargos e que a 

proposta deve obrigatoriamente respeitar: 

 

Anexo I: Projeto – Memória Descritiva 
Anexo II: Projeto – Condições Técnicas Gerais e Condições Técnicas Especiais 
Anexo III: Projeto - Peças Desenhadas  
Anexo IV: Estimativa de Medições 
Anexo V: Despacho Normativo n.º8/2017 
Anexo VI: Guia Turismo de Portugal. 
 
O Anexo IV (estimativa de medições) deve ser considerado apenas como estimativa, 

nomeadamente medição de valas, medição de cabos, etc., servindo como uma primeira abordagem 

(valores mínimos) preparativa à elaboração da proposta. É da total responsabilidade do 

adjudicatário o levantamento no terreno das corretas medições que levem à sua proposta.  

 
A solução a implementar, configurar e manter, deve ser constituída essencialmente pelo 

fornecimento de uma solução de disponibilização de WI-FI na zona histórica de Faro, com acesso 

gratuito ao utilizador. O acesso a esta rede deve reencaminhar o utilizador para um portal de 
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entrada (que inclui um ou mais captive portals), também a implementar ao abrigo deste 

procedimento. 

 
O sistema a implementar deve permitir a possibilidade de localização de dispositivos, de uma forma 

anónima (usando a informação do subsistema WI-FI), em mapa e com capacidade de reporting 

baseado nesta informação. 

 
O adjudicatário deve garantir que o sistema a implementar cumpre todas as disposições legais 

relativas à proteção de dados. 

 
O sistema deve permitir o acesso do Turismo de Portugal, a definir de acordo com os sistemas de 

analítica e reporting a implementar, à informação gerada pelas funcionalidades descritas na 

proposta, e, durante a vigência do mesmo (ver anexo V). 

 
 

Solução WIFI 
 
A solução WI-fi a disponibilizar estará assente numa infraestrutura a montar ao abrigo deste 

procedimento, que permita por um lado identificar cada utilizador de forma única (com um ou mais 

equipamentos). Esta solução deve ser evolutiva, permitindo o crescimento de zonas de cobertura, 

mas sempre com a mesma gestão central e integrada. O sistema WI-FI deve permitir a 

disponibilização de informação analítica e reporting baseada em clientes com WI-FI, incluindo 

aqueles que não possuam ainda ligação efetiva à rede. 

 

1 – A solução deve ter as seguintes características gerais mínimas: 

a. Identificação do utilizador (com opção de autenticação usando redes sociais – ver 

anexo V), o acesso poderá vir a ser condicionado pelo preenchimento de um 

conjunto de informações base, no ecrã de entrada e registo, de modo a que 

possamos vir a recolhê-la e compilar, de forma a gerar dados estatísticos a utilizar 

pelo município para definição das suas estratégias e políticas de comunicação; 

b.  Controlo e possibilidade de limitação de trafego (tanto de forma temporal como em 

quantidade de trafego); 
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c.  Portal de captação (captive portal) configurável, permitindo por exemplo a criação 

de portais especiais para eventos especiais (por exemplo o FestivalF). O portal 

principal associado a este projeto deve utilizar uma landing page particular com 

especificações a definir pelo Turismo de Portugal (ver anexo VI); 

d. Mais do que um portal de captação, podemos por exemplo ter portais de captação 

diferentes para zonas diferentes, mas a gestão deve ser centralizada (utilizadores 

únicos, ferramenta de gestão única); 

e. Permitir o reforço de APs para eventos especiais, sem necessidade de reforço do 

sistema central de gestão (este reforço poderá ser de um acréscimo temporário até 

10 APs) todo o licenciamento e infraestrutura devem estar preparados para este 

eventual acréscimo temporário; 

f. Permitir a integração total, no sistema de gestão e analítica a implementar,  dos 

cerca de 8 APs já existentes (modelo Cisco AIR-LAP1041N-E-K9) no município de Faro, 

os serviços de integração e licenciamentos, devem estar incluídos nesta proposta; 

g. O trafego de cada utilizador, apesar de ser controlado pelo sistema central, pode ser 

encaminhado por acessos à internet diferentes e sem passar pelo sistema central;  

h. Por ponto de acesso, poderemos ter mais do que um SSID. Estes SSIDS devem, no 

entanto, ser geridos centralmente. Deve por exemplo ser possível criar um SSID 

global e em alguns locais um SSID especifico além do global; 

i. Deve permitir a configuração e atualização centralizada de pontos de acesso; 

j. Gestão automática de canal e de potência; 

k. Efetuar a deteção, e mitigação automática, de falhas de cobertura; 

l. Gestão de mobilidade e autenticação do utilizador, com garantia de mobilidade sem 

desassociações entre APs e rede. 

m. Incluir controladores wireless com garantia de alta disponibilidade entre eles, com 

garantia de continuidade de serviço para os equipamentos cliente, em caso de falha 

do controlador principal ou AP; 

n. Suporte de regras de qualidade de serviço baseada em aplicação ou utilizador; 

o. Reconhecimento automático de aplicações e dispositivos e aplicação de regras 

automáticas; 

p. Autenticação segura (802.1X vários métodos) e encriptação na comunicação entre 

cliente e a rede; 

q. Observância dos seguintes standards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wave2; 

r. Observância das certificações Wi-Fi Alliance; 

s. Largura de banda superior a 1Gbps bidirecional na gama dos 5GHz (802.11ac wave 

2); 

t. Suporte de largura de banda de canal de 20MHz, 40MHz, 80MHz e 160 Mhz; 
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u. O dimensionamento da solução deve obedecer às boas práticas de cenários de alta - 

densidade, utilizando a noção de micro -células em que cada AP cubra, no máximo, 

150 utilizadores; 

v. Deve ser considerado uma força de sinal, detetada no device cliente, de -67dBm, e 

uma relação Sinal/Ruído de 24dB; 

w. Mecanismo automático de uso de banda “justo”, garantindo uma largura de banda 

semelhante para todos os clientes; 

x. A ligação dos pontos de acesso deverá ser feita usando infraestrutura cablada 

(incluída neste procedimento); 

y. Tendo em conta que a montagem de toda a infraestrutura (comunicações, 

eletricidade, fixação, etc.) é para ser efetuada numa zona histórica, o adjudicatário 

deverá ter em conta todas limitações inerentes. A proposta deverá contemplar todos 

os trabalhos, materiais, necessários à implementação total da solução; 

z. A rede Wi-FI deverá ser utilizada como sensor e coletor de informação dos 

dispositivos móveis; 

aa. A informação recolhida deverá ser correlacionada de várias formas, permitindo a 

automatização inteligente e análise comportamental anonimizada.  

 

 

2 – Características dos pontos de acesso (APs): 

 

 

Modelo I (exterior) 

Equipamento para instalação exterior com as seguintes características mínimas: 

a. 802.11ac Wave 2 

b. Providenciar largura de banda até 1.3 Gbps 

c. Providenciar múltiplas ligações de clientes 802.11ac Wave 2 com transmissão de 

dados em simultâneo para todos 

d. Suporte para redes de Alta Densidade de forma a proporcionar uma melhor 

experiencia ao utilizador 

e. Deteção e bloqueio de sinais externos, que possam interferir com o AP 

f. Suporte para antenas externas com caraterísticas Omnidirecionais, incluídas de 

origem no equipamento 

g. Gestão centralizada, através de controladora da mesma marca 

h. Suporte para 2.4GHz e 5GHz em simultâneo 

i. Instalação em parede ou poste. Suportes de fixação devem vir incluídos de origem 
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j. Interface de ligação: 

 Porta WAN 10/100/1000BASE-TEthernet,autosensing (RJ-45), PoE in 

 Porta SFP (Fibra ou Elétrica) 

 Consola de Gestão(RJ-45) 

 LED Multicor 

 Entrada de alimentação DC 

 Botão para reinicialização do sistema 

k. Suporte de ligação a Gigabit por cobre ou Fibra 

l. Suporte de ligação através de Poe, Power Injector ou transformador local. Power 

Injector com suporte 802.3at. 

m. Contrato de suporte a 3 anos incluído 
 

Modelo II (interior) 

Equipamento para instalação interior com as seguintes características mínimas: 

n. 802.11ac Wave 1 e Wave 2 

o. Providenciar largura de banda até 1.7 Gbps 

p. Providenciar múltiplas ligações de clientes 802.11ac Wave 2 com transmissão de 

dados em simultâneo para todos 

q. Suporte para redes de Alta Densidade de forma a proporcionar uma melhor 

experiencia ao utilizador 

r. Deteção e bloqueio de sinais externos, que possam interferir com o AP 

s. Antenas Integradas com suporte para MIMO 4x4 (Single User ou Multiple User) 

t. Gestão centralizada, através de controladora da mesma marca 

u. Suporte para 2.4GHz e 5GHz em simultâneo 

v. Instalação em parede. Suportes de fixação devem vir incluídos de origem 

w. Portas de ligação com as seguintes caraterísticas: 

 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), com suporte a Power over 

Ethernet (PoE) 

 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), AUX (Usado para agregação de 

ligações) 

 Consola de Gestão (RJ-45) 

 USB 2.0 

x. Memória do Sistema 

 1GB Dram 
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 256Mb de Flash 

y. Suporte de ligação através de Poe, Power Injector ou transformador local. Power 

Injector com suporte 802.3at. 

z. Contrato de suporte a 3 anos incluído 

 

3 – Características da solução de Analítica, Presença e Reporting 

 

Pretende-se uma solução que permita fornecer conteúdos personalizados aos dispositivos e reunir 

informação relevante sobre os utilizadores, tendo por base capacidades de localização. Esta solução 

deve ser totalmente integrada com a infraestrutura wireless existente no Município e deve habilitar 

capacidades de analítica. 

 

A solução a propor deve ser baseada em modelo de Appliance Virtual e deve garantir alta 

disponibilidade, de modo a assegurar a continuidade de serviços. O serviço deve ser escalável e ser 

capaz de fazer o rastreio de até 100.000 dispositivos utilizando triangulação RSSI (received signal 

strength indicator) e de suportar até 10.000 AP’s. Nos casos em que sejam utilizadas 

funcionalidades superiores de localização, nomeadamente híper-localização, devem ser capazes de 

suportar pelo menos 500 AP’s e de fazer o rastreio de até 2.000 dispositivos por dia. 

 

Esta solução deverá assegurar licenciamento inicial para acomodar 35 AP’s, podendo escalar no 

futuro e ser expandido através da simples adição de mais licenciamento – sendo que o 

licenciamento a contemplar deverá possibilitar as funcionalidades que se descrevem de seguida.  

 

Pretende-se assim uma solução de Wi-Fi inteligente que utilize a infraestrutura wireless para 

detetar e localizar dispositivos móveis dos utilizadores. Com esta solução, deverá ser possível 

entregar conteúdos em tempo real diretamente para smartphones e tablets de utilizadores, de 

acordo com as localizações específicas onde se encontrem.  

 

 

Deverão ser asseguradas as seguintes funcionalidades na solução proposta: 
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 Licenciamento base para 35 Access Points 

 Permitir localizar clientes Wi-Fi, Bluetooth low energy (BLE) beacons,Tags  RFID.  

 Permitir ver em mapas importados os dispositivos na rede e fazer o seu rastreamento 
através de FastLocate ou Hyperlocation 

 Definir diferentes tipos de mecanismos on-boarding de guests. 

 Guest Portal 
 

 

A Solução deverá ainda ter capacidade para implementar as seguintes funcionalidades: 
 

 Permitir ver os AP’s instalados em todos os edifícios ou ver os AP’s instalados em pisos 
individuais de cada edifício; 

 Permitir ver todos os clientes que estejam tanto ligados à rede como em modo de probing; 

 Permitir ver a que AP está associado um determinado cliente; 

 Permitir ver que AP’s estão a participar nos serviços de localização de um determinado 
cliente; 

 Deve suportar que sejam visualizados em simultâneo pelo menos 2.000 clientes (tanto 
ligados como detetados); 

 Permitir a visualização de heatmaps em tempo real; 

 Deve ser possível filtrar os dispositivos com base em parâmetros como por exemplo, estado 
da ligação, fabricante e SSID; 

 Deve ser possível visualizar zonas de inclusão e exclusão previamente criadas; 

 Deve ser possível efetuar testes para aferir a precisão dos mecanismos de localização; 
 Deve ser possível rastrear um cliente pelo seu endereço MAC e ver o seu histórico de 

localizações ao longo do tempo; 

 

Esta solução deverá também tornar simples o acesso dos utilizadores à rede (Internet) e deverá 
permitir a interação com os mesmos através de uma variedade de apps disponíveis no mercado 
ou construídas à medida.  
 

 Deve ser possível definir diferentes tipos de mecanismos de on-boarding, nomeadamente 
através de Facebook Wi-Fi ou de portais customizados; 

 Permitir que uma página de Facebook pré-definida funcione como um hotspot Wi-Fi gratuito 
para todos os visitantes; 

 Permitir que os visitantes tenham acesso gratuito ao Wi-Fi após acederem à página de 
Facebook; 

 Deve ser capaz de fornecer informações demográficas sobre os clientes que façam o login 
através do Facebook; 

 Permitir que seja criada uma splash page personalizável (branding e publicidade) para 
utilizadores guest; 

 Permitir que autenticação seja efetuada através de redes sociais, nomeadamente através do 
Facebook, Instagram e Foursquare, usando mecanismos de OAuth 2.0; 
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 Capacidade para recolher informações sociais dos utilizadores através de OAuth 2.0; 

 Suporte para múltiplas linguagens nos portais customizados; 
 Deve suportar uma opção nos portais para que um utilizador possa escolher não permitir 

que o seu dispositivo móvel seja detetado; 

 

 Deve suportar um dashboard com informação histórica relevante, nomeadamente: 
o Sobre a quantidade de visitantes novos e repetidos; 
o Sobre a utilização da rede em termos de upload e download de dados; 
o Sobre o número de vezes que um portal é exibido aos visitantes e sobre o número de 

vezes que um portal é submetido pelos visitantes; 
o Sobre o número de línguas diferentes que foram utilizadas por cada utilizador no 

processo de autenticação. 
o Deve permitir que a informação seja exibida em diferentes tipos de gráficos; 
o Deve permitir que se pesquise por determinados parâmetros (nomeadamente 

endereço de email) num campo de pesquisa; 
o Deve permitir que a informação sobre todos os visitantes seja exportada sob a forma 

de um ficheiro Excel. 
 

Esta solução deverá ajudar também a entender o comportamento dos utilizadores em 
determinados espaços físicos e a reunir métricas analíticas importantes sobre os mesmos, 
disponibilizando ferramentas para o efeito.  
 
A Solução deverá ainda ter capacidade para implementar as seguintes funcionalidades: 

 Capacidade para analisar a localização de dispositivos Wi-Fi; 

 Capacidade para estimar o número de novos visitantes e de visitantes repetentes;  

 Capacidade para estimar o tempo médio que os visitantes permanecem em cada local; 

 Capacidade para estimar a frequência das visitas a um determinado local; 

 Capacidade para determinar métricas de correlação, nomeadamente que localizações foram 
visitadas pelos mesmos visitantes; 

 Capacidade para determinar caminhos, nomeadamente de onde é que os visitantes se 
deslocaram antes de visitarem um determinado local e para onde foram de seguida; 

 Capacidade para determinar quantos dispositivos se ligaram efetivamente à rede Wi-Fi; 

 Permitir visualizar de uma forma gráfica e intuitiva padrões de comportamento dos 
visitantes, na forma como se movimentam e interagem com uma determinada zona;  

 Deve permitir a customização de dashboards com diferentes ferramentas de análise; 

 Capacidade de definir zonas; 

 Deve permitir escolher a localização a analisar, nomeadamente se por campus, edifício 
completo, piso ou por zona; 

 Deve permitir escolher o intervalo de tempo que se pretende analisar, havendo várias 
possibilidades de tempo pré-definidas ou podendo ser definido um intervalo customizado; 

 Deve ser possível observar tendências ao longo do tempo; 
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 Deve permitir que determinados resultados sejam visualizados de diferentes formas, 
nomeadamente através de gráficos lineares ou tabelas. Deve ser possível apresentar 
também sob a forma de um resumo.  

 Deve ser possível comparar os resultados com datas anteriores ou com médias existentes; 
 

 Deve ser possível personalizar os parâmetros a analisar, nomeadamente: 
o Recolher informação sobre o número de dispositivos únicos ou sobre o número de 

visitas absolutas; 
o Escolher a localização a analisar (campus, edifício, zona, piso, tag); 
o Escolher a forma como esses valores devem ser apresentados (de forma ascendente, 

decrescente, alfabética). 
 

 Capacidade para criar relatórios automáticos ou customizados; 

 Capacidade para criar relatórios temporalmente programados para um conjunto de 
destinatários definidos; 

 Deve permitir personalizar questões estéticas nos relatórios, nomeadamente adicionar 
logótipos, texto adicional e headers & footers; 

 Permitir que os relatórios sejam exportados sob diferentes formados, nomeadamente sob a 
forma de ficheiros PDF, Excel ou HTML; 

 Deve possibilitar que se utilizem dados recolhidos de redes sociais (exemplo Twitter). 

 
 

 

 

Zonas a cobrir : 

- Praça D. Afonso III; 

- Largo da Sé; 

- Arco da Vila; 

- Arco do Repouso; 

- Jardim Manuel Bívar; 

- Portas do mar; 

- Museu municipal; 



 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 
e Comunicações 

 Pág. 29 de 31 
 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

 

O sistema a instalar, deve cobrir, no mínimo, as áreas identificadas na figura em baixo (ver projeto 

em anexo para informação detalhada). 

 
Cobertura WI-FI 

 

A rede a implementar deve ser alimentada (dados) a partir da rede municipal de dados 
(VLAN/VLANS especifica/s para o efeito), detalhes das ligações no projeto em anexo. 
 
No ponto central de distribuição (centro de dados no edifico sede) existe disponível um switch de 
Fibra, Cisco 3750 com 12 x Gbics Single mode disponíveis. Caso o adjudicatário assim o entenda, 
estes equipamentos podem ser utilizados na implementação da rede. É da total responsabilidade do 
adjudicatário a verificação do estado de funcionamento dos equipamentos referidos, e, a 
compatibilidade com a solução proposta tal como a decisão de os utilizar ou não. 
 
No AP 6 – posto de turismo (ver projeto em anexo, peças desenhadas n.5), é referido que caso seja 
necessário equipamento ativo este ficará ao encargo do município. Pretendemos que não seja 
necessário a instalação de equipamento ativo (tipo Switch, estes sim ao encargo do municipio) mas 
sim um media converter (conversão de fibra Monomodo em cobre 1000 gbps) e equipamento PoE, 
estes equipamentos devem ser comtemplados na proposta. 
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Além dos pontos identificados, para fornecimento de alimentação eletrica é necessário incluir 
algumas baixadas adicionais (incluídas neste procedimento), para mais detalhes consultar o projeto 
em anexo. 
 
 

Cláusula 21 - Serviços 

 
 
 

1 ― O adjudicatário será responsável pela instalação dos equipamentos e das soluções, prontas a 
utilizar.  
2 – O adjudicatário deverá fornecer todos os serviços de formação aos vários intervenientes no 
projeto, de forma a garantir a capacidade do município de operar toda a solução. Nomeadamente 
no portal de analítica/informação estatística, gestão e operação da solução WI-FI, etc.. 
3 – Durante a assistência técnica o adjudicatário deverá fornecer todos os serviços necessários à 
reposição dos serviços, em caso de falha ou degradação, até ao fim do dia útil seguinte. 
4 – Durante a duração do contrato, o adjudicatário deverá fornecer um serviço de apoio ao 
município, relativamente a dúvidas ou necessidade de apoio técnico para pequenas alterações da 
solução (instalação de um novo AP, mudança de AP, alterações de configuração, etc.), sem custos 
adicionais. Este serviço deverá funcionar telefonicamente ou por acesso remoto. 
5 – Para a instalação da solução o adjudicatário pode recorrer à solução de virtualização existente 
na entidade adjudicante (Vmware) para a instalação de servidores virtuais caso seja necessário. 
Todo o licenciamento adicional necessário deve ser considerado na proposta (sistemas operativos 
não Microsoft, bases de dados, etc.). 
6 – A entidade adjudicante possui também um controlador Cisco AIR-CT2504-K9 com sn: 
PSJ153500TP sem suporte de fabricante e com a versão 7.1.91.0 de firmware e com 25 licenças de 
AP. Caso o adjudicatário assim o entenda poderá utilizar o referido controlador, tendo no entanto 
de considerar na sua proposta a extensão de garantia para os 3 anos, o licenciamento adicional 
(toda a solução deverá ter um licenciamento mínimo incluído para 35 APs) e eventualmente alguma 
outra actualização se assim o entender. Sendo no entanto da total responsabilidade do 
adjudicatário o correto funcionamento de toda a solução incluindo este controlador, caso seja 
utilizado. 
7 – Toda a informação fornecida pela entidade adjudicante relativamente à infraestrutura existente 
e disponível para utilização (pontos de entrega de rede e de energia, controladores, condições 
físicas, etc.), e, projeto em anexo, devem ser confirmadas pelo adjudicatário em fase de concurso 
recorrendo eventualmente a visita às instalações (ao abrigo do ponto 5 da Cláusula 6º do programa 
de procedimento), não podendo em situação alguma a entidade adjudicante ser responsabilizada 
por informações não corretas ou em falta. 
 

 

 

 
Cláusula 22 - Equipamentos e quantidades 
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A proposta deve detalhar as características técnicas dos equipamentos a propor e quantidades, as 
quais devem ser iguais ou superiores às apresentadas, sob pena de exclusão da proposta. 
 
A proposta deve indicar o valor total do contrato (VTC), VTC=VWIFI + VASS, onde o VWIFI 
representa o valor da implementação da solução WIFI e VASS representa o valor da assistência 
técnica durante o tempo de contrato. 
 

A proposta deve indicar obrigatoriamente o valor unitário dos APs tipo I (exterior - ponto 10.4 do 
anexo IV) e tipo II (interior – ponto 10.7 do anexo IV), respectivamente VAPI e VAPII. Durante a 
vigência do contrato a entidade adjudicante poderá adquirir APs adicionais ao adjudicatário, ficando 
o valor máximo vinculado aos valores apresentados na actual proposta (VAPI e VAPII) . 
 

A proposta deve também indicar o valor mensal da assistência técnica (VMA), VMA=VASS/36. 

 

 

 
Cláusula 23 - Testes e demonstrações 

 

 

Para verificar a adequação, qualidade e eficácia dos equipamentos e soluções 

propostas, a entidade adjudicante poderá solicitar aos concorrentes a realização de 

testes ou demonstrações que entender por convenientes. 
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1. DOCUMENTOS 

 

1.1 Termo de Responsabilidade 

 

Eu, abaixo assinado Walter Alexandre Ferro Martins, Eng.º Eletrotécnico, inscrito na Ordem 

dos Engenheiros, como membro sénior, sob o Nº 57288, e na DGEG sob o nº 155284, portador 

do Cartão de Cidadão nº 12350318, domiciliado na Avenida Zeca Afonso, nº 9, 2º direito, 

8800-741 Tavira, autor do Projeto de Implementação da Rede Wireless no centro histórico de 

Faro, cujo requerente é o Município de Faro, sito no Largo da Sé 15, 8000-202 Faro, declaro 

que nele se observaram as disposições regulamentares em vigor, bem como outra legislação 

aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavira, 12 de Fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

O Eng.º Eletrotécnico 

 

 

____________________________ 

Walter Alexandre Ferro Martins 
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1.2 Identificação do Projetista 
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2. GENERALIDADES 

2.1 Introdução 

Esta MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA diz respeito ao PROJETO DA REDE DE 

WiFi de acesso público a implementar no Município de Faro, na zona histórica da cidade. 

 

A implementação consiste genericamente na instalação de: 

 

 17 AP’s (Access Points):  

o 8 a instalar em colunas de iluminação pública; 

o 1 a instalar no topo de poste sinalético; 

o 3 a instalar em fachadas; 

o 1 a instalar no coreto do Jardim Manuel Bivar; 

o 4 a instalar dentro do Museu; 

 13 Caixas de Visitas CVR1; 

 5 Armários de Telecomunicações, garantindo essencialmente as funções de: 

o Ponto de entrega EDP, composto genericamente por Portinhola e caixa de 

contador; 

o Caixa de medição de terra, com ligador amovível; 

o Quadro elétrico; 

o Ligação e passagem das fibras óticas a instalar e de reserva. 

 Abertura de Valas respetivas 

 

Procuramos nas páginas seguintes, definir com o máximo rigor os parâmetros do presente 

projecto, a concepção das instalações, o nível de qualidade dos equipamentos, as exigências de 

montagem e ainda os limites de fornecimento bem como os trabalhos complementares das 

restantes especialidades, no sentido de se atingir a integração indispensável de todas as 

disciplinas que constituem o projecto completo.  

 

2.2 Observações 

Na execução deste Projeto cumpriu-se o estabelecido por: 

 Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT) <Dec.Lei 

226/2005 de 28/Dez.> , Normas e Especificações Nacionais e ainda às disposições da 

CENELEC, da Comissão Electrotécnica Internacional (CEI) e a outras aceites pela 

DGEG; 

 Decreto-lei 123/2009 de 21 de Maio (com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

258/2009, de 25 de Setembro), que define o regime de projeto e licenciamento das 

infra-estruturas de telecomunicações ITED e ITUR; 

 Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa 

Tensão (RSREEBT), - Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro. 
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3. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES  

3.1 Armários de Telecomunicações – AR-T 

 

O AR-T será composto por 2 conjuntos distintos: 

o Ponto de entrega, com porta própria de acesso ao conjunto portinhola e caixa de 

contador, com fechadura triangular, para permitir fácil acesso aos técnicos; a 

Portinhola no interior será do tipo P100, de abertura com a DMA-C62-807/N e  

com chave “tipo EDP”, equipada com seccionador de fusível e base de neutro 

seccionável, e a caixa de contador CCMT para contador monofásico. 

o Compartimento com porta própria e fechadura para acesso privativo, para 

alojamento do quadro elétrico e dos equipamentos de ligação e distribuição de 

telecomunicações. 

o Terra de proteção. 

 

3.2 Alimentação Elétrica AR-T 

Dos Armários indicados em peças desenhadas serão feitas as ligações elétricas a cabo 

LSVAV 4x16 (6m) até ao AR-T (Armário de Telecomunicações) a instalar, após pedido de 

autorização a requerer à entidade operadora de rede e mediante as indicações da mesma. 

 

3.3 Interligação AR-T à CV 

Da caixa de visita mais próxima relizar-se-á interligação com 2 tubos PEAD Ø90 até ao 

armário técnico, por forma a permitir a chegada do cabo multifibras a ligar como reserva 

em caixa terminal SC a instalar no interior do AR-T. Independentemente do número de 

fibras a chegar ao AR-T, ficarão sempre 2 fibras de reserva na caixa terminal. 

 

3.4 Interligação AR-T ao AP (Access Point) 

Do AR-T, e através dos tubos PEAD Ø90 de ligação à CV, sairá um cabo UTP cat.6 para 

uso exterior, em direção à CV mais próxima da coluna de iluminação pública que irá 

albergar o AP.  

Dessa CV instalar-se-á um troço de ligação até à coluna a tubo PEAD Ø40, que permitirá a 

chegada do UTP cat. 6 com intuito de alimentar o AP por POE (Power Over Ethernet).  

 

O AP ficará alojado no topo da coluna, com altura de 4m e fixação da mesma ao solo por 

flange.  

 

Esse mesmo AP receberá 2 fibras (em cabo multifilar de 4 fibras), desde a CV mais 

próxima e através de outro tubo PEAD Ø40, para a receção e distribuição de dados. 

 

No caso das alimentações dos AP’s em colunas de iluminação pública e no poste sinalético, 

a passagem de cablagem no seu interior será sempre igualmente feita através de tubagem a 

instalar. 
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3.5 Instalações em fachada 

 

No caso das instalações em fachada, a alimentação dos equipamentos, a cabo UTP cat.6 por 

POE, sera garantida por equipamentos existentes ou a instalar em bastidores existentes nos 

edifícios contíguos. Quando exisitir ligação a CV, o AP receberá igualmente cabo de 4 

fibras para ligação de 2 fibras ao equipamento. Caso contrário, será o cabo UTP a garantir a 

ligação de dados.  

 

3.6 Instalação no coreto do Jardim Manuel Bivar 

 

No coreto do Jardim Manuel Bivar instalar-se-á um bastidor, a alimentar através de quadro 

elétrico existente, a cabo XV 3G2.5/ PEAD Ø40. Usar-se-á igualmente o tubo PEAD Ø40 

para interligar o bastidor à CV mais próxima, para a recepção de cabo de 24 fibras. 

Do bastidor sairá igualmente um tubo PEAD Ø40 com cabo UTP cat.6 para ligação ao AP, 

que deverá ser fixado em local conveniente no coreto.   

Também do bastidor sairá cabo de 4 fibras em tubo PEAD Ø40 até ao AP para a ligação de 

2 fibras ao equipamento.  

 

3.7 Caixas de Visita a instalar 

 

As 13 CV’s consideradas neste projeto para instalação serão do tipo CVR1, 

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

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

 

A espessura mínima das paredes das CV’s construídas no local não pode ser inferior a 20 

cm. 

 

A espessura das paredes para CV’s pré-fabricadas deve estar compreendida entre 10 e 

15cm. 

 

A câmara tipo CVR é constituída por um corpo em cujas faces laterais se realiza a entrada 

dos 

tubos a uma altura, medida a partir da base, igual ou superior a 20 cm. 

 

As faces superiores do corpo devem permitir a instalação de aros e tampas retangulares, 

sendo ainda obrigatória a construção de uma laje inferior equipada com uma cavidade que 

permita retirara água do interior da câmara. 

 

A ligação da tubagem não deve ser executada no centro das paredes das CV, mas sim 

encostada a uma das faces, de forma a facilitar o encaminhamento dos cabos e o 

acondicionamento de juntas de cabos e equipamentos. 
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Para garantir o adequado fecho de uma câmara deve ser montado, no seu topo, um aro com 

a respetiva tampa (ou tampas). 

As tampas devem cumprir as normas em vigor, NP EN 124, devendo ser escolhidas em 

função do tipo de circulação, tendo em conta as cargas de tráfego previsíveis, tal como 

refere a tabela seguinte: 

 

 
 

As tampas devem ter a identificacao “Telecomunicações” gravada. 

 

Para interligação das CV’s e igualmente para a sua ligação ao AR-T, serão instalados 

tubos corrugados de dupla parede, que devem ser fabricados em polietileno. 

A parede interior deve ser perfeitamente lisa para facilitar a introdução e manobra das 

cablagens, enquanto a parede exterior corrugada tem por fim aumentar a flexibilidade do 

tubo, proporcionando de igual forma uma boa resistência à compressão e ao impacto. 

 

Os tubos de interligação das CV’s às colunas dos AP’s serão do tipo tubo corrugado de 

interior liso PEAD 40, um para o cabo UTP cat. 6 para alimentação POE, e outro para 

chegada do cabo de fibra ótica. 

 

 

3.8 Cablagem 

 

Pares de Cobre: 

Como características técnicas gerais,  os cabos devem ser constituídos por condutor em 

cobre nu e macio; isolamento em polietileno; cintagem; fio de rasgar; blindagem estanque 

em fita de alumínio/polietileno e bainha de polietileno, devendo ser utilizados cabos de 

categoria superior, nomeadamente cabos do tipo U/UTP de categoria 6 para uso exterior, 

podendo alternativamente optar-se por cabos com blindagem do tipo F/UTP, S/FTP ou 

F/FTP. 
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Fibra Ótica: 

Os cabos de fibras oticas são definidos no âmbito da sua construção física (diâmetros de 

núcleo/bainha) e categoria. As fibras oticas utilizadas em determinado canal de 

transmissão devem ter a mesma especificação técnica de construção e pertencerem à 

mesma categoria. 

 

Todos os cabos de fibras oticas a serem utilizados nas redes de cablagem da rede privada 

devem cumprir os requisitos das EN 60793-2-50 e EN 60794-1-1. Em relação à 

sensibilidade aos raios de curvatura, as fibras oticas devem respeitar os requisitos da 

recomendação ITU-T G.652. Para desempenhos superiores devem ser observadas as 

recomendações da ITU-T G.655 ou G.657. 

 

Principais características dos cabos de fibras óticas a instalar em condutas: 

• proteção anti roedores; 

• proteção anti humidade; 

• totalmente dielétricos; 

• instalação pelo método de tração ou sopragem; 

• boa resistência mecânica à tração. 

 

 
 

 

Os cabos específicos a instalar nesta intervenção são os seguintes: 

- CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 4 FIBRAS 

- CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 8 FIBRAS 

- CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 12 FIBRAS 

- CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 24 FIBRAS 

 

A autorização para a passagem da fibra nas condutas da PT está ao encargo do 

cliente. 

 

 

Juntas Óticas: 

Para a correta distribuição das fibras óticas, uma vez que se irão usar cabos multifibras, 

torna-se necessário o uso de juntas óticas tipo torpedo estanque, para uso e colocação das 

mesmas em Caixas de Visita.  
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As mesmas permitirão a correta divisão e repartição das fibras, conforme definido em peça 

desenhada. 

 

Deverão garantir uma proteção IP68 e protecção UV, e serem compostas por todos os 

acessórios necessários para a sua correta instalação, tais como mangas de fusão e suportes 

de parede. 

 

 
 

 

As juntas óticas específicas a instalar nesta intervenção são as seguintes: 

- Torpedo fibra óptica estanque para 12FO 

- Torpedo fibra óptica estanque para 24FO 

 

4. SISTEMA DE PROTEÇÃO 

4.1 Terra Geral de Proteção 

Junto ao armário enterrar-se-á o Eléctrodo de Terra de Proteção da Instalação Elétrica. 

 

O Elétrodo deverá consistir num cabo de cobre nu de Cu25mm2, soldado autogeneamente à 

vareta de Copperweld, de 2 metros de comprimento, enterrada na vertical, não distando a parte 

mais próxima da superfície menos de 80cm. 

 

O Elétrodo deverá ser provido de ligadores robustos de aperto mecânico, onde ligarão os cabos 

de ‘tomadas de terra’ a cobre multifilar de 25mm2. 

Este cabo entrará através de tubo PEAD40 até ao ligador amovível de terra geral a instalar em 

caixa própria (TPT) junto ao Quadro Geral. 
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A Resistência de Terra não deverá ser superior a 15, medida no Ligador Geral. 

Dever-se-ão tomar todas as medidas necessárias para que a Resistência de Terra "seja 

aceitável", para o que, se necessário, além do tratamento (terra vegetal; sal; etc) poder-se-á 

instalar mais que um elétrodo, afastados de pelo menos 5m, entre si, e  ligados através de cabo 

de cobre nu electrolítico de 25mm2. 

 

Todas as "massas" da instalação deverão ser ligadas à terra geral através do condutor de terra 

dos circuitos, pelo que o Quadro deverá possuir ligador de terra (barramento de igual secção do 

Neutro). 

Em nenhum caso o condutor de terra deverá ter secção inferior à do Neutro do respetivo 

circuito, sendo todos os condutores de terra isolados  (H07V-U). 

 

A coluna do AP será igualmente dotada de Eléctrodo de Terra de Proteção. 

 

4.2 Proteção das Pessoas 

Para além do disposto nesta Memória Descritiva e da observância das Normas e Regulamentos 

em vigor, deverão ser adoptadas disposições destinadas a garantir a proteção das pessoas contra 

os perigos específicos da eletricidade, revestindo-se estas de dois aspetos: 

 

          -Proteção contra Contactos Diretos: 

  -As pessoas serão defendidas contra os riscos de contacto com as partes ativas 

dos materiais e aparelhos elétricos, pela proteção das mesmas contra contactos diretos, isto é, 

não haverá peças sob tensão "à vista" nos Quadros e aparelhagem e todos os condutores serão 

isolados. 

Todas as prescrições dos regulamentos mencionados em "2.2 Observações" deverão ser 

observadas. 

                

          -Proteção contra Contactos Indiretos: 

  -A proteção das pessoas contra Contactos Indiretos será realizada pelo Sistema 

de ligação direta das massas à Terra e emprego de aparelhos de corte automático associado. 

O Aparelho de Corte-Automático deverá ser sensível à "corrente de defeito" de alte 

sensibilidade (30mA). 

Atendendo aos valores de "Resistência de Terra" impostos neste projecto (15 Ω), a tensão de 

contacto não ultrapassará os 10 V, em caso de defeito. 

5. JUSTIFICAÇÕES 

5.1 Cálculos dos cabos e suas proteções 

 

Método de cálculo e baseia-se nos seguintes dados: 

 

 

 Potência a alimentar 

 

 Cabo utilizado 

 

 Distância do Cabo 
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 Intensidade de Serviço..........…….....................Ib 

 

 Intensidade de Proteção.......……....................In 

 

 Intensidade Máxima Admissível ………….......Iz 

 

 Método de cálculo a considerar 

 

 Intensidade de funcionamento do fusível.…......I2 

 

 Valor limite térmico (45% de Iz) 

 

...verificando-se:  
 

Ib < In < Iz  ; I2< 1,45xIz 

 

5.2 Quedas de Tensão 

 

A queda de tensão nos troços será calculada para a situação mais desfavorável. 

Esta não deverá ultrapassar os valores estipulados na secção 803.2.4.4.2 das RTIEBT.  

A expressão a utilizar para o cálculo da q.d.t. é : 

 

0

100(%)
U

u
U 

  

IbsenL
S

L
bu  )cos1( 

 

em que: 

 

U (%)- q.d.t. em percentagem  

b – é um coeficiente a 1 para circuitos trifásicos e a 2 para monofásico 

ρ1 - resistividade dos condutores à temperatura de serviço normal, isto é 

1,25 vezes a resistividade a 20ºC (0,0225 para o cobre e 0,036 para o 

alumínio). 

Ib - corrente de serviço (A) 

cos  - factor de potência (considerado 1, ver regra 803.2.4.4.5 das 

RTIEBT) 

sen  - (considerado 0, ver regra 803.2.4.4.5 das RTIEBT) 

L - comprimento da canalização (m) 

 - reactância linear do condutor (0,08) 

S - secção da canalização (mm2) 

U0 - tensão simples (V) 

 

 

Para o caso em apreço, verificamos que os comprimentos (maximizados) dos Circuitos estão 

aquém dos valores máximos admissíveis para as Quedas de Tensão Máximas regulamentares 

nos condutores utilizados. 
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Nota: As quedas de tensão nos circuitos de iluminação não deverá ser superior a 3% e nos 

circuitos de tomadas esta não deverá ser superior a 5%. 

 

5.3 Dimensionamento dos Barramentos dos Quadros Elétricos 

 

Todos os Quadros Elétricos deverão possuir Barramentos Modulares.  

As ligações internas serão efectuadas, na medida do possível com barras de cobre, de secção 

adequada às intensidades que nela circulam, não sendo permitido um valor superior a 2A/mm². 

O número de Barras deverá corresponder à polaridade do respectivo Corte Geral (bipolar ou 

tetrapolar) e a secção de cobre deverá corresponder à expressão:  

 

22,1
2

mm
I

S n
Cu 

 

…em que: 

<In>    Intensidade Nominal do Corte em <A> 

<1,2>   Sobredimensionamento de 20% 

 

6 - OMISSÕES 

         
Omitimos, nesta memória, tudo o que possa depender do "gosto", da disposição das mobílias e 

equipamento eléctrico, a instalar futuramente. 

 

Porém, conforme indicado anteriormente, nunca isto deverá implicar a alteração da "estrutura 

eléctrica" proposta, nem o dimensionamento das canalizações ou proteções. Todos os materiais 

e aparelhagem a instalar deverão estar Normalizados e em bom estado de conservação, não 

apresentando defeitos mecânicos e/ou eléctricos. 

 

Os materiais e equipamentos a incorporar nas instalações eléctricas, deverão obedecer às 

disposições regulamentares, bem como a toda a legislação aplicável que o altere (Directiva da 

Baixa Tensão), normas e especificações nacionais ou, na sua falta, às do CENELEC e/ou IEC. 

 

O instalador deverá observar as "boas regras de arte" e seguir o disposto nos regulamentos e 

exigências normativas específicas, nos casos de omissão. 

 

 

A Equipa Técnica 

 

Walter Martins      José Maurício Correia                

Engenheiro Eletrotécnico   Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia 
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Anexo II: Projeto – Condições Técnicas Gerais e Condições 
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CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
 

1 – OBJETIVO 
 

A presente especificação tem como objetivo complementar as peças escritas e desenhadas 

no sentido de uma definição mais precisa, das caraterísticas dos materiais a aplicar e do 

modo de execução dos trabalhos a que se refere o projeto. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

Estas condições técnicas dizem respeito ao Projeto de Implementação de Rede WiFi no 

Centro Histórico de Faro.    

 

3 - ÂMBITO DA EMPREITADA 

3.1 -EXECUÇAO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos compreendem o fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à 

perfeita e completa execução da instalação, tendo como base os manuais ITED e ITUR, 

excetuando-se alguns pontos específicos acordados entre as várias partes envolvidas por se 

tratar duma intervenção em espaço público mas de âmbito particular, nomeadamente 

quantidade de tubos a executar entre CV’s e distribuição de sinais a ser feita 

exclusivamente em fibra ótica, servindo a cablagem de pares de cobre na maioria dos casos 

apenas para alimentação dos equipamentos em Power Over Ethernet. 

Na execução das instalações elétricas associadas deverão também ser observadas as 

RTIEBT. 
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Consideram-se incluídos na empreitada não só os trabalhos de construção civil 

necessários à execução das instalações previstas no projecto, mas também todos os 

trabalhos acessórios que forem implicitamente incluídos na empreitada de modo a atingir o 

objectivo previamente definido, isto é que as instalações possam ser utilizadas 

imediatamente com plena eficiência e segurança. 

 

3.2 -MATERIAIS A APLICAR 

Os materiais a utilizar deverão ser de boa qualidade, de proveniência referenciada e 

garantida e satisfazer os regulamentos e Normas de Segurança em vigor. 

Antes da sua aplicação deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 

4 - FISCALIZAÇÃO 

4.1 - AGENTES DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos trabalhos será fiscalizada directamente pelo dono da obra ou através de 

agentes que este designe para o efeito. 

Admite-se, ainda, que a obra venha a ser fiscalizada por agentes dos organismos oficiais, ou 

seus delegados, ligados ao sector. 

 

4.2 - COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO 

Competirá genericamente à Fiscalização a definição, dentro do âmbito do projecto, dos 

condicionamentos de execução dos trabalhos, a aprovação do correspondente plano de 

trabalhos e dos materiais a aplicar. 

 

Se surgirem dúvidas de que as características dos materiais se conformam com as normas 

de Segurança e Regulamentos em vigor, a Fiscalização reserva-se o direito de os mandar 

ensaiar em qualquer laboratório considerado idóneo, correndo as correspondentes despesas 

por conta do adjudicatário. 
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5 - MATERIAIS A INSTALAR - TELECOMUNICAÇÕES 

5.1 – Condutas Subterrâneas 

As redes de condutas de telecomunicações a instalar deverão ser do tipo de condutas 

envolvidas em pó de pedra ou areão, em tubos FRP cor verde corrugado no exterior, de 

D110 (D90 entre CVP’s e AR-T) com resistência mínima de 0,4 Mpa (40 800 Kg/m2). 

 

Em casos, como os abaixo mencionados, os tubos deverão ser envolvidos em betão: 

• a ação das cargas circulantes possam fazer sentir com grande intensidade; 

• o terreno circundante esteja sujeito a esforços elevados, como exemplo a muros de 

suporte da estrada; 

• em que o terreno circundante seja uma zona fragilizada pelas águas, como o caso 

das valetas/bermas das estradas 

• em que o extradorso superior da tubagem na vala fique enterrada a um valor inferior 

a  1,0m da superfície circulante de viaturas. 

 

O envolvimento em betão deverá constituir um bloco (monobloco) com uma dimensão 

entre os 2 e os 5cm. 

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

com 2cm de espessura. 

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

envolvimento de pelo menos 2cm. 

Deve ser utilizada cofragem lateral. O aterro só deve ser efetuado após secagem do betão. 

Em ambos os casos, envolvimento em areia ou em betão, o aterro deve ser efetuado por 

camadas com cerca de 25cm de altura, regadas e batidas. 

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

verde, 25cm acima do bloco da formação. 
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As condutas a instalar deverão ser sempre as envolvidas em pó de pedra ou areia, exceção 

para os casos acima referidos.  

 

O fundo da trincheira deve ser coberto com uma camada de areia, ou pó de pedra batido, 

com um mínimo de 5cm. No caso de solos rochosos, essa espessura deve ser aumentada 

para 10cm. 

Entre cada camada de tubos deve ficar uma camada de areia ou pó de pedra regada, com 

um mínimo de 3cm de espessura. 

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

batida, com 15cm de espessura. 

Em casos normais a parte superior do bloco de condutas deverá ficar a uma profundidade 

mínima de 0,80 m.  

As zonas de travessia deverão ficar instaladas com a face superior a uma cota nunca 

inferior a 1.00m. 

Devem ser realizadas perpendicularmente ao eixo das vias, exceto em casos devidamente 

justificados. 

As redes de condutas são infra estruturas subterrâneas para uso exclusivo de distribuição de 

sinais de Telecomunicações de baixa tensão. 

 

A união de tubos a utilizar varia com o seu tipo e podem ser de dois tipos: 

• Por abocardamento macho/fêmea 

• Por meio de acessórios (abraçamento exterior) 

• Por aperto, por eletrossoldadura e por colagem 

 

Em qualquer das situações deverá ser garantida a estanquicidade.  
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De modo a garantir um bom funcionamento da ligação à rede, deve eliminar-se a 

possibilidade de infiltração de água nos Armários. 

 

Para tal, a entrada dos tubos aos armários deve ser sempre feita de forma ascendente e com 

inclinação igual ou superior a 10%. Todos os tubos não utilizados devem estar devidamente 

tamponados com dispositivos adequados e indicados pelo fabricante. 

 

5.2 – Câmaras de Visita 

As Câmaras de visita têm a finalidade de auxílio de colocação dos cabos de 

Telecomunicações e deverão permitir a execução das juntas de ligação e derivação. 

 

A sua construção esta indicada em desenhos anexos, devendo ser respeitadas as dimensões, 

pormenores de construção civil e respetiva ferragem de fixação e armações metálicas, que 

serão submetidas a pintura metalizada antes da sua fixação nas câmaras e caixas. 

 

As Câmaras de Visita ou Passagem podem ter as seguintes filosofias de construção: 

• Blocos de Betão Maciços 

• Betão Armado com Betonagem “em local” 

• Pré-fabricação em betão armado. 

 

As câmaras pré-fabricadas em betão armado (tipo CVR1), face por um lado à fácil e rápida 

instalação, e por outro, redução de custos em relação às tradicionais CVP's de blocos 

maciços. (As CVP's pré-fabricadas ao saírem da fábrica vêm previamente preparadas para 

aplicação dos respetivos acessórios degraus, suportes, etc.) devem ser utilizadas com 

preferência relativa às outras anteriormente referidas. 

 

As câmaras tipo CVR1 podem ser utilizadas para as seguintes funções: 

• Câmaras de distribuição e de passagem de cabos 

• Alojamento de juntas em cabos de capacidade máxima de 50 pares e passagem de 

10 cabos de 2 pares 
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• Numero máximo de tubos de entrada são 4 mais um tritubo. 

 

5.2.1.Corpo 

Em cujas faces laterais se faz a entrada dos tubos a uma altura medida a partir da base igual 

ou superior a 20cm. As faces superiores do corpo devem permitir a instalação de aros e 

tampas retangulares. 

5.2.2.Lage Inferior 

Construída com uma cavidade que permite retirar a água do interior da câmara. 

5.2.3.Prateleiras/Suportes 

Nas paredes laterais de maiores dimensões devem ser instaladas duas prateleiras. Estas 

devem localizar-se a uma distância de cerca de 40cm medida a partir do topo da câmara. 

No caso da câmara ser constituída com blocos de betão maciço as prateleiras devem ser 

instaladas aquando do assentamento da última fiada de blocos, considerando a altura média 

do lintel de 20 cm. 

5.2.4.Âncoras 

Em cada canto inferior da câmara de visita será instalada uma âncora com uma inclinação 

de aproximadamente 45º 

Âncoras - deverão ser instaladas 2 âncoras nos cantos inferiores com uma inclinação de 

aproximadamente 45º.  

 

5.2.5.Tampas e Aros 

Para garantir o fecho de uma câmara do tipo CVR, instala-se no topo do corpo o aro e as 

respetivas tampas.  

Os aros deverão ser ancorados ao topo das paredes das câmaras por intermédio de 

chumbadouros terminados em forma de V. No caso das câmaras construídas com blocos de 

betão maciço será sempre necessário a construção de um lintel para se efetuar a ancoragem 

dos aros. 

 

O tipo de material a utilizar para este tipo dispositivos de fecho de câmaras de visita 

permanentes tem de obedecer à Norma EN 124. 
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Os dispositivos a instalar para o fecho das CVR's, vulgo aros e tampas, deverão ser 

escolhidos em função do tipo de circulação, se for para zona de circulação de peões será da 

classe B125, para vias de circulação de viaturas a classe D400, tendo em consideração, se 

deverá a tampa ser com superfície de enchimento ou não. As tampas deverão possuir as 

marcações conforme a EN 124, “EN124”, Classe adequada “D400” ou “B125” nome e/ou 

sigla do fabricante, marca do organismo de certificação e a identificação 

"Telecomunicações" gravada. 

 

5.3 – Armário Técnico de Telecomunicações (AR-T) 

O AR-T deve compreender as seguintes funções: 

• De Ponto de Entrega de energia elétrica, a alimentar a partir de Armário de Baixa 

Tensão da EDP mais próximo; 

• De Quadro Elétrico, albergando os equipamentos de proteção e distribuição de 

energia que irão alimentar os equipamentos ativos de telecomunicações; 

• De Armário de Telecomunicações, albergando os equipamentos ativos e de 

distribuição necessários para o efeito. 

 

No quadro elétrico do AR-T deve existir 1 circuito de energia 10A/230VAC para 

alimentação de equipamento ativo de telecomunicações, e 2 circuitos de reserva de 16A e 

10A respetivamente. Os referidos circuitos devem estar protegidos com disjuntor e 

diferencial de sensibilidade não superior a 30mA. 

 

A instalação do AR-T incluirá sempre um BGT com capacidade para a ligação, no mínimo, 

de 10 condutores de terra. 

O AR-T deve estar dotado de condições de arrefecimento por convecção, ou por ventilação 

forçada. 

O AR-T deve providenciar o espaço necessário para a instalação dos vários dispositivos de 

modo a garantir a sua funcionalidade. 

 

5.4 – Rede de Cabos de Fibra Ótica 

O instalador deve observar e cumprir os seguintes procedimentos: 
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a) As ligações nas redes de cabos de fibra ótica devem ser efetuadas com recurso a 

ferramentas específicas, em função do método de conectorização adotado. 

b) As fibras expostas, resultantes da preparação para a conectorização, devem ser mantidas 

afastadas evitando o contacto com a pele e olhos. 

c) Na execução de redes de fibra ótica os resíduos produzidos, nomeadamente os 

fragmentos de fibra, devem ser minimizados e manuseados com cuidado redobrado, 

garantindo a sua recolha não manual para recipientes adequados. 

d) Os conetores das ligações de fibra ótica devem ser manuseados de modo a não serem 

observados diretamente quando as fibras estejam iluminadas. 

f) Na instalação da cablagem de fibra ótica os pontos de ligação devem ser devidamente 

protegidas de modo a evitar a sua contaminação com pó, corpos sólidos ou líquidos 

indesejáveis. 

g) Nos PD devem existir dispositivos adequados para o alojamento e a organização das 

conectorizações efetuadas (juntas por fusão, juntas mecânicas ou ligação direta por cabos 

préconectorizados). 

h) Devem ser utilizados adaptadores óticos nos repartidores com as saídas protegidas de 

modo a evitar o contacto direto com as fibras iluminadas, e não permitir a sua 

contaminação. Para além disto devem ser devidamente identificadas em função do nível de 

perigo da radiação ótica. 

 

6 - MATERIAIS A INSTALAR - ELETRICIDADE 

6.1 - Canalizações 

6.1.1 -Cabos Instalados em Caleiras ou Caminhos de Cabos 

Quando instalados em caleiras ou caminhos de cabos de montagem horizontal, os cabos 

colocados livremente, devem ser acondicionados de forma a terem uma boa distribuição. 

 

Sempre que possível, a montagem deverá ser feita numa só camada de cabos, tendo a 

caleira a dimensão conveniente para se poderem montar o número de "prateleiras" ou 

caminhos de cabos necessários. 
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O empreiteiro deverá manter entre cabos a dimensão conveniente tendo em atenção a 

secção e o número de condutores por cabo e deverá prever a rotação sucessiva de todos os 

cabos de modo a que todos eles ocupem, ao longo do troço, posições equivalentes, quando 

se tratar de cabos monocondutores. Quando por necessidade imperiosa se tiver que montar 

mais do que uma camada de cabos, ter-se-á em atenção que: 

 

a) Numa "prateleira" ou caminho de cabos nunca se instalarão mais do que duas camadas; 

b) Em caleira poder-se-ão instalar várias camadas, desde que entre duas camadas de cabos 

se distribua uma camada de areia aproximadamente 8 cm de espessura. 

 

Quando o caminho de cabos estiver montado na vertical, deverão fixar-se os cabos por 

braçadeiras de fivela. 

Em percursos longos deverão ser referenciados os cabos de 30 em 30 metros. 

 

6.1.2 -Cabos Montados sobre Braçadeiras 

 

Para a fixação dos cabos em montagem à vista utilizar-se-ão braçadeiras do tipo extensível 

de aperto por parafuso, que poderão ser simples ou múltiplas. 

 

As braçadeiras serão de baquelite ou metálicas consoante a especificação que se faça no 

projeto. Quando nada se disser entender-se-á que são de baquelite. 

 

A utilização de braçadeiras de serrilha, braçadeiras recartilhadas de encosto montadas em 

calha metálica apropriada ou outro qualquer tipo só será autorizada desde que haja prévia 

aprovação da Fiscalização. 

 

O número de braçadeiras a instalar será variável face à secção do cabo se a instalação é na 

horizontal ou na vertical, mas nunca inferior a 4 por metro. 
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A fixação das braçadeiras deverá ser feita por um dos processos abaixo indicados que 

seja adequado à superfície de fixação: 

 

a) Utilizando cavilhas apropriadas de aço da "HILTI" ou equivalentes quando a fixação se 

efetuar a estruturas metálicas, a alvenarias de betão e sempre que a textura da superfície de 

apoio o permitir. A montagem das cavilhas deve ser feita com ferramentas próprias 

utilizando, quando necessário, fulminante; 

b) Utilizando parafusos e tacos de madeira trapezoidais, impregnados com cuprinol antes 

de montados e fixados com argamassa de cimento, sempre que as superfícies de fixação 

sejam paredes de blocos de cimento ou tijolos furados; 

c) Utilizando buchas expansíveis do tipo "Rawplug" ou equivalentes e parafusos próprios, 

quando a superfície de fixação for alvenaria normal ou qualquer outro tipo de construção; 

d) Quando houver dúvidas quanto ao tipo de fixação a utilizar competirá à Fiscalização 

indicá-lo caso acaso; 

e) A utilização de braçadeiras coladas ou, quando metálicas, pingadas, só será permitida em 

casos especiais e convenientemente autorizados pela Fiscalização. 

 

Depois de montadas, as braçadeiras deverão resistir a um esforço no sentido da extracção 

de valor não inferior a 2,5 Kg. 

 

6.1.3 -Canalizações Constituídas por Condutores Protegidos por Tubos 

 

6.1.3.1 -Tubos e Condutas 

 

A norma NP 949 fixa, quanto ao seu emprego em canalizações elétricas e de 

telecomunicações, a forma como deve ser feita a codificação dos tubos e condutas face às 

suas características de: 

 

a) Resistência às ações mecânicas 

b) Estanquecidade 
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c) Flexibilidade 

d) Resistividade elétrica 

e) Resistência a corrosão 

f) Blindagem elétrica 

g) Temperatura ambiente 

 

Os tubos mais vulgarmente utilizados são: VD, PEAD e ERFE. 

  

6.1.3.2 - Canalizações Embebidas 

As canalizações embebidas mais usuais são constituídas por condutores isolados ou cabos, 

rígidos protegidos por tubos rígidos ou flexíveis dos tipos acima indicados, cuja escolha 

deverá ser adequada ao tipo de construção em causa. 

 

O diâmetro nominal do tubo a utilizar será definido consoante o número e a secção dos 

condutores ou cabos a enfiar, tomando-se sempre o diâmetro mínimo referido nas RTIEBT 

em concordância com o tipo de canalização a estabelecer. 

 

6.1.3.2.1 -Instalação de Tubos e Condutas 

Referir-nos-emos em especial ao tipo mais corrente de instalações embebidas isto é as que 

utilizam condutores enfiados em tubos ERFE procurando no entanto estender os 

condicionalismos da sua instalação ao verificar se os Regulamentos atrás citados não 

impõem condicionalismos especiais à sua utilização. 

 

Assim: 

Os tubos de plástico tipo ERFE deverão apresentar bem visíveis a referência ao Fabricante, 

tipo e diâmetro. 

 

Não será permitida a utilização de tubos com o diâmetro nominal inferior a 16mm. Os 

tubos serão instalados em roços abertos nas paredes, tetos e pavimentos, devendo a sua 

montagem ser feita de modo a que estes não se deteriorem ou se amachuquem, sendo os 

roços posteriormente atacados com massa de cimento isenta de cal, ficando todas as 
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canalizações que correm no mesmo roço suficientemente afastadas umas das outras 

para que a argamassa possa penetrar entre elas. 

 

Na execução deste tipo de instalação deverá proceder-se do seguinte modo: 

 

a) Efetuar a marcação do traçado das canalizações, localizando todos os aparelhos a 

intercalar, tendo em conta que: 

 

Não é permitida a instalação de tubos em roços oblíquos (excetuam-se os tubos de 

resistência mecânica igual ou superior a M9), nas paredes, devendo estes seguir linhas 

horizontais, junto ao teto ao nível das caixas de derivação ou junto ao rodapé ao nível das 

tomadas. As baixadas deverão ser feitas na vertical, na direção dos aparelhos de manobra e 

das tomadas. 

 

Para execução das baixadas deverão escolher-se as prumadas dos aros das portas ou os 

pilares, tentando-se, dentro do possível libertar de tubagens as paredes das dependências.  

O traçado deverá ser escolhido no sentido de evitar-se a vizinhança de outras canalizações 

em especial as de água ou gás, garantindo-se quando não for possível outra solução um 

afastamento mínimo de 0,10 m. 

 

b) Submeter o traçado à aprovação da Fiscalização 

 

Após a aprovação do traçado proceder à abertura dos roços com profundidade tal que as 

canalizações fiquem embebidas e não sejam prejudicadas pela calou gesso dos trabalhos de 

acabamento das paredes e tetos. 

 

Proceder-se-á em seguida à instalação dos tubos com a observância das normas de 

montagem, dando especial atenção aos pontos referendados: 
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Para a execução das curvas os tubos poderão ser aquecidos diretamente, devendo 

utilizar-se peças apropriadas de arame enrolado em hélice (molas) para evitar que os tubos 

se amachuquem com a dobragem. 

 

Serão rejeitados todos os tubos em que nas curvas se detetem zonas amachucadas ou 

manchas provocadas por aquecimento excessivo. Os raios de curvatura mínimos não 

deverão ser inferiores aos estipulados no Regulamento devendo garantir-se que sejam 

superiores a 6 vezes o diâmetro exterior (se a secção for circular) ou a maior dimensão 

transversal. 

 

Deverá procurar evitar-se a existência de mais do que duas curvas em cada troço de tubo 

entre caixas bem como comprimentos retos superiores a 10 metros. 

 

Deverão instalar-se, além das caixas de derivação e de aparelhagem as caixas de passagem 

necessárias simplificando assim o enfiamento dos condutores. 

 

Quando os tubos forem serrados, deverão, as pontas serradas ser mandriladas interiormente, 

de modo a evitar que as rebarbas dificultem o enfiamento ou danifiquem o isolamento dos 

condutores. 

Nas ligações dos tubos deverão empregar-se uniões coladas do mesmo material e próprias 

para o tubo utilizado, assegurando assim a estanquicidade e garantindo uma boa resistência 

mecânica de ligação. 

 

Sempre que a tubagem passe num local onde exista uma junta de dilatação do edifício, essa 

tubagem deverá ser provida de junta flexível estanque ou a sua montagem efetuada de 

modo que, sem inconvenientes, a tubagem possa acompanhar os movimentos impostos pela 

referida junta de dilatação. 

 

Deverá prever-se a possibilidade de aparecer água de condensação e portanto garantir 

através de um conveniente traçado a sua saída.  
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Os tubos instalados nos pavimentos, deverão em princípio, ser inteiros, não tendo 

portanto uniões. 

 

6.1.3.2.2 -Instalação de Condutores ou Cabos 

- Nas canalizações embebidas devem utilizar-se cabos ou condutores rígidos protegidos por 

tubos. Adotando um procedimento análogo ao seguido para os tubos referir-nos-emos em 

especial aos condutores rígidos tipo H07V, procurando no entanto que as condicionantes da 

sua instalação possam ser considerados para os restantes cabos com os óbvios 

ajustamentos. 

 

Assim os condutores normalmente utilizados nestas canalizações são para os circuitos a 

alimentar do tipo H07V. 

 

A alimentação de equipamentos ativos com sistema POE será feita a cabo UTP cat.6 

4x2x0,5mm. 

 

A secção dos condutores deverá estar de acordo com o calibre da respetiva proteção e esta 

deverá ser compatível com a corrente que atravessa o condutor.  

 

Não serão permitidas secções inferiores a 1,5 mm2 e 2,5 mm2 respetivamente para 

circuitos de iluminação e para circuitos de tomadas e força motriz. 

 

Os condutores serão unifilares até 6 mm2 e multifilares para secções superiores. O tipo de 

condutor, a sua secção e o número destes condutores a utilizar será para cada caso o 

indicado nas peças desenhadas do projeto. 

 

De acordo com os Regulamentos em vigor não são permitidas emendas nem ligações dos 

condutores no interior dos tubos, sendo estas sempre feitas dentro de caixas e executadas 

por intermédio de placas de terminais de latão com bases de porcelana ou baquelite 

moldada. Nas linhas gerais, os condutores, sempre que possível não deverão ser cortados 

mas simplesmente descarnado o seu isolamento nos pontos em que se façam as ligações. 
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Para distinção das fases deverão usar-se condutores com as cores regulamentares de acordo 

com a fase a que estão ligados, o mesmo acontecendo com a cor dos condutores de neutro e 

terra. 

Durante o enfiamento deverá evitar-se que os condutores fiquem torcidos no interior dos 

tubos, pelo que deverão ser devidamente guiados. 

 

Para auxiliar o enfiamento será empregado unicamente pó de talco, quando necessário. Em 

qualquer caso, o esforço de tracção a aplicar na guia de enfíamento deverá sempre ser 

reduzido de modo a evitar a deterioração dos condutores. 

 

6.1.3.3 - Canalizações Fixas à Vista Constituídas ou Condutores Isolados ou Cabos 

Rígidos Protegidos por Tubos 

Neste tipo de canalizações os tubos deverão ser rígidos e a proteção conferida pelos tubos 

ser efetuada de forma contínua e ás tubos ligados entre si por uniões, curvas ou caixas 

adequadas que garantam essa continuidade de proteção. 

 

Os diâmetros dos tubos deverão ser compatíveis com o número e secção dos condutores a 

proteger. 

 

Na execução deste tipo de instalações deverá seguir-se um procedimento análogo ao 

referido para as instalações embebidas com os necessários ajustamentos e a sua colocação 

será fixada às superfícies de apoio por meio de braçadeiras apropriadas e colocadas a 

distâncias não superiores a 1 m, se se tratar de tubos com resistência às ações mecânicas da 

classe M5 e não superiores a 2 m, se os tubos forem da classe M9. 

Deverão adotar-se os raios de curvatura mínimos referidos para as instalações embebidas. 

 

6.2 – Aparelhos intercalados nas canalizações elétricas 

Os aparelhos a intercalar nas canalizações elétricas deverão ser localizados em pontos 

acessíveis de forma a ser possível assegurar a sua manutenção e de modo a evitar a entrada 
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de água ou de poeiras; devem ainda ser estabelecidos de forma a não transmitir 

esforços mecânicos às canalizações onde estão inseridos. 

 

Os aparelhos de ligação, corte, comando e proteção deverão ser definidos em função das: 

 

a) Características Elétricas; 

b) Temperatura Ambiente; 

c) Proteção contra contactos com peças sob tensão ou em movimento e contra a penetração 

de corpos sólidos estranhos e de poeiras; 

d) Proteção contra a penetração de líquidos; 

e) Proteção contra ações mecânicas; 

f) Proteção contra a corrosão; 

g) Proteção contra o risco de incêndio; 

h) Proteção contra o risco de explosão. 

 

A resistência à temperatura e as proteções referidas poderão ser conferidas por um 

invólucro constituinte do próprio aparelho ou por um invólucro suplementar adequado. 

 

A norma NP EN 60529 fixa a forma como deve ser feita a codificação dos invólucros dos 

aparelhos quanto às proteções; os invólucros deverão ser adequados às canalizações a que 

se destinam, assegurar a continuidade das canalizações que a eles vão ligar e ter dimensões 

tais que permitam a fácil ligação e acomodação dos aparelhos condutores e ligadores. 

 

No caso de os invólucros não constituírem parte integrante dos aparelhos deverá ser 

assegurada entre eles uma fixação rígida, por meio de parafusos, mas que permita que a 

desmontagem destes, para fins de manutenção ou verificação das ligações se possa efectuar 

facilmente. 
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6.2.1 -APARELHOS DE LIGAÇÃO 

Designam-se genericamente como aparelhos de ligação as caixas de derivação, de ligação a 

aparelhos de utilização, de passagem e de aparelhagem bem como as tomadas e fichas. 

 

A ligação dos condutores entre si e aos aparelhos deverá ser feita por meio de ligadores 

adequados ao tipo de condutor e que garantam a condução da intensidade de corrente 

máxima admissível nos condutores a ligar. 

 

6.2.1.1 - Caixas 

Todas as caixas serão convenientemente dimensionadas para o número e secção dos 

condutores que comportam. 

As ligações ou derivações far-se-ão em placas de terminais em porcelana ou baquelite, com 

terminais de latão adequados à secção dos condutores. As placas deverão ser fixadas às 

caixas de modo adequado. 

O mesmo dispositivo de aperto de cada ligador não deverá apertar mais de quatro 

condutores, para secções nominais iguais ou inferiores a 4 mm2, ou dois condutores de 

secções nominais iguais ou contíguas na escala das secções normalizadas, para secções 

nominais superiores a 4 mm2; para secções nominais não contíguas e superiores a 4 mm2, 

cada condutor 

 

6.2.1.2 -Sinalizadores 

Os sinalizadores a montar nos quadros gerais, serão nas cores regulamentares, encarnado, 

verde e amarelo, LED, para 230 / 400 V com fixação à estrutura metálica e terão difusor, 

para protecção da lâmpada. 

 

6.2.1.3 -Ensaio 

Os quadros depois de completos deverão suportar uma tensão de 2000 V, aplicada entre 

condutores e entre estes e a estrutura metálica, durante um minuto de cada vez, sem que se 

verifique avaria no isolamento. 
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O adjudicatário providenciará para que este ensaio se possa efectuar na sua oficina ou 

na própria obra. A resistência de isolamento medida a 500 V, entre condutores e a terra não 

deverá ser inferior a 22 megaOhms. 

 

Para cada um dos circuitos de utilização com a aparelhagem ligada a resistência de 

isolamento encontrada nas condições referidas no período anterior, não deverá ser inferior a 

5 MegaOhms. 

Deverá ser rigorosamente estabelecida a continuidade eléctrica de todas as partes metálicas 

das instalações fazendo parte desta empreitada a sua ligação à terra de protecção. 

 

6.3 - OUTROS TIPOS DE QUADROS 

Como já atrás se referiu, além dos quadros de painéis descritos em pormenor nos 

parágrafos anteriores acha-se conveniente uma breve referência aos quadros de armário e 

aos quadros de caixas. 

6.3.1 - Quadros elétricos 

Os quadros de elétricos serão salientes a instalar nos armários, quando o acesso à 

aparelhagem for apenas feito pela frente. 

 

Quando destinada a montagem embebida ou semi-embebida deverão ter todos os aparelhos 

montados sobre estrutura amovível que permita colocá-los em posição só depois de 

efetuada a fixação do quadro. 

 

Os condicionalismos de construção, constituição, eletrificação, acabamentos, aparelhagem 

e condições de ensaio são análogos aos referidos para os quadros de painéis. 

 

6.3.2 - Portinhola 

A portinhola, a utilizar nos ramais de chegadas subterrâneas da rede particular de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão, é a caixa onde termina o ramal ou chegada, 

de que faz parte e que em regra contém os aparelhos de proteção geral contra 

sobreintensidades das instalações individuais ou coletivas com entradas ligadas a jusante. 
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A Portinhola P100 será equipada com seccionador fusível 22x58 de fixação em calha DIN e 

Base de Neutro Seccionável. 

7 - ENSAIOS 

Os ensaios das ITUR são da responsabilidade do instalador que constituirá, assim, um 

Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF). O instalador deve ter em consideração o 

projeto técnico e os requisitos do presente Manual. 

 

7.1 – Ensaio da Rede de Tubagem 

Os ensaios e verificações a realizar à rede de tubagem devem incidir sobre a rede de 

tubagem, câmaras de visita e armários, devendo ser realizadas inspeções visuais, medidas 

métricas e ensaios de funcionalidade. 

Nos ensaios utilizar-se-ão equipamentos para aferição de medidas métricas, tais como fitas 

métricas e paquímetros, não sujeitos a calibração. 

Os ensaios de desobstrução destinam-se a verificar o interior da tubagem de modo a 

garantir a sua aptidão para a passagem das várias cablagens, nomeadamente no que diz 

respeito a descontinuidades, ovalização, ângulos de curvatura acima do permitido 

 

 

7.2 – Ensaio da Rede de Fibra Ótica 

Para verificação da conformidade com o projeto e normas aplicáveis da rede de fibra ótica 

instalada, o instalador deve realizar os seguintes ensaios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-sa.pt/pt-pt/Produtos/StoreCAT/CategoryID/1034/List/0/Level/a/ProductID/1858
http://www.al-sa.pt/pt-pt/Produtos/StoreCAT/CategoryID/1034/List/0/Level/a/ProductID/1858
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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 
 

1 – Introdução 

 

Especificam-se seguidamente as Condições Técnicas a que devem obedecer a construção e 

montagem das infraestruturas de telecomunicações do Centro Histórico de Faro. 

A apresentação de soluções alternativas não dispensa a proposta correspondente à presente 

especificação, que deverá sempre contemplar a aplicação dos equipamentos constantes da 

"Marca de referência", embora em alternativa os concorrentes possam propor equipamentos 

de marcas diferentes, cabendo apenas ao Dono da Obra a decisão sobre a equivalência entre 

as marcas propostas e as de referência. 

Faz-se notar, que se considera incluído na empreitada o fornecimento de toda a instalação, 

devidamente afinada e pronta a funcionar, incluindo portanto não só os componentes 

principais aqui especificados mas também todos os acessórios necessários à montagem, 

nomeadamente parafusos, juntas, suportes, suspensões, etc. 

 

2 – Requisitos Gerais de Execução 

 
Todos os materiais e equipamentos serão aplicados de acordo com as regras da arte, tendo 

em conta não só evitar a utilização de métodos de trabalho que possam prejudicar a 

qualidade dos materiais, como conseguir o melhor acabamento do ponto de vista do seu 

funcionamento e do aspeto da instalação. 

Em todas as partes do trabalho deverá ter-se em conta uma perfeita concordância entre as 

diversas componentes e a disposição da aparelhagem e seus acessórios. 

O material a fornecer e instalar deve satisfazer às especificações que se segue e as unidades 

principais deverão ser de fabrico de série. As propostas deverão ser acompanhadas de 

documentação que exiba as características técnicas, dimensionais e de peso do 

equipamento, no aspeto geral, bem como as condições particulares de funcionamento 

quando justificável. 
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3 – Fibra ótica 
 

A rede de fibra ótica será realizada com cabos de Fibra óptica monomodo multifilares de 

aplicação exterior sujeito a ambientes agressivos com proteção dieléctrica e proteção contra 

roedores e com excelente resistência mecânica e resistência á fricção, da Brand-Rex ou 

equivalente, tal como: 

 4 fibras monomodo de 9/125 G652 

 8 fibras monomodo de 9/125 G652 

 12 fibras monomodo de 9/125 G652 

 24 fibras monomodo de 9/125 G652 

 
 

4 – Juntas óticas  
 

A distribuição da fibra para os vários edifícios realizar-se-á com recurso a equipamentos, a 

instalar nas caixas de visita indicadas para o efeito, e serão do tipo juntas óticas ou torpedo 

com estanquicidade IP68, da Fiberfos ou equivalente, tal como: 

 Torpedo fibra óptica estanque da Fiberfos  

0701-1006024  532x132x207 (2X12/24) 12FO 

 Torpedo fibra óptica estanque da Fiberfos  

0701-1006024  532x132x207 (2X12/24) 24FO 

 

5 – Alojamento “AP” em Coluna IP 

 
O alojamento do AP será feito em alguns casos com recurso à instalação do mesmo em 

coluna de iluminação pública já definida para tal, mediante acordo com a EDP 

Distribuição, sendo a fixação será por braçadeira ou por outro meio considerado 

equivalente, o mais alto possível na coluna. 



 

 23 

Serão fixadas no chão por meio duma base de betão. A base terá 50cm x 50xm x 80cm 

de profundidade e será equipada de quatro chumbadouros com porcas e anilhas. As bases 

serão preparadas para receber os negativos de telecomunicações (UTP e FO) e cabo ligado 

ao elétrodo de terra. 

 

6 – Armário AR-T 
 

Os armários serão em material isolante e constituídos de dois compartimentos 

independentes, com portas e fechaduras separadas; a porta do compartimento mais estreito 

será equipada duma janela para facilitar a leitura do contador de energia elétrica; o 

compartimento mais largo será equipado duma platine para fixação de quadro e 

equipamentos adicionais; cada armário será equipado duma base para fixação ao solo. As 

dimensões serão aproximadamente 1115 x 855 x 320 (mais a base de fixação ao solo). Cada 

armário será identificado "CMF" no exterior. 

 

O conjunto será em conformidade com as Peças Desenhadas. 

Referência: Armário Enerluz D2 - Tipo D - Assimétrico da Jayme da Costa ou equivalente. 

 

Cada AR-T será equipado duma portinhola P100 com porta-fusíveis e fusíveis preparados 

para potência até 41,4kVA, embora se preveja requerer alimentação de 6,9 kVA para 

alguns dos armários, definidos nas peças desenhadas. 

O elétrodo de terra será ligado ao medidor de terra a colocar no armário. 

 

O AR-T terá no seu interior um painel de adaptadores do tipo SC/APC, do tipo caixa 

terminal DIN, para recepção do cabo multifibras, que ficará como reserva; 

 

Os quadros elétricos serão da Classe II de isolamento e equipados de réguas DIN para os 

dispositivos de proteção assinalados nas Peças Desenhadas. 

NOTA: Não necessita de espaço livre para o limitador de potência tradicionalmente 

instalado pelo Distribuidor uma vez que os novos contadores já trazem limitador de 

potência incorporado. 
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7 – Caracteristicas APS 
 

Modelo I 

Equipamento para instalação exterior com as seguintes características mínimas: 

 802.11ac Wave 2 

 Providenciar largura de banda até 1.3 Gbps 

 Providenciar múltiplas ligações de clientes 802.11ac Wave 2 com transmissão de 

dados em simultâneo para todos 

 Suporte para redes de Alta Densidade de forma a proporcionar uma melhor 

experiencia ao utilizador 

 Deteção e bloqueio de sinais externos, que possam interferir com o AP 

 Suporte para antenas externas com caraterísticas Omnidirecionais, incluídas de 

origem no equipamento 

 Gestão centralizada, através de controladora da mesma marca 

 Suporte para 2.4GHz e 5GHz em simultâneo 

 Instalação em parede ou poste. Suportes de fixação devem vir incluídos de origem 

 Interface de ligação: 

o Porta WAN 10/100/1000BASE-TEthernet,autosensing (RJ-45), PoE in 

o Porta SFP (Fibra ou Elétrica) 

o Consola de Gestão(RJ-45) 

o LED Multicor 

o Entrada de alimentação DC 

o Botão para reinicialização do sistema 

 Suporte de ligação a Gigabit por cobre ou Fibra 

 Suporte de ligação através de Poe, Power Injector ou transformador local. Power 

Injector com suporte 802.3at incluído de origem 

 

Modelo II 

Equipamento para instalação interior com as seguintes características mínimas: 

 802.11ac Wave 1 e Wave 2 

 Providenciar largura de banda até 1.7 Gbps 

 Providenciar múltiplas ligações de clientes 802.11ac Wave 2 com transmissão de 

dados em simultâneo para todos 

 Suporte para redes de Alta Densidade de forma a proporcionar uma melhor 

experiencia ao utilizador 

 Deteção e bloqueio de sinais externos, que possam interferir com o AP 

 Antenas Integradas com suporte para MIMO 4x4 (Single User ou Multiple User) 

 Gestão centralizada, através de controladora da mesma marca 
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 Suporte para 2.4GHz e 5GHz em simultâneo 

 Instalação em parede. Suportes de fixação devem vir incluídos de origem 

 Portas de ligação com as seguintes caraterísticas: 

o 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), com suporte a Power over 

Ethernet (PoE) 

o 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), AUX (Usado para agregação 

de ligações) 

o Consola de Gestão (RJ-45) 

o USB 2.0 

 Memória do Sistema 

o 1GB Dram 

o 256Mb de Flash 

 Suporte de ligação através de Poe, Power Injector ou transformador local. Power 

Injector com suporte 802.3at  

 Contrato de suporte a 3 anos incluído 

 

 

8 – Software de Analítica, Presença e Reporting 

 
Pretende-se uma solução que permita fornecer conteúdos personalizados aos 

dispositivos e reunir informação relevante sobre os utilizadores, tendo por base 

capacidades de localização. Esta solução deve ser totalmente integrada com a 

infraestrutura wireless existente no Município e deve habilitar capacidades de analítica. 

 

A solução a propor deve ser baseada em modelo de Appliance Virtual e deve garantir 

alta disponibilidade, de modo a assegurar a continuidade de serviços. O serviço deve ser 

escaláveis e ser capaz de fazer o rastreio de até 100.000 dispositivos utilizando 

triangulação RSSI (received signal strength indicator) e de suportar até 10.000 AP’s. 

Nos casos em que sejam utilizadas funcionalidades superiores de localização, 

nomeadamente híper-localização, devem ser capazes de suportar pelo menos 500 AP’s 

e de fazer o rastreio de até 2.000 dispositivos por dia. 

 

Esta solução deverá assegurar licenciamento inicial para acomodar 35 AP’s, podendo 

escalar no futuro e ser expandido através da simples adição de mais licenciamento – 

sendo que o licenciamento a contemplar deverá possibilitar as funcionalidades que se 

descrevem de seguida.  

 

Pretende-se assim uma solução de Wi-Fi inteligente que utilize a infraestrutura wireless 

para detetar e localizar dispositivos móveis dos utilizadores. Com esta solução, deverá 

ser possível entregar conteúdos em tempo real diretamente para smartphones e tablets 

de utilizadores, de acordo com as localizações específicas onde se encontrem.  

 

 

Deverão ser asseguradas as seguintes funcionalidades na solução proposta: 
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 Licenciamento base para 35 Access Points 

 Permitir localizar clientes Wi-Fi, Bluetooth low energy (BLE) beacons,Tags  RFID.  

 Permitir ver em mapas importados os dispositivos na rede e fazer o seu 

rastreamento através de FastLocate ou Hyperlocation 

 Definir diferentes tipos de mecanismos on-boarding de guests. 

 Guest Portal 

 

 

A Solução deverá ainda ter capacidade para implementar as seguintes funcionalidades: 

 

 Permitir ver os AP’s instalados em todos os edifícios ou ver os AP’s instalados em 

pisos individuais de cada edifício; 

 Permitir ver todos os clientes que estejam tanto ligados à rede como em modo de 

probing; 

 Permitir ver a que AP está associado um determinado cliente; 

 Permitir ver que AP’s estão a participar nos serviços de localização de um 

determinado cliente; 

 Deve suportar que sejam visualizados em simultâneo pelo menos 2.000 clientes 

(tanto ligados como detetados); 

 Permitir a visualização de heatmaps em tempo real; 

 Deve ser possível filtrar os dispositivos com base em parâmetros como por 

exemplo, estado da ligação, fabricante e SSID; 

 Deve ser possível visualizar zonas de inclusão e exclusão previamente criadas; 

 Deve ser possível efetuar testes para aferir a precisão dos mecanismos de 

localização; 

 Deve ser possível rastrear um cliente pelo seu endereço MAC e ver o seu histórico 

de localizações ao longo do tempo; 

 

Esta solução deverá também tornar simples o acesso dos utilizadores à rede (Internet) e 

deverá permitir a interação com os mesmos através de uma variedade de apps 

disponíveis no mercado ou construídas à medida.  

 

 Deve ser possível definir diferentes tipos de mecanismos de on-boarding, 

nomeadamente através de Facebook Wi-Fi ou de portais customizados; 

 Permitir que uma página de Facebook pré-definida funcione como um hotspot Wi-

Fi gratuito para todos os visitantes; 

 Permitir que os visitantes tenham acesso gratuito ao Wi-Fi após acederem à página 

de Facebook; 

 Deve ser capaz de fornecer informações demográficas sobre os clientes que façam o 

login através do Facebook; 

 Permitir que seja criada uma splash page personalizável (branding e publicidade) 

para utilizadores guest; 

 Permitir que autenticação seja efetuada através de redes sociais, nomeadamente 

através do Facebook, Instagram e Foursquare, usando mecanismos de OAuth 2.0; 
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 Capacidade para recolher informações sociais dos utilizadores através de 

OAuth 2.0; 

 Suporte para múltiplas linguagens nos portais customizados; 

 Deve suportar uma opção nos portais para que um utilizador possa escolher não 

permitir que o seu dispositivo móvel seja detetado; 

 

 Deve suportar um dashboard com informação histórica relevante, nomeadamente: 

o Sobre a quantidade de visitantes novos e repetidos; 

o Sobre a utilização da rede em termos de upload e download de dados; 

o Sobre o número de vezes que um portal é exibido aos visitantes e sobre o 

número de vezes que um portal é submetido pelos visitantes; 

o Sobre o número de línguas diferentes que foram utilizadas por cada 

utilizador no processo de autenticação. 

o Deve permitir que a informação seja exibida em diferentes tipos de gráficos; 

o Deve permitir que se pesquise por determinados parâmetros (nomeadamente 

endereço de email) num campo de pesquisa; 

o Deve permitir que a informação sobre todos os visitantes seja exportada sob 

a forma de um ficheiro Excel. 

 

Esta solução deverá ajudar também a entender o comportamento dos utilizadores em 

determinados espaços físicos e a reunir métricas analíticas importantes sobre os 

mesmos, disponibilizando ferramentas para o efeito.  

 

A Solução deverá ainda ter capacidade para implementar as seguintes funcionalidades: 

 Capacidade para analisar a localização de dispositivos Wi-Fi; 

 Capacidade para estimar o número de novos visitantes e de visitantes repetentes;  

 Capacidade para estimar o tempo médio que os visitantes permanecem em cada 

local; 

 Capacidade para estimar a frequência das visitas a um determinado local; 

 Capacidade para determinar métricas de correlação, nomeadamente que 

localizações foram visitadas pelos mesmos visitantes; 

 Capacidade para determinar caminhos, nomeadamente de onde é que os visitantes 

se deslocaram antes de visitarem um determinado local e para onde foram de 

seguida; 

 Capacidade para determinar quantos dispositivos se ligaram efetivamente à rede 

Wi-Fi; 

 Permitir visualizar de uma forma gráfica e intuitiva padrões de comportamento dos 

visitantes, na forma como se movimentam e interagem com uma determinada zona;  

 Deve permitir a customização de dashboards com diferentes ferramentas de análise; 

 Capacidade de definir zonas; 

 Deve permitir escolher a localização a analisar, nomeadamente se por campus, 

edifício completo, piso ou por zona; 

 Deve permitir escolher o intervalo de tempo que se pretende analisar, havendo 

várias possibilidades de tempo pré-definidas ou podendo ser definido um intervalo 

customizado; 

 Deve ser possível observar tendências ao longo do tempo; 
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 Deve permitir que determinados resultados sejam visualizados de diferentes 

formas, nomeadamente através de gráficos lineares ou tabelas. Deve ser possível 

apresentar também sob a forma de um resumo.  

 Deve ser possível comparar os resultados com datas anteriores ou com médias 

existentes; 

 

 Deve ser possível personalizar os parâmetros a analisar, nomeadamente: 

o Recolher informação sobre o número de dispositivos únicos ou sobre o 

número de visitas absolutas; 

o Escolher a localização a analisar (campus, edifício, zona, piso, tag); 

o Escolher a forma como esses valores devem ser apresentados (de forma 

ascendente, decrescente, alfabética). 

 

 Capacidade para criar relatórios automáticos ou customizados; 

 Capacidade para criar relatórios temporalmente programados para um conjunto de 

destinatários definidos; 

 Deve permitir personalizar questões estéticas nos relatórios, nomeadamente 

adicionar logótipos, texto adicional e headers & footers; 

 Permitir que os relatórios sejam exportados sob diferentes formados, nomeadamente 

sob a forma de ficheiros PDF, Excel ou HTML; 

 Deve possibilitar que se utilizem dados recolhidos de redes sociais (exemplo 

Twitter). 
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Anexo III: Projeto - Peças Desenhadas  

 





































 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 
e Comunicações 

 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: Estimativa de Medições 

 



ARTI- DESIGNAÇÃO QUANTI- PREÇO TOTAIS

GOS DADE UNITÁRIO POR ARTIGO POR CAPÍTULO

ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1 Fornecimento e instalação de:

1.1

Armário Enerluz D2 - Tipo D - Assimétrico da Jayme da Costa ou 

equivalente, em material isolante e constituídos de dois 

compartimentos independentes, com portas e fechaduras separadas
5 un

1.2 Portinhola P100 e caixa para contador monofásico. 5 un

1.3
Quadro elétrico estanque para AR-T nºs 1 e 5, incluindo todos os 

acessórios de acordo com peça desenhada
2 un

1.4
Quadro elétrico estanque para AR-T nºs 2,3 e 4, incluindo todos os 

acessórios de acordo com peça desenhada
3 un

1.5
Caixa terminal DIN 4 fibras SC, da Fiberfos ou equivalente

5 un

1.6

Eléctrodo de terra, vareta de aço cobreado, com 2m de

comprimento e 5/8'' de diâmetro, de 250 microns, incluindo

abraçadeira e cabo de ligação ao armário.

5 un

1.7
Todos os acessórios para os AR-T já existentes de acordo com o

especificado nas peças. 1 un

REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

2

Fornecimento e montagem de tubagem para instalação conforme

indicado em peça desenhada, com todos os acessórios, com o

seguinte diâmetro::

2.1 Tubo PEAD 110, enterrado 370 m

2.2 Tubo PEAD 90, enterrado 50 m

2.3 Tubo PEAD 40, enterrado 80 m

2.4 Tubo ERFE 16, embebido 10 m

3 Construção de câmaras subterrâneas

3.1 Câmara tipo CVR1 13 un

4
Execução de pedestal para instalação dos armários de

telecomunicações
5 un

5

Abertura e tapamento de vala, com reposição, fornecimento de fita

e rede de sinalização e com compactação do terreno. 275 m

6

Fornecimento de equipamentos de fixação para instalação do AP

em coluna de IP, incluíndos a passagem de tubagem no seu interior

para passagem dos cabos de Fibra ótica e de pares de cobre,

conforme peça desenhada, para acomodação de AP WiFi 
8 un

7

Fornecimento de equipamentos de fixação para instalação do AP

em poste sinalético, incluíndo a passagem de tubagem no seu

interior para passagem dos cabos de Fibra ótica e de pares de

cobre, conforme peça desenhada, para acomodação de AP WiFi 
1 un

8

Eléctrodo de terra, vareta de aço cobreado, com 2m de

comprimento e 5/8'' de diâmetro, de 250 microns, incluindo

abraçadeira e cabo de ligação ao poste sinalético.

1 un

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9
Aquisição e colocação dos seguintes equipamentos e todos os 

acessórios necessários:

9.1

Torpedo fibra óptica estanque da Fiberfos 0701-1006024

532x132x207 (2X12/24) 12FO, ou equivalente 4 un

9.2
Torpedo fibra óptica estanque da Fiberfos 0701-1006024

532x132x207 (2X12/24) 24FO, ou equivalente
5 un

10
Aquisição, instalação e configuração dos seguintes equipamentos e

todos os acessórios necessários:

10.1
Cisco Virtual Wireless Controller (com licenciamento para 35

Access Points) ou equivalente
1 un

10.2
Solução de analítica CMX 10 or higher com licenciamento para

35 Aps, ou equivalente
1 un

10.3
Cabo UTP cat.6 para exterior, para interligação do AR-T à coluna,

para alimentação POE ao AP 100 m

10.4

Ap exterior - 802.11ac W2 Low-Profile Outdoor AP, com 4

antenas exteriores (2.4 GHz, 6 dBi and 5 GHz 8 dBi dual-band

omnidirectional antenna), com todos os acessórios, com 3 anos de

garantia.

14 un

10.5
1000BaseLX single-mode rugged SFP, ou equivalente

11 un

10.6
Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points, ou

equivalente 12 un
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10.7

Cisco Aironet 1852i Access Point: Indoor environments, with

internal antennas, com todos os acessórios de fixação, interligação

(cobre), alimentação (Switching com POE existentes nos locais),

com 3 anos de garantia; ou equivalente
3 un

10.8

Todos os acessórios de interligação necessários (chicotes de fibra,

chicotes UTP, Media converters, etc.) 1 un

10.9 CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 4 FIBRAS 350 m

10.10 CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 8 FIBRAS 320 m

10.11 CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 12 FIBRAS 75 m

10.12
CABO FIBRA EXTERIOR (RR) OS1 9/125 24 FIBRAS

980 m

10.13
Todos os serviços de configuração, adaptação, manutenção, gestão

e elaboração de telas finais.
1 un

BASTIDOR CORETO JARDIM MANUEL BIVAR

11

Rack Bastidor 19" 9U, equipado com régua terminal de SC para

recepção de fibra ótica multifibra, com régua de tomadas de

energia 230V, e com todos os acessórios necessários para o seu

bom funcionamento

1 un

CHEGADAS EM BAIXA TENSÃO

12
Aquisição e instalação de Cabo armado 0,8/1,2 KV do tipo

LSVAV 4x16
50 m

13

Abertura e tapamento de vala, com reposição, fornecimento de fita

e rede de sinalização e com compactação do terreno. 30 m

14
Elaboração de processos de pedidos de ligação de ramal e

certificação das instalações
5 un

TOTAL

Página 2
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de bens e serviços, até ao limite estabelecido para os titulares de cargos 
de direção superior de 1.º grau, nos termos do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, desde o dia 30 de novembro 
de 2015 e até à data de publicação do presente despacho.

5 — Ficam ratificados todos os demais atos praticados pela minha 
chefe do gabinete e pelo meu adjunto em sua substituição, no âmbito 
das competências agora delegadas, desde o dia 30 de novembro de 2015 
e até à data de publicação do presente despacho.

6 — Ficam, ainda, ratificados todos os atos que, no âmbito das com-
petências agora delegadas, a licenciada Ana Cristina Mendes dos Santos, 
adjunta do meu Gabinete, tenha praticado pela chefe do meu gabinete, 
entre os dias 1 de janeiro e 30 de setembro de 2016.

7 — O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.

27 de julho de 2017. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
e Coesão, Ângelo Nelson Rosário de Souza.

310683247 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 6905/2017
Atendendo aos poderes delegados no Vice -Presidente Fernando Sousa 

Ferreira através do meu Despacho n.º 4326/2015, publicado no Diário 
da República n.º 83/2015, Série II de 29 de abril;

Atendendo ao período de férias do Vice -Presidente Fernando Sousa 
Ferreira delego, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 44.º 
a 49.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, os referidos poderes, 
durante esse período, no Vice -Presidente José Pedro Fernandes Barroso 
Dias Neto.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura, 
considerando -se ratificados os atos entretanto praticados que se incluam 
no seu âmbito.

10 de julho de 2017. — O Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira 
Teixeira.

310650766 

 ECONOMIA

Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho n.º 6906/2017
Atento o pedido de atribuição da utilidade turística definitiva ao hotel 

São Félix Hotel Hillside & Nature, de 4 estrelas, sito no concelho de 
Póvoa de Varzim, de que é requerente a sociedade Pedro Ferreira & 
Ferreira, Investimentos e Exploração Hoteleira, L.da;

Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e a proposta do Turismo 
de Portugal, I. P., no uso da competência que me foi delegada pelo 
Ministro da Economia, através do Despacho n.º 2983/2016, de 17 de 
fevereiro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, 
de 26 de fevereiro de 2016, decido:

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do ar-
tigo 7.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, atribuir a utilidade 
turística definitiva ao São Félix Hotel Hillside & Nature;

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, fixo a validade da utilidade turística em 
7 (sete) anos contados da data do Alvará de Autorização de Utilização 
n.º 191/16, da Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, de 16 de dezembro 
de 2016, ou seja, até 16 de dezembro de 2023;

3 — Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do ar-
tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, na redação que 
lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de fevereiro, determino 
que a proprietária e exploradora do empreendimento fiquem isentas das 
taxas devidas à Inspeção -Geral das Atividades Culturais, pelo mesmo 
prazo fixado para a utilidade turística, caso as mesmas sejam, ou venham 
a ser, devidas;

4 — A utilidade turística fica, ao abrigo do disposto no artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, sujeita ao cumprimento do 
seguinte condicionamento: o empreendimento não poderá ser desclas-
sificado.

 Despacho Normativo n.º 8/2017
O Programa Valorizar, criado através do Despacho Normativo 

n.º 9/2016, de 20 de outubro de 2016, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro de 2016, tem por objetivo a 
disponibilização de meios que concorram para a contínua qualificação do 
destino, a efetivar, nomeadamente, por meio da regeneração e reabilita-
ção dos espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização 
do património cultural e natural do país, bem como do desenvolvimento 
de condições para a promoção da sustentabilidade da atividade turística 
e para a crescente criação de valor e de emprego durante todo o ano e 
em todo o território nacional.

O Programa Valorizar tem evidenciado uma expressiva procura para 
o desenvolvimento de projetos de dinamização turística dos territórios 
de baixa densidade, demonstrando a grande vitalidade e interesse na 
aposta no turismo como instrumento de desenvolvimento regional e 
de coesão territorial.

Mostra -se, assim, essencial reforçar a dotação orçamental global do 
Programa Valorizar de 20 para 30 milhões de euros, duplicando o orça-
mento da Linha da Valorização Turística do Interior e reforçando também 
a dotação da Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi -fi.

Aproveita -se para introduzir alguns ajustamentos aos regimes das li-
nhas de apoio à Disponibilização de Redes Wi -fi e ao Turismo Acessível.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 2.º e no artigo 16.º, n.º 1, 
parte final, do Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de outubro de 
2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de 
outubro de 2016, e da competência que me foi delegada pelo Ministro 
da Economia, através do Despacho n.º 2983/2016, de 17 de fevereiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro 
de 2016, determino o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração ao Programa Valorizar

O n.º 1 do artigo 16.º do Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de 
outubro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, 
de 28 de outubro de 2016, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 16.º
Dotação

1 — A dotação orçamental global do presente programa é de 
30 milhões de euros, a alocar parcelarmente a cada uma das linhas 
de financiamento específicas referidas no artigo 2.º, podendo ser 
reforçada por despacho do membro do Governo com tutela sobre o 
setor do turismo.»

Artigo 2.º
Alteração à Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior
O artigo 3.º do Despacho Normativo n.º 16/2016, de 23 de dezembro 

de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 30 de 
dezembro de 2016, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
Dotação

A dotação disponível para financiamento de projetos ao abrigo do 
presente aviso é de € 20.000.000,00.»

Artigo 3.º
Alterações à Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi -fi
Os artigos 3.º, 5.º e 7.º e os Anexos I e II do Despacho Normativo 

n.º 10/2016, de 20 de outubro de 2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
Dotação

A dotação disponível para financiamento de projetos ao abrigo do 
presente aviso é de € 3.500.000,00.

Nos termos do disposto no artigo 124.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
não foi realizada a audiência prévia da interessada no presente proce-
dimento, dado que se verifica a previsão da alínea f) do n.º 1 do artigo 
citado.

14 de julho de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.

310647931 
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Artigo 5.º
Promotores

Podem apresentar candidaturas as seguintes entidades:
a) Municípios ou empresas públicas municipais;
b) [...]
c) Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas;
d) Associações de desenvolvimento regional ou local, sem fins 

lucrativos, desde que expressamente mandatadas pelos respetivos 
municípios para desenvolvimento dos projetos.

Artigo 7.º
Condições de elegibilidade dos projetos

1 — [...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) A articulação com a Entidade Regional de Turismo respetiva, 

no caso de projetos apresentados pelas Comunidades Intermunicipais 
ou Áreas Metropolitanas;

e) [anterior alínea d)]
f) [anterior alínea e)]

ANEXO I
1 — Os projetos terão que incluir o fornecimento de pontos de 

acesso (AP — Access Points) e restante equipamento ativo e passivo 
de suporte à rede proposta. Caso o projeto contemple mais de 10 AP, 
estes terão que ser geridos por software centralizado baseado em 
controladores wireless, que suporte a configuração centralizada de 
pontos de acesso;

2 — A solução terá que assegurar os seguintes requisitos de segu-
rança, qualidade de serviço e fiabilidade:

Controladores wireless com possibilidade de Alta Disponibilidade 
entre eles, garantindo a continuidade de serviço para os dispositivos 
clientes, em caso de falha do controlador principal;

APs com possibilidade de entregar o tráfego localmente, sem ne-
cessidade do tráfego circular pelo controlador;

Suporte de regras de filtragem e de qualidade de serviço;
Observância das normas: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Observância do cumprimento das limitações em termos de potência 

e faixas de frequência das faixas de utilização livre (ISM) de acordo 
com o QNAF (ANACOM);

Observância dos requisitos ambientais de adequados ao local de 
instalação;

Suporte de largura de banda de canal de 20MHz, 40MHz e 80MHz 
nos 5GHz;

Gestão automática de canal.

3 — A solução terá que observar as seguintes regras de dimen-
sionamento:

O dimensionamento deve prever a utilização de micro  -células em 
que cada AP cubra em média 50 utilizadores;

Deve ser considerado um valor mínimo de RSSI, de  -70dBm, e 
uma relação Sinal/Ruído mínima de 20dB;

A ligação dos pontos de acesso deverá ser feita maioritariamente 
utilizando infraestrutura cablada, como alternativa LTE para locais 
de difícil acesso, sendo o uso de “Mesh” apenas utilizado quando 
devidamente justificado.

4 — O projeto da solução deverá incluir:
Localização geográfica prevista dos APs.
Mapas de cobertura estimada;
Estimativa de utilizadores por AP;
Diagrama lógico e físico da rede, incluindo uplinks dos APs;
Especificações técnicas dos equipamentos propostos (APs, ante-

nas, etc);
Identificação do técnico responsável pela elaboração do projeto, 

devidamente habilitado para o ato pela respetiva ordem profissional.

ANEXO II
Os projetos têm que prever, no mínimo, e tendo sempre presente 

que deverão cumprir todas as disposições legais relativas à proteção 
de dados, as seguintes funcionalidades:

a) A disponibilização de informação analítica e reporting com a 
informação dos clientes ligados à rede Wi -Fi;

b) Captive portal com opção de autenticação usando redes sociais 
e disponibilização de estatísticas sobre essas autenticações;

c) Utilização de landing page com especificações definidas pelo 
Turismo de Portugal.

d) O acesso do Turismo de Portugal, a definir de acordo com os 
sistemas de analítica e reporting a implementar, à informação gerada 
pelas funcionalidades descritas nas alíneas anteriores, durante a vi-
gência dos projetos.»

Artigo 4.º
Alterações à Linha de Apoio ao Turismo Acessível

A alínea c) do artigo 4.º e as alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Despacho Normativo n.º 11/2016, de 20 de outubro de 2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro, passam a 
ter a seguinte redação:

«Artigo 4.º
[...]

[...]
a) [...]
b) [...]
c) Empresas e outras entidades privadas exploradoras do patrimó-

nio ou dos estabelecimentos a que se refere o artigo 2.º do presente 
diploma.

Artigo 5.º
[...]

1 — [...]
a) Nos projetos providos por entidades públicas e entidades privadas 

sem fim lucrativo, os apoios podem ascender ao máximo de 90 % 
do valor das despesas elegíveis dos projetos e revestem natureza não 
reembolsável;

b) Nos projetos promovidos por empresas privadas, os apoios fi-
nanceiros podem ascender ao máximo de 90 % do valor das despesas 
elegíveis dos projetos e revestem natureza reembolsável, observando-
-se o disposto no número seguinte:

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]»

Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra imediatamente em vigor, aplicando -se às 
candidaturas que se encontram pendentes para análise.

20 de julho de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.

310656314 

 Despacho Normativo n.º 9/2017
Os incêndios de grandes proporções ocorridos no passado mês de 

junho tiveram consequências manifestamente gravosas para os conce-
lhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, 
Ansião, Alvaiázere, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros 
e Sertã, particularmente ao nível da vida humana e do património das 
populações, mas também no que diz respeito aos recursos naturais e 
culturais daqueles territórios e na perceção de valor dos mesmos en-
quanto destinos turísticos.

Neste contexto, importa implementar iniciativas de caráter excecional 
que concorram, por um lado, para minimizar o impacto dos danos cau-
sados pelos referidos incêndios, e, por outro lado, para criar melhores 
condições para a recuperação, regeneração e revitalização económica 
daqueles territórios do interior, através da valorização turística dos seus 
recursos e ativos.

Pelo Despacho Normativo n.º 16/2016, de 30 de dezembro, foi criada 
a Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, ao abrigo do Pro-
grama Valorizar, cujo objeto consiste, precisamente, na valorização dos 
recursos culturais e naturais dos territórios do interior do país, tendo em 
vista o reforço da coesão económica e social do país.

Entende -se, assim, oportuno e justificado que, no contexto da Linha de 
Apoio à Valorização Turística do Interior, se crie um modelo de atuação 
que contribua para acautelar as necessidades dos territórios atingidos 
e permita recuperar, regenerar e revitalizar a atividade económica dos 
mesmos, através do turismo.

Deste modo, procede -se à alocação para este efeito de uma dotação 
orçamental específica, de 2 milhões de euros, assim como ao alarga-



 

 

 

 

Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

  

 

 

Largo da Sé,  Divisão de Sistemas de Informação 
e Comunicações 

 

8004-001 Faro, 
Portugal 

  

 geral@cm-faro.pt Largo da Sé Tel.: 289 870 853 
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt    
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8005-398 Faro, Portugal dsic@cm-faro.pt 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI: Guia Turismo de Portugal. 
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