
Relatório de Actividades
Normalização

7. Normalização

7.1 Actividade do ICP-ANACOM como
organismo de normalização sectorial (ONS)

Evolução da lista de normas e ou especificações

para redes e serviços de comunicações electrónicas

e recursos e serviços conexos

O actual quadro regulamentar das comunicações electrónicas
consagra a promoção do papel da normalização na regulação,
determinando que os Estados-Membros deverão:
• Encorajar a oferta harmonizada de redes de comunicações

electrónicas, serviços de comunicações electrónicas e recur-
sos e serviços conexos;

• Assegurar a interoperabilidade dos serviços; e 
• Aumentar a liberdade de escolha dos utilizadores.

A concretização destas determinações traduz-se numa lista
de normas e ou especificações para redes e serviços de
comunicações electrónicas e recursos e serviços conexos,
que foi publicada em Dezembro de 2002 no JOCE. Em 2003,
foram criados dois mandatos de normalização pela Comissão
Europeia para a actualização desta lista de normas. Desde
então, este trabalho de evolução da lista tem sido objecto
da actuação concertada entre o ETSI (OCG ECN&S – Electronic
Communications Networks and Services Directives) e o COCOM
(EGS – Expert Group on Standardization).

Do trabalho desenvolvido em 2005, resultou uma lista de
normas oficialmente dada a conhecer na plenária do COCOM
em Dezembro, de acordo com os critérios de selecção de
normas formulados pelo EGS-COCOM e aplicados numa versão
anterior da lista proposta pelo OCG ECN&S do ETSI.

A evolução técnica, a evolução da regulação e a revisão do
quadro regulamentar em 2006 muito provavelmente deter-
minarão a renovação do mandato de normalização, de forma
a assegurar a evolução desta lista de normas.

Perante a crescente preponderância do papel da normaliza-
ção na regulação, em virtude da necessidade de garantir
interoperabilidade, alcançar previsibilidade na regulação e criar
economias de escala que tornem acessíveis aos consumi-
dores as vantagens tecnológicas, a posição do ICP-ANACOM
tem sido de total apoio à extensão deste mandato de norma-
lização, participando activamente no trabalho desenvolvido
quer pelo EGS do COCOM, quer pelo OCG ECN&S do ETSI.

Área sobre normalização no sítio do ICP-ANACOM

Em 2005, o ICP-ANACOM assinalou a comemoração do Dia
Mundial da Normalização com a criação de uma área especí-
fica no seu sítio da Internet, relativa à actividade desenvol-
vida no âmbito da normalização.

Esta foi a forma encontrada para focar a importância da nor-
malização a quem visita esta plataforma de comunicação,
para promover o encorajamento das normas ao nível da
regulação, tal como estipulado na Lei das Comunicações
Electrónicas, bem como para dar visibilidade e alcançar maior
dinamismo para o ONS, em consonância com o estipulado
nos estatutos do ICP-ANACOM, segundo os quais é atribui-
ção desta Autoridade promover a normalização técnica, em
colaboração com outras organizações, no sector das comuni-
cações e áreas relacionadas.

A actividade desenvolvida ao nível da normalização técnica,
que tem como base um protocolo celebrado com o IPQ, é tida
como um dos projectos prioritários no plano de actividades
do ICP-ANACOM para 2005/2007.

Actividade do ICP-ANACOM como ONS no âmbito

das comunicações electrónicas 

Ao abrigo do protocolo assinado com o IPQ, que institui o ONS
do ICP-ANACOM, registaram-se, em 2005, consultas de um
total de cerca de 290 trabalhos de normalização.

Os organismos de normalização europeus envolvidos foram
o ETSI, o CEN e o CENELEC e as consultas foram realizadas
junto de associações empresariais (ACIST, ANETIE, ANIMEE,
APDC e APRITEL), organismos públicos (ICP-ANACOM,
Direcção Geral de Saúde, IBMPT, IEP, INSA E ISQ, QUEMC)
e empresas (CABELTE, Cunha Barros, General Cable, Oni,
Papelaco, PT, IBM, Epoch Solutions, Televes).

Existe actualmente uma comissão técnica electrotécnica rela-
tiva a cabos, fios e guias de onda para equipamentos de tele-
comunicações – a CTE 46. A actividade desta CTE representou
em 2005 cerca de 29 por cento do total de consultas do ONS.

O trabalho desenvolvido no âmbito da compatibilidade elec-
tromagnética representa cerca de 53 por cento da activi-
dade do ONS, manifestando-se a necessidade de dinamizar
a participação nacional, pela criação de uma CTE.



Actividade do ICP-ANACOM como ONS no âmbito

do sector postal

Em 2005, as actividades desenvolvidas pelo sector da nor-
malização dos serviços postais do ICP-ANACOM pautaram-
-se pela atenção dada às mudanças de orientação que
a Comissão Europeia pretende dar ao papel da normalização
postal no mercado interno.

Nesse sentido, e prevendo-se que a liberalização total do
sector postal ocorra em 2009, iniciou-se o acompanhamento
das reuniões plenárias do Comité Técnico Serviços Postais
do CEN (CEN/TC 331), onde tem vindo a ganhar ênfase
o papel da normalização postal como uma ferramenta para
a regulação postal da UE.

| 305304

Compatibilidade electromagnética EMC (CEI/Cenelec) 38,9%

Cabos de comunicações CC (CEI/Cenelec) 29,1%

Compatibilidade electromagnética e espectro radioeléctrico EMC/ERM - ETSI 14,4%

Campos electromagnéticos no ambiente humano CEMAH (CEI/Cenelec) 4,9%

Sistemas e estações terrestres de satélite SES (ETSI) 2,8%

Aspectos electrotécnicos dos equipamentos de telecomunicações AEET (CEI/Cenelec) 2,5%

TETRA TETRA (ETSI) 2,5%

Transmissão e multiplexagem TM (ETSI) 2,1%

Redes de acesso rádio em banda larga BRAN (ETSI) 0,7%

Transmissão televisão e ou rádio BROADCAST (ETSI) 0,7%

Equipamento de entretenimento e informação ao consumidor CLC 206 (Cenelec) 0,4%

Telecomunicações digitais sem fios DECT (ETSI) 0,4%

Comunicações, redes e sistemas de interligação ECMA (ETSI) 0,4%

Redes fixas e migração das redes por circuitos para redes por pacotes TISPAN (ETSI) 0,4%

Total da actividade do ONS em 2005 100,0%

Fonte: ICP-ANACOM

*OEN - Organismos Europeus de Normalização

Âmbito e OEN* Representatividade

Quadro 155 – Actividade do ICP-ANACOM como ONS em 2005, no âmbito das comunicações electrónicas

Âmbito

Gráfico 154 – Actividade do ONS em 2005 (telecomunicações e compatibilidade electromagnética)

Fonte: ICP-ANACOM
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Paralelamente, e dando cumprimento ao mencionado proto-
colo estabelecido entre o ICP-ANACOM e o IPQ, foram lan-
çados sete documentos normativos e efectuadas as con-
sultas a entidades de forma à elaboração de uma posição
nacional sobre os documentos em apreço.

Neste enquadramento, destaca-se a revisão da norma man-
datária EN 13850 sobre qualidade de serviço.

Ainda no âmbito do papel assumido, na normalização
nacional, pelo ICP-ANACOM, enquanto ONS, foi dada conti-
nuidade à participação nos órgãos sociais da Associação
Portuguesa de Organismos de Normalização Sectorial
(APONS).

7.2 Instalação de infra-estruturas
de telecomunicações em edifícios (ITED)

Em 1 de Janeiro de 2005, passaram a ser obrigatórias as
novas prescrições e especificações técnicas das ITED, desi-
gnadas por Manual ITED (tendo o período transitório
terminado em 31 de Dezembro de 2004).

Esta regra técnica traduz uma forte evolução tecnológica
e um alargamento de âmbito relativamente às anteriores pres-
crições do regime RITA e das antenas colectivas (televisão,
rádio e satélite), implicando um significativo impacto para
o sector e um nítido benefício para o consumidor, nomeada-
mente ao facilitar o acesso de múltiplos operadores e ao
possibilitar os serviços de banda larga e de edifícios inteli-
gentes.

Com a entrada em vigor do Manual ITED, foram editados
os procedimentos de avaliação, de registo de entidades
certificadoras e o certificado de conformidade ITED, bem
como os novos procedimentos de designação de entidades
formadoras, as quais irão ministrar formação habilitante
a novos técnicos.

Com o ITED iniciou-se uma nova etapa em termos de projecto,
instalação e certificação das infra-estruturas de telecomu-
nicações de todos os edifícios novos ou a reconstruir em
Portugal.

Em 2005, foram desenvolvidas diversas actividades ITED,
a destacar:

Registo e reavaliação de entidades certificadoras

Procedeu-se à reavaliação de trinta e uma entidades
certificadoras que completaram três anos após o respectivo
registo, segundo o novo procedimento adoptado, envolvendo
auditorias às entidades e fiscalizações a infra-estruturas por
si certificadas. Procedeu-se, ainda, ao registo de 14 novas
entidades certificadoras.

Acções de fiscalização ITED

Foram efectuadas 75 acções de fiscalização a infra-estru-
turas de telecomunicações, quer no âmbito de processos
de reavaliação, quer no âmbito de denúncias apresentadas
ao ICP-ANACOM.

Em consequência das não conformidades detectadas, foram
abertos 15 processos tendentes à revogação do registo
de entidades certificadoras.

Uma vez que se procedeu à revogação do registo de duas
entidades certificadoras, por cessação de actividade da
entidade por período superior a 12 meses, o total de entidades
certificadoras registadas, até ao final do ano, contabilizava
115 entidades.

Designação de entidades formadoras

Com o fim do Regulamento das Instalações Telefónicas de
Assinante (RITA) em 1 de Janeiro de 2005, todos os projectos
de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios novos,
ou a reconstruir, estão ao abrigo do novo regulamento ITED,
composto pelo Manual e pelos procedimentos associados,
editados por esta Autoridade.

Com a entrada em vigor do procedimento de designação de
entidades formadoras ITED, foram designadas três entidades,
com a capacidade de ministrar cursos de Instalação e Projecto
ITED a electricistas. Esta formação habilitante possibilita
que os electricistas se inscrevam no, ICP-ANACOM, como
projectistas e instaladores, nos termos do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de Abril.



Acompanhamento do sector

Foram efectuadas reuniões de acompanhamento da indús-
tria no desenvolvimento de materiais e equipamentos, bem
como reuniões de esclarecimento sobre o regime ITED.

Foi assegurada a ligação com o Instituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP) no âmbito dos técnicos ITED,
incluindo o futuro exercício das actividades daqueles nos
termos do Decreto-Lei n.º 48/2003, de 20 de Março e do
RVCCPRO (Reconhecimento e Validação de Competências
para a Certificação Profissional).

Procedeu-se, ainda, à actualização das perguntas frequen-
tes, no sítio do ICP-ANACOM, tendo em conta as questões
levantadas com a aplicação do novo regime.

Divulgação do ITED – seminários técnicos

No decurso do primeiro semestre de 2005, foi dada conti-
nuidade à divulgação do regime ITED através de seminários
regionais, os quais tinham sido iniciados no último trimestre
do ano anterior.

O principal objectivo destes seminários foi proceder à divul-
gação externa do novo quadro regulamentar constituído
pelo Manual ITED e procedimentos associados, de forma
a preparar todos os profissionais e entidades, tendo em vista
a adequação das estruturas de telecomunicações nos edifícios
à realidade vigente a partir de 1 de Janeiro de 2005.

De modo a cobrir a maior parte do território nacional, foram
realizados em 2005 11 seminários regionais de Norte a Sul
do país, do litoral ao interior, incluindo também as ilhas da
Madeira e dos Açores. 

Para estes eventos foram convidados a totalidade dos pro-
jectistas e instaladores inscritos no ICP-ANACOM, as enti-
dades certificadoras, as câmaras municipais, as associações
do sector, os operadores e as entidades formadoras.

Extranet ITED

No decurso de 2005, foi disponibilizada pelo ICP-ANACOM
uma aplicação Extranet ITED, que permite às entidades
certificadoras o envio dos certificados de conformidade por
via electrónica. Esta ferramenta informática retirou ao aten-
dimento público a recepção diária de centenas de certifica-
dos em papel, para além de oferecer uma área personalizada
de clientes.

Edifício-tipo ITED

Com o objectivo de testar na prática as prescrições técnicas
previstas no Manual ITED, o ICP-ANACOM desenvolveu a ini-
ciativa dos edifícios ITED, que inclui o apoio à construção
de um conjunto de 11 moradias em Viseu e um prédio em
Braga, projectados em conformidade com as novas prescri-
ções e especificações técnicas.

7.3 Mercado de equipamentos terminais
de telecomunicações e de rádio
– actividades técnicas de suporte

Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto

Foi dado apoio ao controlo de mercado de equipamentos
terminais de telecomunicações e de rádio, através da reali-
zação de ensaios em equipamentos abrangidos pelo regime
em causa, tendo igualmente sido proferidos pareceres
técnicos nos processos em contencioso.

Foi feita a análise técnica das especificações de interfaces
de rede dos operadores.

Decreto-Lei n.º 74/1992, de 29 de Abril

Foi dado apoio ao controlo de mercado e à indústria na
verificação do requisito essencial de compatibilidade elec-
tromagnética em equipamentos eléctricos e electrónicos
abrangidos pelo regime em causa e foram proferidos pare-
ceres técnicos nos processos em contencioso.
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7.4 Actividade laboratorial 

Laboratório de compatibilidade electromagnética (LCEM)

Na actividade do LCEM em 2005, verificou-se que o número
de equipamentos ensaiados para o ICP-ANACOM (cliente
interno) se manteve sensivelmente ao nível do ano anterior.
Os ensaios realizados por solicitação de entidades externas
registaram um decréscimo da ordem de 25 por cento. 

A realização de ensaios de CEM no âmbito da campanha
europeia de controlo de mercado (Joint cross-border market
surveillance campaign 2004/2005) foi bem-sucedida.
Os prazos foram cumpridos e o rigor técnico evidenciado
pelos relatórios emitidos esteve ao nível dos melhores.
Como previsto pelos organizadores da campanha europeia,
os relatórios de ensaios de equipamentos não conformes
com as normas aplicáveis foram colocados no sítio do CIRCA.

No âmbito das atribuições do ICP-ANACOM em matéria
de compatibilidade electromagnética (Decreto-Lei n.º 74/92
de 29 de Abril), o LCEM recebeu no final de 2005 a resposta
à consulta aprovada para manutenção e actualização tecnoló-
gica da parte mais significativa do sistema de ensaios de CEM.

Está a ser feito o acompanhamento da área das redes de comu-
nicações com novas tecnologias, como é o caso da PLC, estando
o LCEM equipado para a realização de um dos ensaios pre-
vistos na futura norma harmonizada, decorrente do man-
dato de normalização emitido pela Comissão Europeia.

Laboratório de ensaios de equipamentos

de radiocomunicações (LR) 

Na actividade do LR em 2005, comparativamente com o ano
anterior, verificou-se que o número de equipamentos
ensaiados para o ICP-ANACOM (cliente interno) registou um
acréscimo na ordem dos 285 por cento, enquanto os ensaios
realizados por solicitação de entidades externas para a avalia-
ção de campos electromagnéticos, tendo em vista a verifi-
cação de conformidade com os níveis de referência fixados
na Recomendação do Conselho 1999/519/CE, de 12 de Julho
de 1999, foi nula. Por outro lado, verificou-se um acréscimo
de pedidos de peritagem a equipamentos de radiocomuni-
cações apreendidos em acções desenvolvidas por forças
policiais.

Os meios técnicos do LR foram reforçados significativamente,
através da aquisição de três novos aparelhos de medição
– analisador de espectro, gerador de radiofrequência
e monitor de comunicações – de modo a aumentar a capaci-
dade de resposta às solicitações que forem efectuadas.

No ano de 2005 o LR desenvolveu também actividades no
campo das radiações electromagnéticas, designadamente
ao nível de identificação, elaboração e desenvolvimento de
procedimentos para medição de campos electromagnéticos,
tendo em vista a verificação de conformidade com os
referidos níveis de referência.

Laboratório de metrologia radioeléctrica (LMR) 

Em 2005, o LMR iniciou o estudo/implementação de proce-
dimentos de calibração tendo em vista a verificação da
aptidão ao uso de equipamentos utilizados nas ITED.

Tendo por objectivo a actualização tecnológica, foram ela-
boradas especificações técnicas para aquisição de um
vector Network Analyzer.

No que se refere ao volume de calibrações, houve um ligeiro
acréscimo de trabalho prestado a clientes externos, devido
à calibração de aparelhagem utilizada nas ITED. A percen-
tagem de equipamentos calibrados para o exterior foi de
38,8 por cento (aumento de 15,8 por cento em relação
a 2004), cifrando-se em 61,2 por cento a percentagem
afecta a equipamentos do ICP-ANACOM.

Quanto à taxa de ocupação em bancada o trabalho efec-
tuado para o exterior correspondeu a 22,4 por cento (aumento
de 15,4 por cento face ao ano de 2004), sendo 77,6 por
cento a taxa de ocupação na calibração de equipamentos
do ICP-ANACOM.  




