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A Normalização no Sector das Comunicações Electrónicas 

 

A Evolução da Infra-estrutura de cabos em Edifícios 

 

 

Exmos. 

 

Senhoras e Senhores, 

 

Gostaria antes de mais agradecer a vossa presença a qual nos dá uma imagem muito 

clara da oportunidade desta iniciativa do ICP-ANACOM. 

 

Tal como noutras áreas da actividade económica a normalização tem, também no 

âmbito do sector das comunicações electrónicas, um papel que sendo de suporte não 

deixa de ser essencial. 

 

É certo, porém, que, por vezes, não é tão bem conhecido como outros dossiers. 

 

Serão diversos os motivos subjacentes a tal facto mas, sabendo da relevância que 

esta matéria tem no âmbito da actividade deste nosso sector, o ICP-ANACOM 

pretende com esta iniciativa atingir diversos objectivos relacionados com as suas 

atribuições e que permitam potenciar melhores soluções para o desenvolvimento do 

sector em particular e do país em geral. 

 

Estamos, tal como é do vosso conhecimento e tal como consta da designação deste 

workshop, no contexto das infra-estruturas de cabos em edifícios. 

 

Estamos também a viver um período de profunda evolução tecnológica em que se 

torna determinante conseguir, dar acesso em larga escala, a uma enorme largura de 

banda. Uma das razões para tal é a proliferação de serviços de comunicações 

electrónicas que fazem recurso a imagens de vídeo de alta definição. 

 

Pretendemos, assim: 

• Promover a normalização técnica voluntária, incentivando todas as partes 

interessadas a que nela tomem uma parte activa; 
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• Divulgar a evolução das normas técnicas europeias no respeitante às 

cablagens de edifícios, designadamente em termos de soluções de fibras 

ópticas; 

• Incentivar a discussão de soluções que: 

o sejam tecnologicamente evoluídas,  

o promovam a implementação de soluções não proprietárias, mas sim, 

resultantes de acordos abertos de indústria, 

o promovam a concorrência, 

o promovam a defesa do interesse dos cidadãos, 

o promovam o investimento e o desenvolvimento do mercado, 

o e, finalmente, contribuam decisivamente para que o nosso país se 

coloque numa posição de destaque no acesso à banda larga. 

 

Convidámos para este seminário vários oradores que vos darão conta da evolução da 

normalização técnica para infra-estruturas de cablagens com recurso a fibra óptica.  

 

São, todos eles, técnicos altamente especializados que, a nível europeu e 

internacional, estão activamente envolvidos na normalização. 

 

A nível do CENELEC participam nas comissões técnicas 209 e 215.  

 

A CT 209 é responsável pela série de normas técnicas EN 50083. Série de normas 

que abrange as “redes de cabos para sinais de televisão, sinais sonoros e serviços 

interactivos incluindo equipamentos, sistemas e instalação”. 

 

A CT 215 – “Aspectos electrotécnicos de equipamento de telecomunicações” é 

responsável por normas sobre diversos aspectos relativos a cablagens tais como: 

• Sistemas de Cablagem Genéricos (EN 50173); 

• Aplicação de requisitos de terras equipotenciais em edifícios com equipamento 

de informação e de comunicações (EN 50174); 

• Teste de instalações de cablagem de tecnologias de informação (EN 50346). 

 

Por outro lado a nível internacional participam também na normalização de soluções 

FTTH (Fiber To The Home). 

 

Finalmente quisemos também fazer a ligação entre a normalização e os projectos 

europeus de investigação e desenvolvimento de que é exemplo o Projecto Redesign. 
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Em conclusão esperamos que este workshop constitua para todos vós uma 

oportunidade para tomarem um conhecimento actualizado com a normalização técnica 

no sector das comunicações electrónicas, em particular no que respeita às cablagens 

em edifícios, e que esse conhecimento possa trazer vantagens para a actividade 

económica que as entidades que aqui representam desenvolvem. 

 

Permitam ainda uma última palavra de incentivo a que participem de forma activa na 

normalização técnica voluntária.  

 

Pelo que nos diz respeito tencionamos dar novo alento a esta área e promover a 

criação de mais COMISSÕES TÉCNICAS.  

 

Esperamos contar com a vossa participação activa. 

 

Muito Obrigado. 


