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A AGEFE publica hoje – por iniciativa do Conselho da Secção de Grossistas Distribuidores 
de Material Eléctrico - um Guia AGEFE sobre Cabos e o Regulamento dos Produtos de 
Construção (Julho 2017), que enviamos em anexo. 
 
Trata-se de um tríptico, pronto a imprimir (frente e verso), destinado às empresas 
Associadas e aos seus clientes, cuja impressão e reprodução incentivamos, 
designadamente para disponibilização nos balcões de atendimento. 
 
Com este documento a AGEFE procura tornar extensível a todo o sector de material 
eléctrico a informação que vos transmitimos pela n/ circular nº 14/2017, actualizada 
agora com informação sobre a publicação pela ANACOM dos projectos de Adendas RPC 
ao ITED 3ª Ed e ITUR 2ª ed, procurando clarificar os principais aspectos da aplicação dos 
requisitos do Regulamento dos Produtos de Construção ao Cabos: - colocação no 
mercado, disponibilização no mercado, exportações, escoamento de stocks, marcação, 
classes de reacção ao fogo, etc. 
 
Fazemos notar que se trata de um documento em evolução, pois poderá ser actualizado 
à medida que surja informação mais relevante. Além disso remete para o site da AGEFE 
(www.agefe.pt/cabos_rpc) onde além de disponibilizarmos o Guia para download, 
ficam também ao dispor: o próprio Regulamento 305/2011 (RPC), bem como os vários 
diplomas legais aplicáveis, o Despacho do Director Geral de Energia e Geologia, o Guia 
da DGEG e os projectos de Adendas ao ITED e ITUR. 
 
Informamos ainda que na próxima edição da revista O Electricista, em Espaço AGEFE, 
será publicada uma versão curta de parte da informação que consta deste Guia. 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

 
José Valverde   
   Director Executivo 
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