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Domótica em discussão 

A ATEC organizou um fórum dedicado exclusivamente à Domótica, onde se debateram alguns assuntos bem 
importantes para o futuro deste conceito. A Casa Digital esteve presente e dá-lhe a conhecer o que de mais 
importante se passou. 

O passado dia 8 de Junho foi marcado por um importante evento para o desenvolvimento da Domótica no 
nosso país. A ATEC - Academia de Formação - entidade que presta formação (também) nesta área, 
organizou, nas suas instalações em Palmela, o Fórum de Domótica com o objectivo de promover a Domótica 
em toda a sua dimensão. Este é um conceito ainda pouco consensual entre todos os intervenientes do nosso 
mercado, pelo que esta acção visou também uma unificação de todos no sentido de fornecer ao público uma 
ideia exacta do que se trata, quando falamos de Domótica. 

Para orar para uma plateia completa, entre muitos profissionais do sector, foram convidados oito oradores de 
diversas áreas da Domótica que tentaram mostrar o porquê da Domótica, onde e como. O átrio da entrada 
serviu para algumas das empresas participantes/patrocinadoras exporem alguns dos seus mais recentes 
produtos, ajudando também a facilitar o encontro entre alguns lojistas, importadores e outros intervenientes 
no mercado. 

0 primeiro a subir à tribuna foi o Eng.° Carlos Matos, da ATEC, que fez uma breve apresentação da entidade 
organizadora (para mais pormenores ver caixa). Seguiu-se o Eng.° Carlos Ferreira, formador certificado na 
mesma instituição que brindou toda a plateia com uma retrospectiva da evolução da Domótica no nosso país. 
A Domótica nasceu há já mais de dez anos, embora de uma forma não tão mediática e/ou efusiva quanto 
actualmente. O mundo, no início da década de 90, ainda estava muito atrasado em termos electrónicos e os 
avanços deste conceito em terras lusas não eram tão grandes como os passos que hoje dão. O telemóvel, 
assim como a Internet, não estavam massificados, logo, o próprio conceito de Domótica não poderia estar 
muito evoluído. Todavia, nos últimos anos o avanço tecnológico tem sido de tal forma rápido e brusco que, 
actualmente, a Domótica tem vindo a conquistar um lugar de destaque pela mobilidade e conforto que 
permite obter, tornando-se um elemento que, aos poucos, vai ganhando notoriedade, e não demorará muito 
até passar de um elemento "Premium" a um bem "Standard". 

O terceiro orador do dia foi o Eng° Eduardo Correia, do Instituto Português da Qualidade. A sua apresentação 
baseou-se nas normas técnicas que deverão ser cumpridas pelos instaladores. A Domótica é um conceito 
muito preciso, mas também perigoso, e deve ser sempre aplicada com cuidados redobrados. O seu intuito é 
causar comodidade e não incomodar os seus utilizadores. Daí que é um conceito que tem de ser bem 
regulamentado e cumprir normas estandardizadas para todos os equipamentos, sendo que estas garantam o 
seu perfeito funcionamento e cumprimento das regras de segurança. 

Seguiu-se um coffe break onde o tempo foi aproveitado para tirar dúvidas com os expositores, trocar ideias 
sobre os assuntos debatidos e evidenciar os pontos altos até então. O quinto orador foi o director da Konnex, 
Joost Demarest, responsável mundial pela Certificação dos centros de formação de Domótica KNX, que nos 
brindou com uma apresentação institucional dos valores, missão e números da mesma empresa. Esta 
associação visa certificar os produtos com o Standard KNX servindo este como garantia de qualidade. 
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O Arq. António Teixeira, da Neoplano, foi o sexto orador a tomar a palavra e falou à plateia da integração da 
Domótica no novo edifício sede da Victoria Seguros. Nesta apresentação, a plateia pode observar como a 
aplicação do conceito da Domótica beneficiou (em muito) todo o conforto dos utilizadores deste edifício. 
Pensados de raiz, juntamente com as bases estruturais do edifício, os elementos de Domótica foram, desde 
cedo, introduzidos nos alicerces, conseguindo uma implantação discreta e da qual praticamente não se dá 
conta. É um dos sucessos deste conceito: desde que pensado, com planeamento e aplicação em conjunto 
com os electricistas. 

O Eng° João Ventura, da AveiroDomus, juntou-se à Engª Graça Almeida, da Dreamdomus, para ambos 
falarem do conceito de "Casa do Futuro". Uma perspectiva sobre o que serão as casas daqui a alguns anos 
(para mais informações, ver Caixa). O último orador do dia foi o Eng° Juan Carlos Ciudad, da empresa 
espanhola Zennio, que apresentou um produto inovador e deu o mote aos instaladores portugueses para 
contribuírem para o bem-estar dos clientes, criando pequenos produtos de valor acrescentado. Juan Ciudad 
concebeu um pequeno equipamento que permite regular a velocidade da ventoinha, a temperatura e o início 
e término de utilização do ar condicionado via remota. Até agora, através desta via, só era possível ligar ou 
desligar o equipamento de ar condicionado. 

A ATEC, assim como todos os participantes e oradores, ficaram bastante radiantes com o término deste 
Fórum, que correu de uma forma exemplar e trouxe algumas novas ideias para cimentar o conceito de 
Domótica nas nossas casas. Apesar de ter de ser planeado e pensado de raiz, isso não encarece a sua 
aplicação, pelo contrário, reduz o valor necessário e impulsiona a aquisição de lares, circuitos e sistemas 
automatizados com maior frequência e fazendo crescer as vendas. Esperamos ver um Portugal daqui a uns 
anos, bem mais "domótico", com mais empresas e mais consumidores... 
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