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A fiscalização do mercado de equipamentos de rádio e
comunicações eletrónicas levado a cabo pela Direção de
Fiscalização da ANACOM, engloba duas vertentes fundamentais

 Proteção do interesse público
 Promoção de uma concorrência saudável entre os operadores 

económicos

 A fiscalização é realizada no sentido de aferir o cumprimento dos 
requisitos aplicáveis

 Estes requisitos emanam da transposição das diretivas europeias, 
nas quais a proteção do interesse público apresenta um caráter 
muito vincado no que diz respeito ao risco para a saúde e a 
segurança dos utilizadores de equipamentos de rádio e de 
comunicações eletrónicas

A Função Fiscalização
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 ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO AO MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

 É centrada no incentivo á prática da conformidade junto dos 
operadores económicos

 Existe um cuidado muito especial para dar resposta em tempo real ás necessidades de
quem opera no mercado

 Cada nova alteração para a ordem jurídica nacional, tem sido objeto da realização de
campanhas de informação junto dos operadores económicos

 As ações realizadas em sede de fiscalização in loco junto dos operadores económicos,
em média dedicam 80% do seu tempo a prestar esclarecimentos, sobre a forma de
atuar da de fiscalização, os requisitos que se pretendem verificar, o seu suporte legal,
etc

A Função Fiscalização
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 ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO AO MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

 Fiscalização Pró Ativa
O foco no incentivo á conformidade obriga a que a fiscalização do mercado de 
equipamentos de rádio e comunicações eletrónicas tenha uma componente Pró 
Ativa muito acentuada, alicerçada em dois pilares fundamentais

o Conhecimento do mercado

o Planeamento

A Função Fiscalização
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 ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO AO MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

 Fiscalização Pró Ativa

o Conhecimento do mercado

o O mercado de equipamentos de rádio e comunicações eletrónicas é um
mercado verdadeiramente global

o Evolui em termos de equipamentos colocados e disponibilizados a cada
momento

o A concentração de funções, com destaque para as que recorrem á ligação
por internet, via wireless, tem enormes implicações na vida em sociedade, na
família e em termos pessoais

o A interação entre os diferentes operadores económicos é intensa

A Função Fiscalização
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 ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO AO MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

 Fiscalização Pró Ativa

o Planeamento

o Permite direcionar o objetivo da fiscalização e atuar em áreas críticas 

o Permite realizar campanhas segmentadas

o As campanhas europeias de fiscalização realizadas simultaneamente ao mesmo tipo de 
equipamento permitem comparar os comportamentos das diferentes entidades 
fiscalizadoras

o A nível nacional permitem fazer um varrimento do país e implementar facilmente ações  
de amplo alcance

A Função Fiscalização
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 ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO AO MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE RÁDIO E COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

 Fiscalização Reativa

o Responde a solicitações pontuais e específicas muitas vezes vindas de entidades 
externas, que também exercem funções de fiscalização ou atividades similares ou 
complementares a esta

o As autoridades aduaneiras pelo controle que exercem nas fronteiras aliada á 
popularidade crescente do comércio on-line, ou autoridades policiais

o A ASAE, onde já existe um histórico de realização de ações de fiscalização em conjunto 
com a Direção de Fiscalização – em que cada autoridade fiscaliza o mesmo operador 
económico no respetivo domínio de competência

o Não deixamos também de acolher e responder aos pedidos dos clientes e operadores 
económicos, que chegam através de queixas ou reclamações

A Função Fiscalização
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 CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

 Decreto-Lei nº 57/2017, de 9 de junho (RED)

 Equipamentos:

o Smart TV

o Telefones sem fios (DECT)

o Smartphones

o Smartwatches

o Microfones sem fios

o Routers sem fios

o Colunas áudio sem fios

o Monitores áudio para bebés

o Computadores portáteis (WI-FI / Bluetooth)

o Brinquedos telecomandados (via rádio)

o Consolas de jogos sem fios

Procedimentos de Fiscalização
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 CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

 Decreto-Lei nº 31/2017, de 22 de março (CEM)

 Equipamentos:

o Telefones com fios

o Impressoras multifunções com fax (sem WI-FI e sem Bluetooth)

o Computadores (sem WI-FI e sem Bluetooth)

o Consolas de jogos com fios

o Powerline (sem WI-FI e sem Bluetooth)

Procedimentos de Fiscalização
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 CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

 Decreto-Lei nº 31/2017, de 22 de março (CEM)

 Decreto-Lei nº 57/2017, de 9 de junho (RED)

 Operadores económicos de mercado:

o Fabricante

o Mandatário

o Importador

o Distribuidor

Procedimentos de Fiscalização
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 CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

 Decreto-Lei nº 31/2017, de 22 de março (CEM)

 Decreto-Lei nº 57/2017, de 9 de junho (RED)

 Espaços comerciais físicos:

o Pequena dimensão – Comércio tradicional

o Média dimensão – Supermercado e similar

o Grande dimensão – Hipermercado e armazém retalhista

o Lojas da especialidade

Procedimentos de Fiscalização
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 CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

 Decreto-Lei nº 31/2017, de 22 de março (CEM)

 Decreto-Lei nº 57/2017, de 9 de junho (RED)

 Outros operadores económicos de mercado:

 Mercado eletrónico

o Consulta de sítios na internet

 Publicações

o Generalistas

o Especialidade

Procedimentos de Fiscalização
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 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

 Procedimento 1, Procedimento 2 e Procedimento 3

Procedimentos de Fiscalização

Procedimento 1

Procedimento 2

Junto dos 

operadores 

económicos 

Análise de dossiê técnico de 

construção

Ensaios laboratoriais nos 

laboratórios da ANACOM

Avaliação do cumprimento dos 

requisitos administrativos para 

colocação e disponibilização  no 

mercado de equipamentos

Resulta: Elaboração 

de autos de recolha 

ou apreensão de 

equipamentos

Avaliação do 

cumprimento dos 

requisitos 

técnicos 

Procedimento 3

Análise de dossiê técnico de construção

Resulta: 

Determinação das 

não 

conformidades 

técnicas
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 PROCEDIMENTO 1

Procedimentos de Fiscalização

Apresenta Declaração UE de 

Conformidade?

O equipamento tem manual em 

português?

Tem marcação CE?

Pode ser utilizado em pelo menos um 

estado da UE?

O equipamento está devidamente 

identificado, modelo, nº de série, ….?
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 Procedimento de avaliação de conformidade dos aparelhos no 

espaço comercial físico

 Marcação e documentação

o Marcação CE

o Declaração UE de conformidade (exceto CEM)

o Indicação do tipo de equipamento 

o Número de série ou lote

o Indicação das restrições de utilização, caso existam 

o Nome e contactos do fabricante e/ou importador

o Outros requisitos adicionais

Procedimentos de Fiscalização
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 PROCEDIMENTO 2

 Dossiê técnico de construção

 Descrição geral do equipamento (Fotografias ou ilustrações que

apresentem as característica externas, a marcação e a disposição interna +

Versões do software ou do firmware suscetíveis de afetar a

conformidade com os requisitos essenciais + Informações destinadas

aos utilizadores e instruções de instalação)

 Desenhos de projeto e fabrico

 Esquemas elétricos

 Lista de componentes

Procedimentos de Fiscalização
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 PROCEDIMENTO 2

 Dossiê técnico de construção

 Especificações técnicas

 Lista de normas harmonizadas

 Relatório de ensaios de rádio

 Relatórios de ensaio de EMC

 Relatórios de ensaio de segurança

 Relatórios de ensaio de proteção à saúde

 Declaração de conformidade UE em formato completo

 Certificado de exame UE de tipo emitida pelo Organismo Notificado

Procedimentos de Fiscalização
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 PROCEDIMENTO 2

 Análise dos ensaios efetuados

O objetivo é saber se o equipamento cumpre as normas aplicáveis de acordo

com as quais o mesmo foi ensaiado

 Análise dos resultados dos ensaios provenientes do dossiê técnico

 Análise dos resultados dos ensaios efetuados pelos laboratórios da

ANACOM

Procedimentos de Fiscalização
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 PROCEDIMENTO 2

 Não conformidades técnicas

Resultam do não cumprimento de um requisito técnico

 O equipamento não cumpre o requisito essencial de EMC

 Não apresentação de Relatórios de ensaio de rádio

 Ausência de declaração UE de conformidade

Procedimentos de Fiscalização
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 CUMPRIR TODOS OS REQUISITOS

 Cumprir os requisitos administrativos

 Cumprir os requisitos técnicos

 Inexistência de não conformidades

 Cumprir o QNAF 

Procedimentos de Fiscalização
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 Avaliação de risco face às não conformidades detetadas

 Risco nulo
o O equipamento cumpre os requisitos relevantes

 Risco baixo
o O equipamento não cumpre um ou mais requisitos, mas não coloca em 

risco o utilizador ou terceiros

 Risco elevado
o O equipamento não cumpre um ou mais requisitos, colocando em risco 

o utilizador ou terceiros 

 Ação Corretiva

o Emissão de declaração UE de conformidade

o Retirados do mercado

Procedimentos de Fiscalização


