
 Fabricante Mandatário Importador Distribuidor 

Assegurar que os equipamentos de rádio 

são concebidos e fabricados em 

conformidade com os requisitos essenciais 

Sim    

Assegurar que os equipamentos de rádio 

que coloca no mercado estão em 

conformidade com os requisitos essenciais 

Sim  Sim Sim 

Assegurar que os equipamentos de rádio 

são fabricados de forma a poderem ser 

utilizados em, pelo menos, um Estado-

Membro sem infringir as condições de 

utilização do espectro radioelétrico 

Sim  Verifica Verifica 

Documentação Técnica 
Reúne e conserva 

durante 10 anos 

Conserva durante 10 

anos 
Verifica  

Efetua, ou mandar efetuar, o 

procedimento de avaliação da 

conformidade 

Sim    

Declaração UE de Conformidade 
Elabora e conserva 

durante 10 anos. 

Conserva durante 10 

anos 

Conserva durante 10 

anos 
 

Declaração UE de Conformidade 

Coloca declaração 

completa ou 

simplificada junto a 

todos os 

equipamentos. 

 Verifica Verifica 

Marcação CE Coloca a marcação  Verifica Verifica 

Assegurar a conformidade da produção em 

serie dos equipamentos 
Sim    

Assegurar que as alterações efetuadas no 

projeto, normas harmonizadas e outras 

são tidas em conta 

Sim    

Assegurar que as condições de 

armazenamento ou de transporte não 

prejudicam a sua conformidade com os 

requisitos essenciais 

  Sim Sim 

Em função do risco, tendo em vista a 

proteção da saúde e da segurança dos 

utilizadores finais, realizar ensaios por 

amostragem a equipamentos já 

disponibilizados no mercado (conserva 

registo das reclamações e informa 

distribuidores) 

Sim  Sim  

Assegurar que figura o tipo, número de 

lote ou da série, outros elementos de 

identificação 

Sim  Verifica Verifica 

 



 Fabricante Mandatário Importador Distribuidor 

Indicar no equipamento de radio o seu 

nome, nome comercial ou marca registada 

e endereço postal. 

(na embalagem ou documentação se 

equipamento de reduzida dimensão) 

Sim  

Verifica dados do 

fabricante e coloca 

os dados do 

importador 

Verifica dados do 

importador 

Assegurar que o equipamento é 

acompanhado de Instruções e informações 

de segurança em língua portuguesa 

Sim  Verifica Verifica 

Assegurar que o equipamento é 

acompanhado de informações sobre as  

faixas de frequência e a potência máxima 

transmitida 

Sim    

Restrições de colocação em serviço ou 

necessidade de autorização de utilização 

 

Indica nas instruções 

do equipamento e 

na embalagem os 

Estados ou áreas 

geográficas 

abrangidas 

  Verifica 

Tomar medidas corretivas em caso de 

deteção de não conformidades 
Sim  Sim Sim 

Informar as autoridades de fiscalização do 

mercado caso o equipamento represente 

um risco 

Sim  
Sim, assim como o 

fabricante 

Sim, assim como 

o fabricante ou o 

importador 

Facultar, em língua facilmente 

compreensível pelas autoridades de 

fiscalização do mercado, toda a 

informação e documentação necessárias, 

de modo a demonstrar a conformidade do 

equipamento de rádio 

Sim Sim Sim Sim 

Cooperar com as autoridades de 

fiscalização do mercado 
Sim Sim Sim Sim 

 


