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“Como é que o Mercado Único é fiscalizado pelas 

Autoridades?” 

- Direção-Geral do Consumidor -
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“Como é que o Mercado Único é fiscalizado pelas Autoridades?” 

Direção-Geral do Consumidor

Legislação de referência

• Decreto Regulamentar n.º38/2012, 10 de abril –
Orgânica da DGC

• Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março –
Segurança geral dos produtos.
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Direção-Geral do Consumidor

• Decreto Regulamentar n.º38/2012, 10 de abril –Orgânica da DGC

ATRIBUIÇÕES em matéria de segurança geral dos produtos

(…)
- “Decidir sobre a segurança dos produtos e serviços colocados no 

mercado, cujo risco não é compatível com o elevado nível de proteção da 

saúde e segurança dos consumidores;

- “Promover junto das entidades responsáveis pelo controlo de mercado o 

cumprimento da obrigação de segurança, designadamente a retirada 

efetiva e imediata dos produtos e serviços, ou a sua recolha junto dos 

consumidores e a destruição em condições adequadas”

DL n.º69/2005 – Segurança geral dos produtos
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Direção-Geral do Consumidor

• Decreto Regulamentar n.º38/2012, 10 de abril –Orgânica da DGC

ATRIBUIÇÕES em matéria de segurança geral dos produtos

(…)

- Exercer o ponto de contacto nacional do Sistema RAPEX - Sistema 

Comunitário de Troca Rápida de Informações para os produtos perigosos 

não alimentares (responsável pela gestão da rede RAPEX em Portugal, 

onde estão integradas as entidades nacionais de controlo de mercado).
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Direção-Geral do Consumidor
(…)

- Decidir sobre a segurança dos produtos e serviços colocados no 

mercado, cujo risco não é compatível com o elevado nível de 

proteção da saúde e segurança dos consumidores

- Ações de vigilância de mercado-
• Cordões fixos e deslizantes em vestuário para criança;

• Andarilhos

• Imitações de géneros alimentícios;

• Fatos de fantasia para criança (Carnaval, Halloween e Natal);

• Calçado para todas as faixas etárias;

• Vestuário para criança

• Cadeiras de passeio para bebé;

• Barreiras de segurança para criança.
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Direção-Geral do Consumidor

b) Promover junto das entidades responsáveis pelo controlo de 

mercado o cumprimento da obrigação de segurança, 

designadamente a retirada efetiva e imediata dos produtos e 

serviços, ou a sua recolha junto dos consumidores e a destruição em 

condições adequadas”

✓ Retirada do mercado (através das autoridades)/recolha junto 

dos consumidores quando os produtos apresentam risco 

grave;

✓ Recomendação aos operadores económicos quando os 

produtos apresentam risco médio ou baixo.
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c) Exercer o ponto de 

contacto nacional 

do Sistema RAPEX 

- Sistema 

Comunitário de 

Troca Rápida de 

Informações para 

os produtos 

perigosos não 

alimentares
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2015/2016

95 notificações – artigos de 
puericultura, equipamentos para 
criança, vestuário, cosméticos, 
veículos a motor  e brinquedos que 
apresentaram risco grave para os 
consumidores.
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Direção-Geral do Consumidor

• Decreto Regulamentar n.º38/2012, 10 de abril –Orgânica da DGC

ATRIBUIÇÕES em matéria de publicidade

- Acompanhar e fiscalizar a publicidade comercial e institucional procedendo

à instrução e decisão dos correspondentes processos de contraordenação e

aplicando coimas e sanções acessórias;

- Ordenar a realização de inquéritos e a abertura de processos por infração

ao regime jurídico da publicidade e decidir os processos, aplicando as

sanções previstas na lei e adotando as medidas cautelares necessárias ou,

se for caso disso, a sua remessa às entidades competentes;
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“Como é que o Mercado Único é fiscalizado pelas Autoridades?” 

A Direção-Geral do Consumidor

• Acompanha o mercado – análise das reclamações dos consumidores e

resposta a pedidos de informação por parte dos operadores económicos;

• Desenvolve ação preventiva e pedagógica junto dos operadores

económicos em matéria de cumprimento da legislação e normalização;
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“Como é que o Mercado Único é fiscalizado pelas Autoridades?” 

A Direção-Geral do Consumidor

• Desenvolve ações de sensibilização/informação junto dos consumidores

em matéria de segurança de bens e serviços;

• Realiza ações de vigilância de mercado relativas a produtos –

aquisição de produtos | testes laboratoriais sempre em laboratórios

acreditados | avaliação do risco em plataforma desenvolvida pela CE |

Decisão sobre a perigosidade do produto (risco grave, médio e baixo);

• Informa o consumidor sobre ações voluntárias de recolha de produtos

adotadas por operadores económicos;
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“Como é que o Mercado Único é fiscalizado pelas Autoridades?” 

A Direção-Geral do Consumidor

• Participa numa Rede Europeia – “Rede Segurança do Consumidor” – que

visa a partilha de informação, conhecimento cientifico, preparação de

ações de vigilância de mercado europeias;

• Integra o Comité da Diretiva da Segurança Geral dos Produtos – Apoia a

Comissão Europeia na aplicação da Diretiva; adota decisões sobre

produtos que apresentam risco para a saúde e segurança dos

consumidor e que não dispõem de normas técnicas.
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Muito obrigada!
Ana Catarina Fonseca
www.consumidor.pt

http://www.consumidor.pt/

