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Assunto:  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  AACCRREEDDIITTAAÇÇÃÃOO  EE  FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇAAOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDAASS  

FFRROONNTTEEIIRRAASS  ((PPRROODDUUTTOOSS  CCOOMM  MMAARRCCAAÇÇÃÃOO  CCEE))..  
 

 

 

Caro Associado, 

 

Conheça as infracções que não pode cometer no âmbito de produtos com marcação “CE”! 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 23/2011, de 11 de Fevereiro, que vem 

estabelecer as disposições necessárias à aplicação dos requisitos de acreditação e de fiscalização do mercado 

e controlo das fronteiras, nomeadamente de produtos com marcação “CE”, estabelecidos no Regulamento 

(CE) n.º 765/2008, de 9 de Julho. 

 

Assim, este regulamento tem como objectivo, garantir que os produtos vendidos no mercado europeu, 

respeitam as regras europeias e não colocam em risco a saúde ou a segurança dos consumidores e dos 

utilizadores. Para tal, estabelece regras para a fiscalização do mercado, o controlo de fronteiras e o 

funcionamento do organismo nacional que reconhece as empresas que avaliam estes produtos.  

 

As empresas estabelecidas em Portugal que avaliam se um produto cumpre as regras europeias, têm de ser 

reconhecidas pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC). Este reconhecimento (ou acreditação) prova 

que a empresa tem competências técnicas para efectuar essa avaliação. 

 

O IPAC é a única entidade portuguesa que pode acreditar as empresas estabelecidas em Portugal. Caso não o 

possa fazer, tem de indicar outra entidade de acreditação, de outro país da União Europeia, a que devam 

recorrer. 

 

Se um produto apresentar um risco grave para os consumidores ou para os utilizadores, a Direcção Geral das 

Actividades Económicas (Inspecção Regional das Actividades Económicas) ou as autoridades que fiscalizam 

esse tipo de produto podem proibir a sua venda e recolher os produtos que se encontram nos armazenistas 

e distribuidores. Estas medidas devem ser comunicadas à Comissão Europeia, aos outros países da União 



 

Europeia e, anualmente, à Direcção Geral das Actividades Económicas (Inspecção Regional das Actividades 

Económicas.) 

 

Se um produto vindo de fora da União Europeia não cumprir as normas europeias ou apresentar riscos para 

os consumidores ou para o ambiente, a Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 

Consumo, pode impedir a sua entrada no mercado europeu. 

 

Certos produtos só podem ser vendidos no mercado europeu se apresentarem a marcação CE, um sinal com 

que o fabricante atesta que o produto cumpre as normas europeias e não põe em risco a saúde ou a 

segurança dos consumidores. 

 

Aos fabricantes que não cumpram as regras da marcação CE, podem ser-lhes aplicadas as seguintes coimas: 

 

INFRACÇÃO VALORES A PAGAR 

 

a) Não apresentar documentação ou 

informação solicitada; 

b) Não permitir que autoridades de 

fiscalização tenham acesso às suas 

instalações; 

c) Colocar a marcação CE em produtos em 

que seja obrigatória; 

d) Colocar no produto outras marcações 

que prejudiquem a visibilidade e a 

leitura da marcação CE. 

 

 

€.: 1000,00 a €.: 3740,00, se forem indivíduos; 

 

€.: 2500,00 a €.: 44890,00, se forem empresas 

 

Colocar a marcação CE em produtos que não 

exijam essa marcação 

 

 

 

€.: 1500,00 a .: 3740,00, se forem indivíduos; 

 

€.: 5000,00 a €.: 44890,00, se forem empresas 

 



 

O presente diploma entrou em vigor a 1122  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001111, e não dispensa a sua leitura que pode 

consultar através do site www.dre.pt ou do site desta Câmara do Comércio, através do link 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1305124846.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


