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A ANACOM
A ANACOM é a autoridade independente a quem cabe,
no quadro das suas competências, deﬁnir regras,
ﬁscalizar o cumprimento da legislação sectorial e
sancionar os operadores de comunicações, caso não
cumpram as regras aplicáveis.

Contacte-nos através do
número gratuito 800 206 665

A informação deste guia destina-se a consumidores – pessoas singulares que
utilizam serviços para ﬁns não proﬁssionais. Se é um utilizador empresarial,
consulte as perguntas frequentes sobre o Regime CEM e sobre o Regime RED
no sítio da ANACOM.
A informação presente no guia está em constante atualização e reﬂete a
realidade existente ao tempo da sua publicação.
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Pretende-se com
este guia informar
sobre...

Equipamentos
de rádio

Equipamentos de comunicações eletrónicas
(excluíndo equipamentos de rádio)
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Pare, verifique e compre em conformidade
A ANACOM considera essencial que os consumidores façam escolhas seguras e
esclarecidas quando compram equipamentos elétricos e eletrónicos, sejam de rádio
ou de comunicações eletrónicas.
Neste contexto, lança a campanha de sensibilização “Pare, verifique e compre em
conformidade”, que pretende consciencializar o público em geral para a importância
de comprar equipamentos que cumpram as normas de colocação no mercado, para
seu próprio benefício e segurança.
Para tal, esta iniciativa divulga informação sobre os regimes legais aplicáveis a este
tipo de equipamentos, incluindo a disponibilização no mercado, assim como boas
práticas que poderão contribuir para melhores escolhas por parte dos consumidores.
Porque um consumidor informado faz melhores escolhas, sempre que adquirir um
equipamento deverá ter em atenção um conjunto de informação do qual lhe
falamos a seguir.
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Equipamentos de
rádio

O que é um equipamento de rádio?
Um equipamento de rádio é um equipamento elétrico ou eletrónico que permite
comunicações sem fios através de ondas hertzianas.

Que exemplos de equipamentos de rádio
existem no mercado?
• auriculares/auscultadores sem fios;
• brinquedos telecomandados;
• câmaras de vigilância sem fios;
• campainhas sem fios;
• colunas áudio sem fios;
• comandos (garagens, veículos, etc.);
• computadores portáteis (com Wi-Fi e/ou bluetooth);
• consolas de jogos sem fios;
• drones;
• impressoras sem fios;
• microfones sem fios;
• monitores áudio para bebés;
• powerlines sem fios;
• recetores de GPS;
• routers sem fios;
• smartwatches;
• telefones sem fios;
• telemóveis, smarthphones e tablets;
• televisões, smart TV, recetores de rádio e de televisão;
• walkie-talkies/ intercomunicadores.
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Equipamentos de
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Enquanto consumidor o que devo verificar
quando compro um equipamento de rádio?
Deverá verificar se o equipamento tem:
• marcação CE;
• declaração UE de conformidade em português;
• identificação do tipo de equipamento, número de lote ou série;
• instruções e informações de segurança em português;
• informações sobre as faixas de frequência e potência máxima transmitida;
• dados do fabricante e do importador (nome, nome comercial ou marca registada
e endereço postal);
• informação sobre a existência de restrições de utilização e possibilidade de
colocação em serviço no território nacional. Por exemplo, equipamentos que
necessitam de licenciamento (como equipamentos de radioamadores) ou cuja
utilização só é permitida no interior dos edifícios (como routers que funcionem nos
5250-5350 MHz).

Quais os riscos de adquirir um equipamento de
rádio que não cumpra os requisitos legais?
Os equipamentos de rádio colocados no mercado que não cumpram os requisitos
legais podem colocar em risco a segurança e a saúde dos utilizadores, bem como
introduzir perturbações eletromagnéticas intoleráveis ou interferências nocivas
noutros equipamentos, impedindo o seu normal funcionamento, o que poderá ser
grave se essas interferências envolverem por exemplo equipamento médico ou
radares de aviação.
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O que me acontece caso não respeite as
restrições/requisitos do fabricante que
acompanham o equipamento rádio?
Caso não respeite as restrições/requisitos que o fabricante indicou nas instruções e
informações de segurança que acompanham o equipamento rádio, poderá incorrer
numa responsabilidade contraordenacional e possível perda do equipamento a
favor do Estado (por exemplo equipamento de rádio que carece de licenciamento,
equipamentos que só podem ser utilizados no interior dos edifícios).

Onde posso encontrar a marcação CE?
A marcação CE deve estar colocada no equipamento e na embalagem. Se não for
possível a colocação no equipamento, devido à sua natureza (por exemplo,
dimensão), deve estar apenas na embalagem.
Exemplo de marcação CE conforme:
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O que é a declaração UE de
conformidade?
A declaração UE de conformidade é um documento no qual o fabricante indica que
o produto satisfaz todos os requisitos da Diretiva n.º 2014/53/UE, nomeadamente os
de saúde e segurança do utilizador ou de terceiros, podendo ser comercializado.

Onde posso encontrar a declaração UE de
conformidade?
Pode encontrar essa declaração no interior da embalagem (documento autónomo)
ou impressa no corpo da própria embalagem, no equipamento ou nas
informações/instruções para o utilizador.
A declaração UE de conformidade pode ser apresentada com o texto integral (ver
exemplo de declaração UE de conformidade) ou de uma forma simplificada,
referindo apenas que o fabricante declara que o equipamento de rádio está em
conformidade com a Diretiva n.º 2014/53/UE e indicando o endereço de Internet
onde está disponível a declaração UE de conformidade em formato completo, como
por exemplo:
"O(a) abaixo assinado(a) [nome do fabricante] declara que o presente tipo de
equipamento de rádio [designação do tipo de equipamento de rádio] está em
conformidade com a Diretiva n.º 2014/53/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet: […]".
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A comercialização de equipamentos de rádio
obedece a legislação própria?
Sim, a comercialização de equipamentos de rádio obedece ao Decreto-Lei n.º
57/2017, de 9 de junho.
Este diploma transpõe para o ordenamento jurídico português a Diretiva n.º
2014/53/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014,
conhecida por Diretiva RED (Radio Equipment Directive), que determina os requisitos
necessários para a comercialização dos equipamentos de rádio.

Onde posso obter informação adicional sobre o
regime dos equipamentos de rádio?
Para obter mais informação sobre o regime dos equipamentos de rádio consulte as
perguntas frequentes sobre Regime RED.
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Equipamentos de comunicações
eletrónicas (excluíndo equipamentos rádio)

O que é um equipamento de comunicações
eletrónicas (excluindo equipamentos de rádio)?
É um aparelho elétrico ou eletrónico que comunica exclusivamente através de cabos
telefónicos, fibras óticas, cabos coaxiais ou outro tipo de guia artificial para transmitir
e/ou receber informação (não recorre a ondas hertzianas).

Que exemplos de equipamentos de
comunicações eletrónicas existem no mercado?
• Computadores - sem Wi-Fi e sem bluetooth
• Impressoras multifunções - sem Wi-Fi e sem bluetooth
• Powerlines - sem Wi-Fi
• Switches de rede - sem Wi-Fi
• Telefones com fios

Enquanto consumidor o que devo verificar
quando compro um equipamento de
comunicações eletrónicas?
Deverá verificar se o equipamento tem:
• marcação CE;
• identificação do tipo de equipamento, número de lote ou série;
• instruções e informações de segurança em português;
• dados do fabricante e do importador (nome, nome comercial ou marca registada
e endereço postal).
Nota: estes equipamentos não necessitam de ser acompanhados de declaração UE
de conformidade.
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Equipamentos de comunicações
eletrónicas (excluíndo equipamentos rádio)

Onde deve ser colocada a
marcação CE?
A marcação CE deve estar colocada no equipamento. Se não for possível a
colocação no equipamento, devido à sua natureza (por exemplo, dimensão), deve
estar na embalagem e nos documentos que o acompanham.
Exemplo de marcação CE conforme:

A comercialização de equipamentos de
comunicações eletrónicas obedece a legislação
própria?
Sim, a comercialização de equipamentos de comunicações eletrónicas está abrangida
pelo Decreto-Lei n.º 31/2017, de 22 de março.
Este diploma transpõe para o ordenamento jurídico português, a Diretiva n.º
2014/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014,
conhecida por Diretiva CEM (Electromagnetic Compatibility Directive), que determina
os requisitos necessários para a comercialização destes equipamentos.

Onde posso obter informação adicional sobre o
regime dos equipamentos de comunicações
eletrónicas?
Para obter mais informação sobre o regime que abrange os equipamentos de
comunicações eletrónicas consulte as perguntas frequentes sobre o Regime CEM.
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