DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR
Processo n.º 8/ DGC / 2019
Porta-bebés – “Deuter”

DECISÃO
PRODUTO
1. Categoria de produtos:
Artigos de Puericultura.
2. Denominação do produto:
Porta-bebés dorsal com reforço.
3. Marca e modelo:
Deuter; Kid Comfort 1 plus; Art No 4600215; Lote 150218.
4. Código e lote:
EAN: 4046051 066264
5. Características do produto / da categoria de produtos:
Porta-bebés dorsal com reforço, regulável em altura e com correia de segurança de 5 pontos.
6. Público a que se destina:
Destina-se a bebés dos 9 aos 36 meses de idade.

ENQUADRAMENTO LEGAL OU NORMATIVO
7. Legislação relevante:
Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março (que transpôs para o ordenamento jurídico português a Diretiva
n.º 2001/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro, relativa à Segurança Geral dos
Produtos), com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril.
Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril.
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8. Normas aplicáveis ao produto:
NP EN 13209-1:2009 - Artigos de puericultura; Porta-bebés - Requisitos de segurança e métodos de ensaio;
Parte 1: Porta-bebés dorsais com reforço, publicada em Jornal Oficial da União Europeia, em 22.07.2006.


OPERADORES ECONÓMICOS
9. Origem/Identificação do fabricante:
Origem: Não identificada.
Fabricante: Deuter Sport GmbH, Daimlerstraße 23, 86368 Gersthofen, Germany.
10. Identificação do distribuidor:
Spdad, Unipessoal, Lda., Estrada Monte da Cabreira, 1 - 1 A, 2610-017, Amadora.
11. Forma de comercialização/ canal de distribuição
Venda a retalho: Retalhista identificado: Spdad, Unipessoal, Lda., Estrada Monte da Cabreira, 1 - 1 A, 2610017 Amadora.

DILIGÊNCIAS EFETUADAS
12. Ensaios Laboratoriais e pareceres efetuados, com indicação da entidade responsável e respetivas
conclusões:
A Direção-Geral do Consumidor (doravante DGC), no âmbito das suas atribuições, assegura a participação
a nível nacional numa ação conjunta de vigilância de mercado sobre “Berços e porta-bebés”, apoiada
financeiramente pela Comissão Europeia, tendo, para o efeito, procedido à aquisição do produto melhor
identificado nos pontos 1 a 6 da presente Decisão.
No âmbito desta ação, a DGC remeteu ao Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli (IISG), em Itália, o citado
produto, para ensaios laboratoriais de acordo com a norma EN 13209-1:2004 - “Child use and care articles;
Baby carriers - Safety requirements and test methods; Part 1: Framed back carriers”.
Os pontos da norma testados foram os seguintes:
- 5. Materiais; 6. Construção; 7. Embalagem; 8. Marcação;
-

Migração de certos elementos – Chumbo, cádmio, crómio, bário, antimónio, arsénio, selénio e
mercúrio.

O IISG enviou o relatório de ensaios nº. 18.39433, de 03.12.2018, o qual conclui que o produto não
cumpre os seguintes pontos da norma EN 13209-1:2004:



Idêntica à norma EN 13209-1:2004 - “Child use and care articles; Baby carriers - Safety requirements and test methods; Part 1: Framed back carriers”
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6. Construção
-

6.4 Cordões, atilhos, cintas e elementos usados para atar.

Os cordões, atilhos, cintas e elementos usados para atar, quando submetidos a uma força de estiramento
de 25 N, têm um comprimento livre superior ao limite máximo permitido pela norma, que é de 220 mm:
- Os cordões da capota do porta-bebés em apreço, quando não estão presos nas presilhas de fixação, têm
um comprimento de 238 ± 3,7 mm.
6.5 Dispositivos de dobragem e bloqueio
6.5.2 Requisitos
O dispositivo de dobragem do suporte pode ser manobrado pela criança.
Não existem dispositivos de bloqueio, pelo que nenhum dos requisitos da norma é cumprido, a saber:
- “a dobragem ou bloqueio só é possível em caso de manobra simultânea de dois dispositivos de bloqueio
independentes; ou
- o desbloqueio dos dispositivos de dobragem ou de bloqueio necessitam de uma força mínima de 50 N
ou da utilização de uma ferramenta (chave de parafusos ou chave de fendas, por exemplo); ou
- o bloqueio do dispositivo de dobragem ou de bloqueio necessita de duas ações consecutivas, sendo a
primeira mantida enquanto que a segunda é efetuada; ou
- quando ensaiado somente com o (s) dispositivo (s) automático (os) de bloqueio engrenado (s), a
aplicação de uma força de 200 N em qualquer parte do produto (exceto o dispositivo de desbloqueio)
não deve provocar a dobragem ou o destacar-se”.

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) efetuou a avaliação de risco e remeteu ao distribuidor “Spdad,
Unipessoal, Lda., Estrada Monte da Cabreira, 1 - 1 A, 2610-017 Amadora”, em 12.04.2019, o projeto de
Decisão no âmbito da audiência de interessados.
Tendo havido, no âmbito desta audiência de interessados, a necessidade de se esclarecer a não
conformidade relativa ao Ponto 6.5, a DGC solicitou, por correio eletrónico datado de 15.05.2019,
esclarecimentos ao IISG que, por sua vez, remeteu novo relatório de ensaios (n.º 18.39433R1, de
30.05.2019), que anula e substitui o primeiro relatório (n.º 18.39433, de 03.12.2018).
Este novo relatório, para além de vir confirmar as não conformidades detetadas no produto (acima
identificadas), vem esclarecer, no que respeita à não conformidade relativa ao ponto 6.5.2 – Requisitos, o
seguinte:
“O dispositivo de dobragem do suporte desbloqueia-se com uma força inferior ao mínimo permitido pela
norma, que é de 50 N (força medida = 47 N ± 1: força medida após ter sido aberto e fechado 300 vezes
= 27 N ± 1)”.
A Direção-Geral do Consumidor procedeu, também, à verificação, em língua portuguesa, do ponto 8.
Marcação e do ponto 9. Instruções de utilização, tendo concluído que o produto cumpre os requisitos
destes pontos da norma EN 13209-1:2004.
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13. Não conformidades:
As referidas no ponto 12. da presente Decisão.
14. Riscos:
Com base no relatório de ensaios n.º 18.39433R1 elaborado pelo IISG e atendendo às não conformidades
detetadas, conclui-se que o produto apresenta risco para as crianças utilizadoras, nomeadamente de:
- ferimentos na cabeça, porquanto os cordões da capota, quando não estão presos nas presilhas de
fixação, se podem prender em equipamentos de exterior, arbustos, ramos de árvores, entre outros.
Estes cordões têm um comprimento superior ao limite máximo permitido na norma, que é de 220 mm;
- fratura craniana, fratura dos membros ou ferimentos, devido, nomeadamente a queda, porquanto o
dispositivo de dobragem do suporte do porta-bebés se desbloqueia com uma força inferior ao mínimo
permitido pela norma, que é de 50 N.
15. Avaliação de risco:
Após receção do relatório de ensaios n.º 18.39433R1 do IISG e com base nas não conformidades nele
identificadas, a DGC efetuou a avaliação do risco, de acordo com a metodologia proposta pela Comissão
Europeia, através da ferramenta específica RAG (Risk Assessement Guidelines), que tem em conta os
princípios estabelecidos na Decisão de Execução (UE) n.º 2019/417 da Comissão, de 8 de novembro de
2018, que estabelece orientações para a gestão do Sistema RAPEX, criado ao abrigo do artigo 12.º da
Diretiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos e do seu sistema de notificação.
Esta avaliação de risco foi efetuada, considerando os seguintes cenários:
Cenário 1
- A criança é transportada no porta-bebés que possui uma capota com cordões. Estes cordões, quando
não estão presos nas presilhas de fixação, têm uma dimensão superior ao que é permitido na norma;
- A probabilidade de a criança ser transportada no porta-bebés quando os cordões não estão presos nas
presilhas de fixação - é média;
- A probabilidade de, durante um passeio, os cordões se prenderem em equipamentos de exterior,
arbustos, árvores, entre outros - é baixa;
- A probabilidade de a pessoa que transporta o bebé não se aperceber - é média;
- A probabilidade de a criança sofrer lesões, nomeadamente, na cabeça - é baixa;
- O produto é destinado a crianças muito pequenas, que são consumidoras muito vulneráveis.
Cenário 2
- Uma criança de 36 meses está no porta-bebés;

- O dispositivo de dobragem do suporte do porta-bebés desbloqueia-se com uma força inferior ao
mínimo permitido pela norma;
- A probabilidade de o porta-bebés ser colocado numa superfície alta ou no chão, para retirar a criança –
é média;
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- A probabilidade de a criança se mexer rápida e vigorosamente e de o porta-bebés se fechar e tombar –
é baixa;
- A probabilidade de a criança cair e sofrer lesões, nomeadamente, na cabeça ou nos membros – é baixa.
Conjugando todos estes fatores, obteve-se a classificação de “risco elevado”, justificando-se, assim, a
retirada do produto do mercado.
16. Acidentes ou incidentes registados:
Não se tem conhecimento.

AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS
17.
A DGC após a realização das diligências acima identificadas, promoveu a audiência de interessados de
acordo com o disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA, tendo remetido o projeto de Decisão, em
12.04.2019, à Spdad, Unipessoal, Lda., Estrada Monte da Cabreira, 1 - 1 A, 2610-017 Amadora”,
responsável nacional pela distribuição do produto.
Em sede de audiência de interessados, veio o fabricante - Deuter Sport GmbH, Daimlerstraße 23, 86368
Gersthofen, Germany através de comunicação eletrónica, datada de 18.04.2019, alegar, nomeadamente,
o seguinte quanto às não conformidades:
Cordões da capota - De acordo com as especificações do nosso produto, os cordões devem cumprir o
requisito da norma EN. Neste momento, estamos a verificar se se trata de um caso isolado ou se temos
mais produtos no armazém com esta não conformidade (…).
Mecanismo de dobragem - Quando desenvolvemos este mecanismo de dobragem, tivemos em
consideração a norma EN. Foi efetuada uma pesquisa detalhada e uma avaliação do risco, que anexamos.
O TÜV SÜD Germany e o TÜV Rheinland aprovaram o mecanismo de dobragem (…).
(Nota: A acima citada informação foi transmitida na língua inglesa, tendo sido objeto de tradução livre
para a língua portuguesa).
Adicionalmente, o fabricante remeteu a seguinte documentação, em datas distintas:
1. Em 18.04.2019 enviou a avaliação de risco, em alemão, datada de 10.11.2014;
2. Em 25.04.2019 enviou o Certificado nº. S 60100536, de 02.07.2015, do laboratório TÜV Rheinland
referente aos porta-bebés “Kids Comfort Lite” e “Kids Comfort 1 Plus”; e
Relatório de ensaios n.º 21228501_002, de 12.03.2015, efetuados de acordo com a EN 132091:2004, também do laboratório TÜV Rheinland;
Atendendo a que o relatório n.º 21228501_002, identificado no ponto 2., se encontrava redigido em
língua alemã, o fabricante procedeu à tradução, em língua portuguesa, do resultado do ensaio - 6.5.1
Durabilidade dos mecanismos de dobragem e bloqueio, onde conclui que: - “os mecanismos de
dobragem e de bloqueio, depois de abrir e fechar 300 vezes, (…) Cumpra os requisitos do 6.5.2.” e “O
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mecanismo de dobragem cumpre os requisitos. (Força para desbloquear 54 N).”, no corpo do correio
eletrónico enviado.
3. Em 29.04.2019 “Análise de risco e avaliação da força da junta (Peça: Junta de dobragem no arco
de suporte)”, de 10.11.2014, em língua portuguesa, tendo destacado, no correio eletrónico, o
seguinte:
- os produtos objeto dessa análise são da coleção principal, mas o dispositivo de dobragem é
idêntico ao do porta-bebés “Kid Comfort 1 Plus”, da Decathlon. Acrescentou que este dispositivo
foi aprovado pelo TÜV Süd e pelo TÜV Rheinland;
- solicitou à Decathlon que efetuasse, de forma aleatória, a medição dos cordões da capota em
porta-bebés que estavam em armazém, tendo enviado as medições obtidas em 10 porta-bebés.
As medidas variaram entre os 21,8 cm e os 23,1 cm.
Esta informação constante do correio eletrónico encontra-se em língua inglesa, tendo sido
efetuada tradução livre para português pela Direção-Geral.
Atendendo aos elementos apresentados pelo fabricante, a DGC solicitou, por correio eletrónico datado
de 15.05.2019, esclarecimentos ao IISG, acerca da não conformidade detetada no Ponto 6.5, tendo sido
remetido novo relatório de ensaios (n.º 18.39433R1, de 30.05.2019), que anula e substitui o primeiro
relatório (n.º 18.39433, de 03.12.2018).
Neste enquadramento, a DGC promoveu uma nova audiência de interessados, tendo remetido, em
18.06.2019, novo projeto de Decisão, à Spdad, Unipessoal, Lda.
O fabricante, no âmbito desta audiência de interessados, através de correio eletrónico de 02.7.2019,
solicitou o agendamento para consulta do processo, tendo a mesma tido lugar no dia 4 de julho, no
período compreendido entre as 10h e as 12:30h, nas instalações da DGC. Solicitou, ainda, a referência do
lote do produto objeto da presente Decisão, o qual lhe foi enviado no dia 2 de julho.
Posteriormente, através de correio eletrónico de 04.7.2019, o fabricante, na pessoa do mandatário,
apresentou um requerimento no sentido de ser notificado em sede de audiência de interessados, tendo
invocado que não tinha sido diretamente notificado para se pronunciar neste âmbito.
Não obstante os projetos de Decisão terem sido remetidos ao distribuidor Spdad, Unipessoal, Lda., todas
as comunicações e esclarecimentos prestados ao longo do procedimento tiveram lugar entre a DGC e o
fabricante Deuter.
Assim, atento o teor do requerimento apresentado, e o disposto nos artigos 67.º, 68.º, 121.º e 122.º do
novo Código de Procedimento Administrativo (CPA), entendeu a Direção-Geral do Consumidor realizar
nova audiência de interessados.
Para o efeito, remeteu, em 18.07.2019, ao mandatário do fabricante Deuter Sports GmbH (DEUTER), o
projeto de Decisão desta Direção-Geral, com vista ao exercício do direito de audiência de interessados.
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Em resposta à audiência de interessados, o fabricante enviou, através da comunicação eletrónica de
02.08.2019, o certificado nº. S 60100536, de 02.07.2015, o relatório de ensaios n.º 21228501_002, de
12.03.2015 do laboratório TÜV Rheinland, referentes aos porta-bebés “Kids Comfort Lite” e “Kids
Comfort 1 Plus”, já remetidos anteriormente, bem como cópia do livro de instruções do produto.
A referida comunicação eletrónica veio ainda acompanhada de uma exposição sobre o projeto de Decisão
enviado pela DGC, no âmbito da qual alega, designadamente, o seguinte:
a.

Do ponto 2 e 3 da exposição:

“(…) não transparece do projeto de Decisão que a DGC tenha tomado em consideração, de forma
inequívoca, a variada documentação disponibilizada pela DEUTER em matéria da segurança dos seus
produtos. Apenas e só entendeu "solicitar esclarecimentos" ao laboratório italiano IISG, acabando por
basear as suas conclusões exclusivamente no parecer do referido laboratório.
(…) teria sido fundamental, uma vez que a DEUTER apresentou certificados e relatórios detalhados que
atestam a segurança do produto em causa (não se limitando, pois, a afirmar, de forma, vaga e abstrata,
que o produto era efetivamente seguro, muito pelo contrário), que a DGC procedesse a uma comparação
exaustiva entres os métodos utilizados na testagem do produto, por forma a melhor entender a posição
do fabricante quanto à segurança dos produtos. E este teria sido um exercício de extrema importância,
uma vez que, como melhor se explanará adiante, o método de teste deste tipo de produtos pode assumir
diversas formas (consoante o ângulo, a temperatura, o método, etc.), podendo assim conduzir a
resultados divergentes.
Não foi, porém, realizado qualquer exercício comparativo dos dados apresentados pela DEUTER com os
resultados do laboratório IISG. Os testes e certificados apresentados pela DEUTER, que foram realizados
por entidades de reconhecido prestígio no mercado, não foram sequer equacionados. Pelo contrário, foi
tão-só repetido o exame do produto, realizado pela mesma entidade que já havia realizado o primeiro,
utilizando o mesmo método de análise.”
Ora, relativamente aos factos alegados pelo fabricante, cumpre em primeiro lugar, esclarecer que toda a
documentação enviada por este, foi devidamente apreciada pela DGC, entendendo-se, contudo, que a
mesma não implicava uma alteração do sentido do projeto de Decisão enviado.
Sem prejuízo, e uma vez que o fabricante veio invocar que os mecanismos de dobragem e de bloqueio,
depois de abrir e fechar 300 vezes, “(…) Cumpra os requisitos do 6.5.2.” e “O mecanismo de dobragem
cumpre os requisitos. (Força para desbloquear 54 N).”, decidiu a DGC solicitar esclarecimentos ao IISG.
Ora, importa também referir que, ao contrário do alegado pelo fabricante, não houve a repetição de
qualquer ensaio, tendo o IISG, em resposta ao pedido da DGC, clarificado no que respeita aos mecanismos
de dobragem e de bloqueio o seguinte:
“O dispositivo de dobragem do suporte desbloqueia-se com uma força inferior ao mínimo permitido
pela norma, que é de 50 N (força medida = 47 N ± 1: força medida após ter sido aberto e fechado 300
vezes = 27 N ± 1)”.
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Por outro lado, o fabricante veio ainda alegar que o produto Kid Comfort 1 plus, Art. No 4600215, “ (…)
já foi testado e avaliado, de forma exaustiva, por uma entidade certificadora especializada - a TÜV
Rheinland - tendo a conclusão sido de inteira conformidade com a norma standard EN 13209-1: 2004.”
Quanto a este aspeto, cumpre notar que o produto identificado pelo fabricante não corresponde ao
produto objeto da presente decisão. Com efeito, o produto referenciado no certificado nº. S 60100536,
de 02.07.2015 e no relatório de ensaios n.º 21228501_002, de 12.03.2015, ambos do laboratório TÜV
Rheinland, não identificam o número de artigo e de lote.
O produto adquirido pela DGC e testado pelo IISG (Relatório de ensaio n.º 18.39433R1, de 30.05.2019)
possui o número de artigo “4600215” e de lote “150218”.
Neste enquadramento, não é possível concluir que se trata de produtos idênticos, em virtude da
ausência de qualquer identificação de artigo e lote no produto ensaiado pelo fabricante.

b.

Do ponto 3
II) Cordões, atilhos, cintas e elementos usados para atar.

Relativamente à não conformidade do ponto 6.4 da norma, vem o fabricante alegar que “(…) quando a
capota for utilizada de acordo como guia de utilização referido no parágrafo anterior, esta não apresenta
qualquer perigo significativo para o utilizador, uma vez que os cordões, neste caso, não estarão
naturalmente soltos, mas sim presos à capota. Assim sendo, uma utilização como aquela que a DGC
descreve no seu projeto de Decisão seria frontalmente contrária às instruções de utilização do produto e,
bem assim, constituiria uma utilização totalmente errada do produto pelo consumidor não podendo a
responsabilidade ser, de forma alguma, atribuída à DEUTER.”
Ademais, invoca o fabricante que “(…) a DEUTER já fez constar, dos lotes dos produtos fabricados e que
serão disponibilizados proximamente no mercado, cordões inteiramente de acordo com o parágrafo 6.4.
da norma standard EN 13209-1: 2004.”
Quanto a este aspeto, cumpre, desde logo, notar que, de acordo com o relatório de ensaios 18.39433R1,
de 30.05.2019, efetuado pelo laboratório IISG ao produto objeto da presente Decisão, os cordões da
capota, quando não estão presos nas presilhas de fixação, têm um comprimento de 238 ± 3,7 mm.
De notar que a norma estabelece um cumprimento livre máximo de 220 mm para quaisquer elementos
utilizados para atar, pelo que se verifica o não cumprimento deste requisito da norma.
Acresce que, a Decathlon, por solicitação do fabricante, efetuou medições aos cordões da capota nos
porta-bebés que estavam em armazém, tendo constatado que a maioria possuía um cumprimento
superior ao que é previsto na norma, tal como se verificou no produto objeto da presente Decisão.
Assim, não colhe a argumentação do fabricante relativamente ao facto de o produto não apresentar
perigo significativo para o utilizador se os cordões estiverem presos à capota, porque para além de
exceder o cumprimento livre máximo previsto na norma, deve-se ter em conta a utilização do produto
em condições razoavelmente previsíveis, por exemplo, a probabilidade de a criança ser transportada no
produto quando os cordões não estão presos nas presilhas de fixação.
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Tanto assim é, que a DEUTER, conforme acima referido, já terá dado orientações no sentido de, nos
lotes dos produtos fabricados e que irão ser disponibilizados proximamente no mercado, os cordões
passarem a estar de acordo com o ponto da norma em questão, facto que a DGC regista com muito
agrado.
c.

Do ponto 3
III) Dispositivos de dobragem e bloqueio.

Sobre a não conformidade relativa aos dispositivos de dobragem e bloqueio, veio o fabricante alegar que
o produto foi testado pelo laboratório TÜV Rheinland, que concluiu que o dispositivo de dobragem se
encontrava integralmente conforme com o ponto 6.5. da norma EN 13209-1: 2004, resultando que o “(…)
mecanismo de dobragem cumpre os requisitos, requerendo inclusivamente uma força de 54 N para que
fosse desbloqueado (excedendo, assim, o mínimo de 50 N exigido por aquela norma standard).”
Não é, contudo, de acolher a argumentação do fabricante uma vez que o relatório de ensaios (n.º
21228501_002, de 12.03.2015, do laboratório TÜV Rheinland) apresentado pelo mesmo, refere-se aos
modelos de porta-bebés “Kids Comfort Lite” e “Kids Comfort 1 Plus”, sem indicação dos números dos
artigos e lote, não se podendo, assim, concluir que se trata de produtos idênticos ao que foi adquirido
pela DGC (porta bebés Deuter; Kid Comfort 1 plus, Art No 4600215 e Lote 150218) e ensaiado pelo IISG
(relatório de ensaios n.º 18.39433R1, de 30.05.2019), sendo irrelevante o resultado do relatório do
fabricante na presente Decisão.
Invoca, ainda, quanto à realização de ensaios que “diferentes métodos de testagem, consoante a entidade
em causa, podem conduzir a resultados díspares entre si.”
Relativamente a este aspeto, importa uma vez mais lembrar que não se podendo concluir que os
produtos testados pelos dois laboratórios são idênticos (podendo conduzir a resultados laboratoriais
distintos), o laboratório (IISG) que ensaiou o produto objeto da presente Decisão é acreditado e, como
tal, possui competência técnica para efetuar atividades específicas de avaliação da conformidade de
produtos. Avaliação esta que é feita de acordo com os requisitos de segurança e métodos de ensaio
previstos na norma EN 13209-1:2004, que confere presunção de conformidade com a obrigação geral de
segurança prevista na Diretiva n.º 2001/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro,
relativa à Segurança Geral dos Produtos, conforme decorre da Decisão da Comissão (2006/514/CE), de
20 de julho de 2006, publicada no Jornal Oficial da União Europeia de 22 de julho de 2006.
Quanto às alças para os pés (e sua correta utilização) representarem um dispositivo de segurança
adicional para os porta-bebés, o qual, segundo o fabricante, não terá sido equacionado na análise feita
pela DGC, cumpre esclarecer que não constam do guia de utilização quaisquer instruções ou grafismos
quanto à correta utilização das alças para os pés.
Quanto às alegações sobre a avaliação de risco efetuada pela DGC, defende o fabricante que “… no
cenário descrito pela DGC (…), segundo o qual o porta-bebés é colocado numa superfícíe alta ou no chão
(. .. ), a criança mexe-se rápida e vigorosamente e o porta-bebés fecha-se e tomba…” o mesmo ocorrerá,
“com um elevado grau de probabilidade, quando a criança é deixada sem supervisão (contrariando os
avisos constantes do guia de instruções), uma vez que o acompanhamento atento de um adulto no
momento da retirada da criança é fundamental para garantir a segurança da mesma”. (sublinhado
nosso).
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Ora, ao contrário do que é referido pelo fabricante, a DGC considerou que a probabilidade de a criança
se mexer rápida e vigorosamente e de o porta-bebés se fechar e tombar – é baixa, porquanto em
condições de uso normal a criança estará sob a vigilância de um adulto, não se podendo, no entanto,
deixar de acautelar situações que poderão ocorrer em condições de uso razoavelmente previsível.
Retomando os argumentos do fabricante DEUTER, “a retirada de um produto do mercado, como aquela
a DGC preconiza, apenas deve ser equacionada como ultima ratio, como o derradeiro instrumento de
recurso quando todas as outras opções - substancialmente menos onerosas para o produtor - já não se
encontram disponíveis.” e aponta o disposto na “Diretiva RAPEX expressamente refere que se deverá
incentivar e favorecer as iniciativas dos produtores e distribuidores (art. 8.º, n.º 2), recorrendo a medidas
mais drásticas (como a retirada unilateral do produto do mercado e notificação via RAPEX) apenas
quando se encontrem esgotadas outras vias alternativas para resolver o problema em questão.”
Sobre este ponto, importa esclarecer que a Diretiva n.º 2001/95/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 3 de dezembro, relativa à Segurança Geral dos Produtos prevê em relação a qualquer
produto considerado perigoso, a retirada (qualquer medida destinada a impedir a distribuição e a
exposição de um produto perigoso bem como a sua oferta ao consumidor) e recolha (qualquer medida
destinada a obter o retorno de um produto perigoso que já tenha sido fornecido ou disponibilizado aos
consumidores pelo respetivo produtor ou distribuidor). Ora, no caso em apreço a DGC considerou que o
porta bebés Deuter; Kid Comfort 1 plus, Art No 4600215 e Lote 150218 ao apresentar risco elevado,
enquadra nos termos da lei a retirada do produto do mercado.
Retomando as alegações apresentadas em sede de audiência de interessados, conclui o fabricante,
nomeadamente que “o porta-bebés Kid Comfort 1 plus, Art. No 4600215 não oferece quaisquer problemas
reais de segurança para o utilizador, razão pela qual entende que a decisão final não venha a contemplar
a retirada do produto acima referido do mercado, nem que o mesmo venha a ser referenciado no
mecanismo RAPEX.” Conclui, ainda, “Sem conceder, considerando as razões enunciadas no projeto de
decisão, caso a DGC mantenha a posição sugere-se que sejam determinadas medidas menos gravosas
para a empresa, que não impliquem o inevitável considerável prejuízo financeiro e reputacional que
adviria da implementação das medidas constantes da decisão projetada.”

Analisados os documentos e os factos elencados pelo fabricante em sede de audiência de interessados,
entende a DGC, pelos motivos acima expostos, que aqueles não são suscetíveis de colocar em causa a
matéria de facto e de direito em que assenta a presente Decisão, justificando-se, assim, a emissão da
mesma, nos termos do ponto 18.

18. DECISÃO
Face ao acima exposto, e considerando que:


A conformidade do produto com a obrigação geral de segurança, prevista no n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, foi avaliada atendendo à norma EN 13209-1:2004,
tendo o relatório de ensaios nº 18.39433R1, de 30.05.2019, do IISG, concluído que o produto
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não cumpre os pontos da norma: 6. Construção - 6.4 Cordões, atilhos, cintas e elementos
usados para atar; 6.5 Dispositivos de dobragem e bloqueio - 6.5.2 Requisitos;


A norma EN 13209-1:2004 cumpre a obrigação geral de segurança prevista na Diretiva n.º
2001/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro, relativa à Segurança
Geral dos Produtos, conforme decorre do disposto no artigo 1.º e do ponto 11 do anexo, da
Decisão da Comissão (2006/514/CE), de 20.07.2006, publicada no Jornal Oficial da União
Europeia em 22.07.2006;



A norma EN 13209-1:2004 foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia, na série C, em
22.07.2006, dando cumprimento ao disposto no artigo 2.º da Decisão da Comissão
(2006/514/CE);



Na avaliação de risco, efetuada de acordo com a metodologia proposta pela Comissão Europeia,
através da ferramenta RAG (Risk Assessement Guidelines), que tem em conta os princípios
estabelecidos na Decisão de Execução (UE) n.º 2019/417 da Comissão, de 8 de novembro de
2018, que estabelece orientações para a gestão do Sistema RAPEX, obteve-se a classificação de
“risco elevado”, justificando-se, assim, a retirada do produto do mercado;



O relatório de ensaios n.º 21228501_002, de 12.03.2015, do laboratório TÜV Rheinland, enviado
pelo fabricante, refere-se aos modelos de porta-bebés “Kids Comfort Lite” e “Kids Comfort 1
Plus”, sem indicação dos números dos artigos e lote, não se podendo concluir que se trata de
produtos idênticos ao que foi adquirido pela DGC, melhor identificado no ponto 3;



Os factos deduzidos pelo fabricante em sede de audiência de interessados, e respetiva
documentação não são, após apreciação pela DGC no ponto 17., suscetíveis de alterar de facto
e de direito o sentido da presente Decisão;



O produto apresenta riscos para as crianças utilizadoras, que são consumidoras muito
vulneráveis;



O fabricante, Deuter, de acordo com o disposto no artigo 5.º e alínea e) do artigo 3.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, é destinatário da obrigação geral de segurança;

E, porque cumpre salvaguardar a saúde e a segurança dos consumidores, permitindo apenas que
circulem no mercado produtos seguros, ou seja, produtos que, em condições de uso normal ou
razoavelmente previsível, não apresentem quaisquer riscos ou apresentem apenas riscos reduzidos,
compatíveis com a sua utilização e considerados aceitáveis de acordo com um nível elevado de proteção
da saúde e segurança dos consumidores, a Direção-Geral do Consumidor decide, nos termos e para os
efeitos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 2º e alínea d) do artigo 4º, ambos do Decreto
Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril:
a) Considerar que o produto em apreço apresenta risco elevado, por ser suscetível de apresentar
riscos, nomeadamente, de lesões na cabeça e nos membros das crianças utilizadoras, justificandose, assim, a sua retirada do mercado;
b) Comunicar o teor da presente Decisão à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, à
Autoridade Regional das Atividades Económicas da Região Autónoma da Madeira e à Inspeção
Regional das Atividades Económicas dos Açores;
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c) Efetuar a notificação junto da Comissão Europeia no âmbito do Sistema de Alerta Rápido Europeu
para produtos perigosos, não alimentares (RAPEX), nos termos e para os efeitos do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março;
d) Publicar a presente Decisão, no sítio da internet da Direção-Geral do Consumidor, em
www.consumidor.gov.pt
19. Data
6 de novembro de 2019

12

