DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR
Processo n.º 9 / DGC / 2019
Cama Basic Plus Bigo

DECISÃO
PRODUTO
1. Categoria de produtos
Artigos de Puericultura.
2. Denominação do produto Cama Basic Plus Bigo.
3. Marca e modelo
Bigo; Basic Bed; Ref. 800502
4. Código e lote
EAN: 5602511426307; Prod. 27/2017; V/Ref.4812936; Enc. N.º
38355571.
5. Características do
Cama de grades para bebé, fabricada em madeira de pinho sem
produto / da categoria de acabamento. A cama não possui colchão e tem duas posições para
produtos
regular o estrado.
6. Público a que se destina

Destina-se a crianças.

ENQUADRAMENTO LEGAL OU NORMATIVO
7. Legislação relevante

8. Normas aplicáveis ao
produto

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.
NP EN 716-1:2018- Mobiliário; Camas de criança e camas de criança de
dobrar para uso doméstico; Parte 1: Requisitos de segurança1
NP EN 716-2:2019 - Mobiliário; Camas de criança e camas de criança de
dobrar para uso doméstico; Parte 2: Métodos de ensaio2
EN 716-1:2008+A1:2013 - Furniture; Children's cots and folding cots for
domestic use; Part 1: Safety requirements.
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Idêntica à norma EN 716-1:2017 - Furniture; Children's cots and folding cots for domestic use; Part 1: Safety requirements.
Idêntica à norma EN 716-2:2017 - Furniture; Children's cots and folding cots for domestic use; Part 2: Test methods.
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OPERADORES ECONÓMICOS
9. Origem/
Identificação do
fabricante
10. Identificação do
importador/distribuidor

Fabricado em Portugal
Fabricante: Não identificado
Fashion Division, S.A. - Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia,
Portugal.

11. Forma de
Venda a retalho.
comercialização/ canal de Retalhista identificado: Modelo Continente Hipermercados S.A., Centro
distribuição
Comercial Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa.

DILIGÊNCIAS EFETUADAS
12. Ensaios Laboratoriais e
pareceres efetuados,
com indicação da
entidade responsável e
respetivas conclusões

No âmbito de uma ação conjunta de vigilância de mercado (referida no
ponto 19. desta decisão), o produto foi ensaiado pelo Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli (IISG), em Itália, de acordo com a norma EN 7161:2017 - Furniture; Children's cots and folding cots for domestic use; Part
1: Safety requirements.
Os pontos da norma testados foram os seguintes:
- 4. Requisitos de segurança; 5. Embalagem; 7. Marcação.
- Migração de certos elementos - Categoria III: Raspado (alumínio,
antimónio, arsénio, bário, boro, cádmio, crómio, zinco, cobalto,
cobre, chumbo, manganês, mercúrio, estanho, selénio, estrôncio e
níquel).
O IISG remeteu o relatório de ensaios nº. 18.39314, de 22.10.2018, onde
conclui que o produto não cumpre os requisitos da norma EN 7161:2017, no que respeita ao ponto 4.4.1.3 - etiquetas e decalques,
porquanto na parte superior da base da cama existem etiquetas
autocolantes, numa das extremidades internas da cama.
De acordo com este ponto da norma, não devem ser utilizadas etiquetas
autocolantes e decalques nas superfícies internas dos lados e
extremidades da cama, a menos que estejam abaixo do nível da base da
cama ou da base do colchão.
Atendendo a que o produto faz referência à norma EN
716:2008+A1:2013 - Furniture; Children's cots and folding cots for
domestic use, o laboratório procedeu à verificação do requisito - 4.4.1.3
- etiquetas e decalques - de acordo com esta norma, tendo concluído
que se mantém a não conformidade.
A Direção-Geral do Consumidor procedeu, também, à verificação da
informação, em língua portuguesa, de acordo com o ponto 6. Instruções
de utilização, tendo concluído que o produto cumpre os requisitos deste
ponto da norma EN 716-1:2017.

13. Medidas já adotadas
14. Não conformidades
15. Riscos

As referidas no ponto 12. da presente decisão.
De acordo com o relatório de ensaios elaborado pelo IISG, existem
etiquetas autocolantes na parte superior da base da cama, numa das
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extremidades internas da mesma. Estas etiquetas estão ao alcance da
criança.
Assim, considerando que a criança pode destacar as etiquetas e colocálas sobre a boca e nariz, conclui-se que o produto é suscetível de
apresentar risco de lesões para a criança utilizadora, nomeadamente,
de sufocação.
16. Acidentes ou incidentes
registados

Não se tem conhecimento.

OUTRAS INFORMAÇÕES
17. Entidade que suscitou a No âmbito da ação de vigilância de mercado, referida no ponto 19. da
questão da perigosidade presente Decisão, a Direção-Geral do Consumidor procedeu à
aquisição do produto.
18. Avaliação de risco
Efetuada a avaliação do risco, de acordo com a metodologia proposta
pela Comissão Europeia e considerando que:
 A criança está a brincar na cama. A cama possui etiquetas
autocolantes que estão ao seu alcance.
 A probabilidade de a criança destacar as etiquetas – é média;
 A probabilidade de a criança colocar as etiquetas sobre a boca e nariz
– é baixa;
 A probabilidade de os pais não se apercebem de imediato – é média;
 A probabilidade de a criança sufocar – é baixa;
 O produto é destinado a crianças muito pequenas, que são
consumidoras muito vulneráveis.
Conjugando todos estes fatores, obtém-se a classificação de “risco
elevado”, justificando-se, assim, a retirada do produto do mercado e a
recolha junto dos consumidores.
19. Observações
complementares/
Audiência de
interessados

Está em curso uma ação conjunta de vigilância do mercado sobre
“Porta-bebés e berços”, apoiada financeiramente pela Comissão
Europeia e que conta com a participação da Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Islândia, Letónia, Lituânia, Malta, Portugal e República Checa. A
participação, a nível nacional, é assegurada pela Direção-Geral do
Consumidor.
Audiência de interessados
Em 23 de abril de 2019, foi enviado ao operador económico “Fashion
Division, S.A. - Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, Portugal” o
projeto de decisão desta Direção-Geral, com vista ao exercício do direito
de audiência de interessados, ao abrigo dos artigos 121º e 122º, ambos
do novo Código de Procedimento Administrativo (CPA). Neste âmbito, o
operador económico informou, através da comunicação eletrónica de
10.05.2019, nomeadamente, o seguinte: “ (…)
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2. a produção entregue segundo se diz não está de acordo com o
produto testado e validado no que diz respeito à posição das
etiquetas.
3. Contudo gostaríamos de acrescentar que de acordo com a norma
EN 716-1:2017 - ponto 4.4.1.3 – etiquetas e decalques : “Não
devem ser utilizadas etiquetas autocolantes e decalques nas
superfícies internas dos lados e extremidades da cama, a menos que
estejam abaixo do nível da base da cama ou da base do colchão.”),
e porque este produto deve ser utilizado com colchão, (Cf fotografia
infra e a informação do ponto 12 onde é indicado que “ existem
etiquetas autocolantes na parte superior da base da cama, numa
das extremidades da cama“), temos reservas relativamente à
conclusão da pretensa não conformidade do produto em causa, pois
como se percebe as etiquetas autocolantes estão colocadas abaixo
da base do colchão, daí que, em ordem a uma mais correcta
avaliação da presente situação, fosse pertinente solicitar parecer ao
fornecedor e a uma entidade externa devidamente acreditada.
Finalmente, e dado o teor do ponto 20 do projecto de decisão, irá
também aqui proceder-se à imediata retirada de venda dos exemplares
existentes.”. O operador económico juntou o relatório de ensaios
n. º 20164001013/10, datado de 2016.08.02, emitido pelo Centro de
Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM).
Posteriormente, também através de correio eletrónico de 14.05.2019,
o operador económico veio ainda expor o seguinte:
“1. Mau grado, como já antes informado, se ter procedido de modo
voluntário à retirada de venda do produto em causa – Cama Basic
Plus Bigo – cumpre enfatizar, como também já antes
encarecido, que de acordo com a norma EN 716-1:2017 mormente ao disposto no seu ponto 4.4.1.3 , versando sobre as
etiquetas e decalques - , não devem ser utilizadas etiquetas
autocolantes e decalques nas superfícies internas dos lados e
extremidades da cama, a menos que estejam abaixo do nível da
base da cama ou da base do colchão.
2. Ora, justamente este produto deve ser utilizado com colchão, vejase nesse sentido a documentação já carreada ao processo,
designadamente aquela onde se pode ler que “existem etiquetas
autocolantes na parte superior da base da cama, numa das
extremidades da cama”, por isso que se suscitam
dúvidas relativamente a uma pretensa não conformidade do dito
produto, uma vez que, como se percebe, nele as etiquetas
autocolantes estão colocadas abaixo da base do colchão.
3. Assim, em face destes elementos, solicita-se à DGC que se pronuncie
em ordem a poder avaliar uma eventual reintrodução no mercado
do produto em causa.
Em 15.05.2019, o operador económico enviou, através de correio
eletrónico, outro relatório de ensaios n. º 20164001013/10A, de
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2016.09.29, também emitido pelo Centro de Apoio Tecnológico à
Indústria Metalomecânica (CATIM). Neste relatório consta a seguinte
referência: “Este relatório substitui o relatório n. º 20164001013/10,
de 2016.08.02. Por solicitação do requerente a referência da amostra
testada foi retirada”.
A apreciação da Direção-Geral do Consumidor
A Direção-Geral do Consumidor, após análise das respostas
apresentadas no âmbito da audiência de interessados, tem a referir o
seguinte:
O relatório de ensaios nº. 18.39314, de 22.10.2018, efetuado pelo
laboratório IISG à cama adquirida pela DGC, reporta-se ao produto
“Cama Basic Plus Bigo; Basic Bed; Ref. 800502”.
Já o relatório de ensaios n. º 20164001013/10A, de 2016.09.29,
efetuado pelo CATIM e remetido à Direção-Geral do Consumidor pelo
operador económico, refere-se a uma cama da marca “CARBEBÉ;
Modelo BIGO” sem identificação da referência do produto ensaiado.
Note-se, a este respeito, que este relatório menciona que “(…) Por
solicitação do requerente a referência da amostra testada foi
retirada”.
Para além disso, o referido relatório de ensaios conclui quanto ao ponto
4.4.1.3 - Etiquetas e decalques - que o produto está conforme,
mencionando que “o produto ensaiado não possui etiquetas e decalques
na superfície interna dos lados e extremidades da cama.”
Ora, o produto que é objeto da presente Decisão possui etiquetas
autocolantes apostas na parte superior da base da cama, que constitui
a base do colchão/estrado.
De acordo com o ponto 4.4.1.3. da norma, não devem ser utilizadas
etiquetas autocolantes e decalques nas superfícies internas dos lados e
extremidades da cama, a menos que estejam abaixo do nível da base da
cama ou da base do colchão.
Neste enquadramento, e não obstante no relatório de ensaios acima
citado, remetido à Direção-Geral do Consumidor pelo operador
económico, o produto ensaiado não apresentar não conformidades,
verifica-se que o mesmo possui marca diferente e não tem qualquer
referência, pelo que não se pode concluir que se trata de amostra
idêntica à adquirida pela Direção-Geral do Consumidor e ensaiada pelo
IISG.
Assim, considerando que o produto:
-

apresenta uma não conformidade decorrente da aposição de
etiquetas autocolantes na parte superior da base da cama;
apresenta riscos para as crianças utilizadoras, que são consumidoras
muito vulneráveis;
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-

que já foi adquirido pelos consumidores, persistindo a sua
perigosidade,

justifica-se a emissão desta Decisão, nos termos do ponto 20.

DECISÃO
20.

21. Data

Tendo em conta os pontos acima mencionados 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:
a) Considerar que o produto em apreço apresenta risco elevado, nos
termos da 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, por ser
suscetível de apresentar riscos para as crianças utilizadoras,
nomeadamente, de sufocação;
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, para os devidos efeitos;
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) Tornar pública a presente Decisão, no sítio da internet da DireçãoGeral do Consumidor, em www.consumidor.gov.pt
21 de maio de 2019
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