Processo de
recolha de A a Z:
Orientações para os
operadores económicos
e as autoridades de
fiscalização do mercado
Data: 22.7.2021

Índice
Porquê o presente guia? ......................................................................................................... 2
1. Quadro jurídico em matéria de recolhas................................................................................ 3
O que é uma recolha? ......................................................................................................... 3
Tipos de recolha .............................................................................................................. 3
Recolha em oposição à retirada do mercado e outras medidas corretivas ................................ 3
Síntese dos principais atos jurídicos da UE relevantes para as recolhas...................................... 4
Funções e responsabilidades dos diferentes intervenientes no processo de recolha ..................... 4
Operadores económicos .................................................................................................... 4
Autoridades de fiscalização do mercado .............................................................................. 5
Comissão Europeia ........................................................................................................... 5
2. Processo de recolha do ponto de vista dos operadores económicos .......................................... 6
Síntese de conjunto do processo de recolha: Fluxograma do processo ....................................... 6
Síntese pormenorizada do processo de recolha ....................................................................... 7
Estar pronto para realizar uma recolha ............................................................................... 7
Realizar uma recolha ...................................................................................................... 12
3. Processo de recolha do ponto de vista das autoridades de fiscalização do mercado .................. 28
Síntese de conjunto do processo de recolha: Fluxograma do processo ..................................... 28
Síntese pormenorizada do processo de recolha do ponto de vista das autoridades de fiscalização
do mercado...................................................................................................................... 29
Principais etapas do processo de recolha ........................................................................... 29
Apoiar os operadores económicos .................................................................................... 35
4. Apêndices ....................................................................................................................... 37
4.1 Lista de autoridades nacionais de fiscalização do mercado ................................................ 37
4.2 Síntese dos documentos de orientação nacionais para as recolhas de produtos ................... 38
4.3 Síntese das bases de dados de recolhas e dos portais de produtos recolhidos ..................... 39
4.4 Ligações de interesse/outras leituras ............................................................................. 41
4.5 Lista de verificação do operador económico para as recolhas ............................................ 42

#EUCASP2020

1

CASP 2020 da UE
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Porquê o presente guia?
As recolhas de produtos são importantes para proteger os consumidores de produtos perigosos e
podem até salvar vidas. As recolhas são uma das medidas mais comuns para atenuar os riscos
inerentes aos produtos perigosos que já tenham sido fornecidos aos consumidores. Entre os mais de
2 000 alertas relativos a produtos perigosos trocados anualmente através do sistema de alerta rápido
da UE para produtos não alimentares perigosos1 («Safety Gate»/RAPEX), cerca de metade dizem
respeito à recolha de produtos junto dos consumidores.
Embora as taxas de resposta variem consideravelmente, dependendo de fatores como o canal de
venda e a categoria do produto, a proporção de produtos recolhidos com êxito junto dos consumidores
permanece, em geral, baixa. Tal prende-se com o facto de os consumidores não estarem cientes de
que possuem um produto que está a ser recolhido nem reagirem perante um anúncio de recolha.
Nenhuma empresa deseja aplicar medidas corretivas, mas sempre que um problema de segurança
exige a realização de uma recolha para prevenir lesões e salvar vidas, tanto os operadores económicos
como os consumidores beneficiam se agirem de forma rápida e eficaz. Os dados sugerem que a
confiança dos consumidores nas empresas pode até aumentar em resultado de uma recolha bem
gerida.
O objetivo do presente documento é fornecer orientações tanto aos operadores económicos como às
autoridades de fiscalização do mercado em todos os aspetos de um processo de recolha.
As recomendações fornecidas no presente guia destinam-se a complementar os requisitos ao abrigo
da legislação da UE, sendo que não constituem em si mesmas obrigações juridicamente vinculativas.
O guia aplica-se a todos os produtos de consumo não alimentares2, conforme definido na Diretiva
Segurança Geral dos Produtos (DSGP)3, sem prejuízo de quaisquer requisitos ou orientações
específicas do produto.
O presente guia foi elaborado em cooperação com as autoridades europeias de fiscalização do
mercado4 e com a Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores da Comissão Europeia no âmbito das

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape
x/index_pt.htm.
2
Podem ser desenvolvidos requisitos ou orientações para setores específicos para a recolha de produtos
harmonizados no futuro.
3
Nos termos do artigo 2.º, alínea a), da DSGP, por «produtos de consumo» entende-se os produtos destinados
aos consumidores ou suscetíveis, em circunstâncias razoavelmente previsíveis, de ser utilizados pelos
consumidores mesmo que não lhes sejam destinados, que tenham sido fornecidos ou disponibilizados no âmbito
de uma atividade comercial (com exceção dos produtos usados, fornecidos como antiguidades ou como produtos
que necessitam de ser reparados ou recuperados antes de serem utilizados). A definição não abrange os géneros
alimentícios, os dispositivos médicos e os produtos farmacêuticos. https://ec.europa.eu/info/general-productsafety-directive_pt.
4
Elaborado em cooperação com as autoridades de fiscalização do mercado da Alemanha, Áustria, Bulgária,
Chéquia, Croácia, Espanha, França, Islândia, Malta e Suécia.
1
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atividades coordenadas sobre a segurança dos produtos (CASP) de 2020 5. Destina-se a ser utilizado
como documento de trabalho que pode ser atualizado no futuro com base em novas tendências e
dados.
O presente guia abrange:
•
•
•

o quadro jurídico em matéria de recolhas, incluindo as definições, a síntese dos principais atos
jurídicos e as funções e responsabilidades dos diferentes intervenientes no processo de
recolha,
o processo de recolha do ponto de vista dos operadores económicos,
o processo de recolha do ponto de vista das autoridades de fiscalização do mercado.

1. Quadro jurídico em matéria de
recolhas
O que é uma recolha?
Uma recolha é uma medida que visa o retorno de um produto perigoso 6 que já tenha sido
disponibilizado aos consumidores ou a outros utilizadores finais7.
Tipos de recolha
As recolhas podem ser realizadas diretamente pelos operadores económicos numa base voluntária,
frequentemente em resultado de orientações e sugestões fornecidas pelas autoridades de fiscalização
do mercado. Sempre que a autoridade de fiscalização do mercado ordenar o início de uma recolha, tal
é considerado uma «recolha obrigatória».
Em situações excecionais em que pode não existir outra opção viável para prevenir os riscos envolvidos
(por exemplo, quando o operador económico não pode ser identificado ou não atua), a autoridade de
fiscalização do mercado pode ter de adotar, ela própria, medidas corretivas, designadamente recolher
o produto.
Recolha em oposição à retirada do mercado e outras medidas corretivas
Embora uma recolha vise o retorno de um produto na posse do utilizador final, por «retirada» entendese qualquer medida destinada a impedir a disponibilização no mercado de um produto presente na
cadeia de abastecimento8.
Para além da recolha e da retirada, também podem ser adotadas outras medidas corretivas pelos
operadores económicos ou ordenadas pelas autoridades. Estas incluem, entre outras:
•
•
•
•
•
5

marcação de um produto que apresenta riscos em determinadas condições mediante aposição
de alertas adequados,
sujeitar a comercialização de um produto a condições prévias para torná-lo seguro,
proibir totalmente a comercialização de um produto,
destruir um produto,
reparar/alterar tecnicamente um produto.

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=pt.

Por «produto perigoso» entende-se qualquer produto que, em condições normais de utilização, nomeadamente
de duração, colocação em serviço, requisitos em matéria de instalação e manutenção, apresente um risco para a
segurança e a saúde das pessoas. As orientações RAPEX estabelecem o quadro para avaliar o risco associado a um
produto. A ferramenta de avaliação dos riscos está disponível em: https://ec.europa.eu/consumers/consumersafety/rag/#/screen/home.
7
Em conformidade com o artigo 2.º, alínea g), da Diretiva Segurança Geral dos Produtos (DSGP) (Diretiva
2001/95/CE) e com o artigo 3.º, n.º 22, do Regulamento (UE) 2019/1020.
8
Em conformidade com o artigo 2.º, alínea h), da Diretiva Segurança Geral dos Produtos (DSGP) (Diretiva
2001/95/CE) e com o artigo 3.º, n.º 23, do Regulamento (UE) 2019/1020.
6
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Síntese dos principais atos jurídicos da UE relevantes para as
recolhas
Diretiva Segurança Geral dos Produtos (Diretiva 2001/95/CE)
A principal legislação a nível da UE é a Diretiva Segurança Geral dos Produtos (DSGP)(Diretiva
2001/95/CE). Relativamente às recolhas, a DSGP estabelece as obrigações aplicáveis aos produtores
e aos distribuidores, as obrigações e os poderes dos Estados-Membros e o sistema de troca rápida de
informação (ver secção 1.3). Estes requisitos aplicam-se aos produtos de consumo não harmonizados,
bem como aos produtos abrangidos pela legislação harmonizada9, se esta legislação não incluir já
determinadas disposições com o mesmo objetivo.
Regulamento (UE) 2019/1020 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à fiscalização do
mercado e à conformidade dos produtos
Este regulamento estabelece as regras de fiscalização do mercado aplicáveis aos produtos
harmonizados, isto é, aos produtos dos setores sujeitos a regras comuns na UE, tais como brinquedos,
eletrodomésticos ou equipamento de proteção pessoal. Prevê os poderes das autoridades de
fiscalização do mercado, que incluem o poder de ordenar que o produto seja retirado ou recolhido e o
poder de remover conteúdo de uma interface em linha sempre que não estejam disponíveis outros
meios efetivos para eliminar um risco grave.
Diretiva Comércio Eletrónico (Diretiva 2000/31/CE)
A diretiva estabelece os procedimentos de notificação e retirada para o conteúdo ilegal (por exemplo,
listas de produtos perigosos). Nos termos desta disposição, os prestadores de serviços de
armazenagem em servidor podem beneficiar de uma isenção de responsabilidade, desde que
«[procedam] com diligência» no sentido de removerem ou impossibilitarem o acesso ao conteúdo
após tomarem conhecimento da sua natureza ilegal. Foi incluída uma disposição análoga na proposta
de regulamento da Comissão relativo aos serviços digitais que substituirá o procedimento da Diretiva
Comércio Eletrónico, caso seja aprovado pelos colegisladores.
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento 2016/679) (RGPD).
Este regulamento harmoniza as regras relativas à proteção de dados na UE e, por conseguinte, deve
ser tido em conta durante a recolha ou o tratamento de dados para efeitos de recolhas.
Além disso, podem ser definidas disposições específicas na legislação harmonizada10, tais como o
Regulamento (UE) 2018/85811 relativo à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a
motor.
Por último, a legislação nacional e os documentos de orientação podem incluir requisitos adicionais. O
apêndice 5.2 fornece uma síntese dos códigos nacionais de boas práticas ou as orientações para as
recolhas.

Funções e responsabilidades dos diferentes intervenientes no
processo de recolha
Operadores económicos
Dependendo do processo, qualquer ou todos os operadores económicos presentes na cadeia de
abastecimento podem ser responsáveis pela realização de uma recolha.
Nos termos da DSGP, os produtores e distribuidores são obrigados a informar imediatamente as
autoridades nacionais competentes sempre que tenham conhecimento de que o produto que
colocaram no mercado é perigoso, fornecendo informações pormenorizadas sobre as medidas
Os setores harmonizados estão sujeitos a regras comuns na UE (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/free-movement-sectors_pt).
10
A legislação de harmonização da UE consta do anexo I do Regulamento (UE) 2019/1020.
11
EUR-Lex — 32018R0858 — PT — EUR-Lex (europa.eu).
9
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adotadas para prevenir os riscos para os consumidores. Para ajudar as empresas a cumprir esta
obrigação, a Comissão Europeia criou uma ferramenta específica, o Portal de Alerta para Empresas
relativo à Segurança dos Produtos12.
•

Os produtores são os principais responsáveis pela segurança dos produtos que colocam no
mercado. Se for necessário evitar riscos para a saúde e segurança dos consumidores, estes
têm a obrigação de adotar medidas adequadas (incluindo retirar os produtos perigosos da
cadeia de abastecimento, advertir os consumidores ou, em último recurso, recolher os
produtos que já tenham sido fornecidos aos consumidores).

•

Os distribuidores devem agir «com diligência» e não devem fornecer produtos que saibam
não ser seguros. Devem ainda cooperar com as medidas adotadas pelos produtores e pelas
autoridades competentes para evitar os riscos e divulgar informações sobre os riscos inerentes
aos produtos. Tal pode incluir, por exemplo, cooperar na divulgação do aviso de recolha,
contactar diretamente os consumidores conhecidos como tendo adquirido o produto recolhido
e/ou cooperar na recolha dos produtos recolhidos e devolvê-los ao produtor. Na prática, se o
produtor não estiver estabelecido no país da recolha, o distribuidor será o principal ponto de
contacto da autoridade de fiscalização do mercado.

O Regulamento (UE) 2019/1020 estabelece a obrigação de ter um operador económico específico
na UE responsável por cada produto colocado no mercado da UE 13. Tal pode ser um fabricante, um
importador, um mandatário14 ou, se nenhum dos referidos acima estiver estabelecido na UE, um
prestador de serviços de execução15. As suas obrigações (estabelecidas pelo referido regulamento)
incluem informar as autoridades sobre produtos perigosos e cooperar com as autoridades nacionais
(incluindo a adoção de medidas corretivas e a atenuação dos riscos).
Autoridades de fiscalização do mercado
Incumbe às autoridades de fiscalização do mercado a fiscalização do mercado e a aplicação da
legislação em matéria de segurança dos produtos no seu território. No que diz respeito às recolhas de
produtos, as autoridades de fiscalização do mercado devem incentivar e promover iniciativas
voluntárias pelos produtores e pelos distribuidores, entre outros aspetos, através da elaboração de
códigos de boas práticas.
Caso as iniciativas voluntárias empreendidas pelos operadores económicos se revelarem
insatisfatórias ou insuficientes, as autoridades também podem ordenar ou, se necessário, organizar,
elas próprias, tais iniciativas (a expensas do operador, se for possível identificá-lo). Em casos
urgentes, as autoridades de fiscalização do mercado podem ordenar uma recolha sem que para tal
seja necessário sugerir, de primeiro, uma iniciativa voluntária. A nível nacional, poderão estar
disponíveis outras medidas e sanções para as autoridades de fiscalização do mercado16.
Comissão Europeia
A Comissão Europeia tem uma responsabilidade global e poderes específicos para garantir que as
autoridades competentes desempenham as suas funções. Além disso, é igualmente responsável pela
gestão do «Safety Gate»/RAPEX, que permite às autoridades nacionais partilharem informações
referentes a recolhas e outras medidas corretivas.

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/.
Artigo 4.º do Regulamento (UE) 2019/1020.
14
Por «mandatário» entende-se a pessoa singular ou coletiva estabelecida na UE, a quem foi conferido um mandato
por escrito pelo fabricante para praticar determinados atos em seu nome em cumprimento de obrigações que lhe
são
impostas
pela
legislação
de
harmonização
aplicável
ou
pelos
requisitos
previstos
no
Regulamento (UE) 2019/1020 (artigo 3.º).
15
Por «prestadores de serviços de execução» entende-se a pessoa singular ou coletiva que propõe, no âmbito de
uma atividade comercial, pelo menos dois dos seguintes serviços de: armazenagem, embalagem, endereçamento
e expedição sem ter a propriedade dos produtos em causa, excluindo os serviços postais [artigo 3.º do
Regulamento (UE) 2019/1020].
16
Por exemplo, ao abrigo da legislação da Chéquia, as autoridades de fiscalização do mercado podem controlar
uma recolha voluntária e, se adequado, aplicar coimas pela não organização ou realização da recolha.
12
13
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Exemplos de iniciativas da Comissão Europeia em matéria de segurança dos produtos
Compromisso de Segurança dos Produtos17
Em junho de 2018, a Comissão Europeia facilitou a celebração do Compromisso de Segurança dos
Produtos com vários dos principais mercados em linha. Esta iniciativa, a primeira do seu género
no domínio da segurança dos produtos, define iniciativas voluntárias específicas em 12 domínios
distintos que vão além do procedimento de notificação e retirada estabelecido na Diretiva
Comércio Eletrónico. O objetivo final é melhorar a deteção de produtos não seguros
comercializados na UE antes de serem vendidos aos consumidores ou posteriormente logo que
possível. Em especial, o Compromisso pressupõe a cooperação com as autoridades e os
vendedores dos Estados-Membros da UE com vista a informar os consumidores sobre as recolhas.
A Comissão acompanha a aplicação do Compromisso e incentiva os demais mercados em linha a
aderirem à iniciativa.

Cooperação internacional
A Comissão Europeia desempenhou um papel importante na criação do portal mundial de recolhas
da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) 18, que funciona como
um balcão único para a partilha de informações referentes a recolhas de produtos a nível mundial
e que contribui para o sistema com informações sobre produtos perigosos provenientes do «Safety
Gate»/RAPEX. Além disso, a Comissão Europeia participa nas campanhas de comunicação global
da OCDE. Em 2019, coliderou, em conjunto com a Comissão Australiana da Concorrência e dos
Consumidores, uma campanha de sensibilização da OCDE sobre a importância da recolha e do
retorno de produtos não seguros.

2. Processo de recolha do ponto de
vista dos operadores económicos

Planear
uma
recolha

Síntese de conjunto do processo de recolha: Fluxograma do
processo
Estar pronto para realizar recolhas e adotar
medidas corretivas
● Estabelecer uma estratégia

Realizar um evento de simulação
● Executar o plano
● Familiarização do pessoal

● Elaborar um plano de ação
Iniciar o processo
Comprovar a existência de um produto perigoso

Determinar o nível de risco
Realizar uma avaliação dos riscos, em conformidade com os princípios
estabelecidos nas orientações da UE
Decidir sobre o tipo de medidas corretivas a adotar
Efetuar uma boa gestão dos riscos

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/productsafety-pledge_pt.Informar a autoridade nacional de fiscalização do mercado
Garantir uma abordagem
17

http://www.oecd.org/sti/consumer/product-recalls/.

a recolha

18

Notificar a autoridade de fiscalização do mercado competente dos riscos
do produto e da(s) medida(s) corretiva(s) programada(s)
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Coordenar e cooperar com outros intervenientes

Informar os demais presentes na cadeia de abastecimento e outros
intervenientes relevantes (por exemplo, mercados em linha)

Síntese pormenorizada do processo de recolha
Estar pronto para realizar uma recolha
Estabelecer uma estratégia de recolha
Estar preparado e planear com antecedência é fundamental para conseguir agir rápida e eficazmente.
Tanto os produtores como os distribuidores devem ter em vigor uma estratégia de recolha por escrito
para garantir que cumprem a legislação pertinente da UE e nacional em matéria de segurança dos
produtos.
Os principais elementos da estratégia devem incluir:
•
•
•
•
•
•
•

um compromisso para realizar recolhas e adotar outras medidas corretivas, sempre que
necessário, para evitar danos,
a garantia de financiamento adequado e de mão-de-obra para assegurar a realização eficaz
das recolhas e de outras medidas corretivas e a concretização dos resultados desejados,
a atribuição clara das responsabilidades: é importante que a política não só tenha o apoio
pleno da direção superior, como também seja bem conhecida em toda a organização, estando
o pessoal ciente das respetivas funções e responsabilidades,
a gestão da qualidade da estratégia e dos planos de recolha, incluindo a publicação, a
circulação, a avaliação e a alteração a nível interno,
a implementação de um mecanismo para recolher notificações/reações de consumidores e
reagir em conformidade,
a identificação dos principais intervenientes que devem ser tidos em consideração —
autoridades, organizações do setor da comunicação social, cadeia de distribuição (em ambas
as direções),
a garantia do apoio institucional e a validação da direção superior.

Tal política atenuará os riscos que os produtos perigosos podem constituir para os consumidores e
transmitir uma abordagem responsável por parte da empresa. Desta forma, os consumidores serão
protegidos e os danos à reputação da empresa serão atenuados.
Elaborar um plano de ação
O plano deve incluir todos os principais elementos necessários para uma recolha eficaz. Estes
elementos são descritos abaixo.
1. Nomear uma equipa responsável pela aplicação das medidas corretivas
As recolhas e outras medidas corretivas requerem uma equipa constituída por pessoas com
conhecimentos especializados relevantes num vasto leque de domínios, tais como produção, questões
técnicas (incluindo informática), garantia da qualidade, gestão dos riscos (incluindo considerações em
matéria de seguros e responsabilidade), comercialização, serviços ao cliente, etc.
2. Estabelecer processos de acompanhamento da segurança dos produtos
Os operadores económicos devem implementar um sistema de acompanhamento sólido baseado nos
riscos para identificar potenciais problemas de segurança relacionados com os seus produtos. O plano
de ação deve incluir mecanismos de recolha e análise — numa base permanente e para todos os
produtos — de informações, tais como:
•
•
•
•
•
•

reclamações em matéria de responsabilidade decorrente de produtos,
reclamações de consumidores (apresentadas diretamente ou por intermédio de
retalhistas, incluindo as provenientes de outras fontes, como das autoridades de
fiscalização do mercado e de organizações de consumidores),
indemnizações de seguros ou ações judiciais,
questões de não conformidade comunicadas pelos processos de controlo da qualidade
da empresa ou por outras organizações,
resultados de ensaios de produtos,
informações de engenheiros de serviço ou de centros de pós-venda/reparação,
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•
•
•
•
•
•

quaisquer provas de conduta abusiva ou de utilização inadequada do produto por parte
do consumidor,
quaisquer provas de adulteração dolosa dos produtos,
evolução da legislação ou das normas relativas aos produtos envolvidos,
notificações/pedidos/informações relativas (potencialmente) a produtos perigosos das
autoridades de fiscalização do mercado,
notificações relativas a produtos perigosos no «Safety Gate»/RAPEX (que as empresas
podem subscrever)19,
bases de dados internacionais de produtos perigosos, tais como o portal mundial de
recolhas da OCDE.

3. Estabelecer estratégias de rastreabilidade dos produtos
A legislação de harmonização da União20 exige que os operadores económicos procedam à marcação
dos produtos para que possam ser localizados. O Regulamento (UE) 2019/1020 exige ainda que os
produtos sujeitos à legislação de harmonização da UE específica devem ostentar os dados de contacto
de um operador económico estabelecido na UE que tenha responsabilidades específicas e atue como
ponto de contacto das autoridades de fiscalização do mercado21. Além disso, a DSGP impõe uma
obrigação aos produtores de implementarem sistemas que lhes permitam adotar medidas corretivas,
o que pressupõe a capacidade de localizar os produtos22.
É necessário que os consumidores sejam capazes de identificar os produtos não seguros e os
operadores económicos responsáveis. Para além de quaisquer outros requisitos legais, as informações
de rastreabilidade devem incluir:
•
a identificação do fabricante/produtor,
•
o identificador genérico de produto (por exemplo, um número de código atribuído a um
tipo de produto),
•
o identificador específico, como o número de série, o número de referência do lote, a data
de fabrico ou o código de barras.
Estas informações devem ser apresentadas de forma legível e durável, idealmente apostas no próprio
produto ou, se tal não for possível, na sua embalagem ou num documento de acompanhamento do
produto.
Além disso, a identificação exata dos produtos e dos intervenientes afetados presentes na cadeia de
abastecimento é crucial para uma execução eficaz e eficiente da recolha. Sem tais informações, o
alcance de uma recolha pode tornar-se mais amplo, sendo necessário proceder à recolha de mais
produtos. Para alguns produtos harmonizados, os operadores económicos são obrigados a manter
registos dos intervenientes a quem forneceram o seu produto ou de quem adquiriram produtos (por
exemplo, por um período de dez anos para os brinquedos e de três anos para os cosméticos).
4. Estabelecer estratégias para facilitar o contacto direto com os consumidores
Ser capaz de identificar e contactar diretamente os consumidores afetados por uma recolha pode
melhorar consideravelmente a eficácia da recolha. Os operadores económicos devem certificar-se de
que mantêm um registo dos dados de contacto dos clientes juntamente com as informações do
produto relevantes para fins de segurança.
Tais informações podem ser provenientes de várias fontes, em especial:
•
•

19
20
21
22

de sistemas de registo dos produtos,
de outras fontes de dados de clientes, tais como programas de fidelização, registos de vendas
em linha e de outras vendas à distância, registos de entregas, registos de serviços, recibos
digitais.

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/subscription.
Decisão n.º 768/2008/CE.
Artigo 4.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 2019/1020.
Artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 2001/95/CE.
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Estas fontes são descritas em maior pormenor abaixo.
Utilização dos dados dos consumidores para efeitos de recolhas nos termos do RGPD.
A política de dados/privacidade das empresas deve indicar de forma clara que um dos objetivos do
tratamento de dados (para um sistema de registo, programa de fidelização, compra em linha,
entrega, recibo digital, etc.) é fornecer informações aos consumidores no caso de terem adquirido
um produto sujeito a uma recolha ou caso existam outros problemas inerentes ao produto. Desta
forma, quando os consumidores aceitam as condições de um sistema de registo, programa de
fidelização, compra em linha, entrega de produto ou recibo digital, podem, ao mesmo tempo, dar o
seu consentimento para que os seus dados pessoais sejam tratados para esta finalidade. Se o
operador económico constatar ser necessário realizar uma recolha, não há qualquer restrição à
utilização dos dados dos clientes para contactar diretamente os que foram afetados pela recolha.
4a. Registo do produto
Quando um consumidor regista um produto fornece informações (por exemplo, um endereço de
correio eletrónico) que o associam pessoalmente ao produto e que permitem contactá-lo diretamente
caso sejam realizadas recolhas de produtos ou emitidos alertas de segurança.
Por conseguinte, recomenda-se aos fabricantes e aos vendedores de produtos de consumo duradouros
(tais como dispositivos eletrónicos, aparelhos domésticos, artigos de puericultura, brinquedos,
mobiliário e equipamento desportivo) que implementem sistemas de registo dos produtos
gratuitos e de fácil utilização para efeitos de segurança.
As seguintes boas práticas podem melhorar as taxas de registo dos produtos:
•

Estabelecer claramente uma ligação entre o registo do produto e a segurança: A
maioria dos consumidores não compreende as vantagens de registar os seus produtos e não
estabelece uma ligação entre o registo e a segurança. O convite para efetuar o registo deve
mencionar, de forma explicita, a possibilidade de o proprietário ser contactado no caso de o
produto ocasionar um risco de segurança (ou qualquer outro defeito). Se o registo do produto
for disponibilizado para outros fins que não o da segurança do produto (em especial, para
promoção comercial), tal deve ser comunicado de modo inequívoco. A solução de boas práticas
é possibilitar aos clientes fornecerem dados de contacto diferentes especificamente para fins
de segurança.
Exemplos de ligação entre o registo do produto e a segurança da Mattel23

O convite para efetuar o registo enuncia explicitamente:
«Registo do produto apenas para efeitos de recolhas ou de alertas de segurança.
As informações fornecidas não serão utilizadas para qualquer outro fim que não seja o de
contactá-lo em caso de uma recolha ou de um alerta de segurança relacionado com o produto que
registou».
•

23

Dar resposta às preocupações em matéria de proteção de dados: Muitos consumidores
preocupam-se com o facto de os seus dados de contacto poderem ser utilizados, de modo
abusivo, para fins de promoção comercial. Por conseguinte, é importante reassegurar os
consumidores de que os seus dados pessoais não serão utilizados para fins diferentes daqueles
para os quais deram o seu consentimento. Além disso, a quantidade de informação necessária
para identificar o cliente deve ser reduzida ao mínimo (por exemplo, apenas o endereço de
correio eletrónico e/ou o número de telefone, que tende a ser mais permanente do que o
endereço da residência).

https://service.mattel.com/es/registration/default1.asp.
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•

•

Disponibilizar várias opções de registo: Sempre que possível, deve incentivar-se os
consumidores a registar as suas compras no ponto/momento da venda (tanto em linha como
fora de linha, por exemplo, através de postos de registo eletrónicos). Num estudo recente da
UE, o registo no momento da caixa foi consideravelmente mais eficaz do que após a compra 24.
Contudo, deve ser igualmente possível efetuar o registo dos produtos após a compra (por
exemplo, através de um formulário de registo apenso à embalagem do produto e no sítio Web
da empresa), para que, tanto os produtos mais antigos como os produtos comprados em
segunda mão ou recebidos como ofertas, também possam ser registados.
Reduzir os encargos para os consumidores: Registar um produto deve ser algo tão
simples quanto possível para os consumidores.
o Só devem ser solicitadas as informações mínimas necessárias para a identificação do
produto e do cliente. Em muitos casos, será possível efetuar o pré-preenchimento dos
campos de informação sobre o produto (por exemplo, quando são fornecidos
formulários de registo juntamente com a embalagem do produto ou quando são
utilizadas formas mais inovadoras para o registo dos produtos, tais como leitura de
códigos QR/códigos de barras).
o Se o registo for realizado em linha, poderão ser utilizados menus pendentes para
poupar tempo e tornar o processo de registo mais simples para o utilizador. Além
disso, os sítios Web dos operadores económicos devem conter uma secção de registo
dos produtos específica de fácil localização, e o próprio processo não deve exigir a
criação de uma conta.
o Deve ser possível registar produtos recebidos como ofertas ou adquiridos em segunda
mão. Não devem ser impostos prazos ou exigidas provas de compra.
o Por último, os incentivos, tais como a extensão da garantia, a assistência pós-venda
ou os cartões/cupões de oferta, podem tornar o processo mais vantajoso para os
consumidores.
Exemplo de uma iniciativa a nível do setor para promover o registo dos produtos

O portal Register My Appliance25 desenvolvido pela Associação de Fabricantes e de Equipamentos
Domésticos (AMDEA) do Reino Unido permite aos consumidores registar equipamentos domésticos
de cerca de 60 grandes marcas num único local, sem ter de procurar o sítio Web de cada empresa.
A AMDEA organiza igualmente a campanha anual «Register My Appliance Day», para alertar os
consumidores para a importância do registo dos produtos. A iniciativa tem o apoio do Governo do
Reino Unido, do serviço de bombeiros e das organizações de consumidores.

4b. Outras fontes de dados de consumidores
Os dados que permitem que os clientes sejam associados a compras específicas também são
recolhidos regularmente pelas empresas através de outras fontes.
Embora se destinem habitualmente para fins de promoção comercial, os programas de fidelização
também podem permitir a identificação dos consumidores durante as recolhas de produtos. Um dos
obstáculos pode prender-se com a qualidade dos dados de contacto associados a estes programas,
uma vez que os consumidores nem sempre fornecem informações completas e exatas para evitar
receberem material de promoção comercial. Uma solução de boas práticas seria permitir aos clientes
fornecerem dados de contacto diferentes especificamente para fins de segurança aquando da
subscrição de programas de fidelização.

Comissão Europeia, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls [Estudo
comportamental
sobre
estratégias
para
melhorar
a
eficácia
das
recolhas
de
produtos],
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumerproduct-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_pt.
24

25

https://www.registermyappliance.org.uk/.
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Dado o crescimento do comércio eletrónico, a utilização de informações dos clientes fornecidas no
contexto de compras em linha é uma forma cada vez mais eficaz de localizar os proprietários de
produtos recolhidos. Quando um produto é adquirido diretamente a um vendedor em linha, as
informações do cliente são registadas de forma automática, podendo o vendedor, deste modo, utilizar
facilmente estas informações no caso de ocorrer uma ação de recolha. Quando a compra é realizada
através de um mercado em linha, dependendo do seu modelo de negócios, o mercado pode informar
os consumidores diretamente ou solicitar aos vendedores que entrem em contacto com os seus
clientes.
Exemplo de utilização dos programas de fidelização para identificar clientes
A Decathlon de Espanha utiliza os dados constantes do cartão de fidelização para contactar os
clientes afetados por uma recolha.
A comunicação enuncia26:
«GERIR A RECOLHA SEGURA DOS SEUS PRODUTOS
Na DECATHLON, a sua segurança é a nossa prioridade. Os nossos produtos são concebidos em
conformidade com as regras e os regulamentos em vigor. Contudo, sabemos que o risco zero não
existe.
No caso de ocorrer uma anomalia num dos nossos produtos, queremos ter a possibilidade de
contactá-lo rápida e pessoalmente. Para o efeito, poderemos decidir utilizar um dos seus dados de
contacto (telefone, correio eletrónico ou endereço postal), desde que estes dados estejam em nossa
posse.
O que acontece se não tiver fornecido estes dados? Poderemos solicitar-lhe que forneça estes dados
aquando da aquisição de produtos que possam constituir um risco para a sua segurança em caso
de mau funcionamento (bicicleta, equipamento de mergulho, equipamento para escalada, etc.).
Asseguramos que estes dados não serão utilizados para outros fins».
Os dados de contacto dos clientes também podem ser disponibilizados a partir de inúmeras outras
fontes, tais como registos de entregas/serviços ou recibos digitais.
5. Identificar obrigações jurídicas
Os operadores económicos são obrigados por lei a notificar sem demora a autoridade de fiscalização
do mercado competente caso se verifique que um produto que tenham colocado no mercado seja
considerado não seguro e possa exigir a realização de uma recolha e/ou a adoção de outra medida
corretiva. Devem salientar-se estes requisitos legais no plano, juntamente com a nomeação de um
ponto de contacto único com a autoridade de fiscalização do mercado competente para quaisquer
questões relacionadas com a segurança.
Além disso, o plano de recolha deve prever uma avaliação dos riscos exaustiva e um processo de
gestão dos riscos para decidir sobre a necessidade de realizar uma recolha de produtos e/ou adotar
outra medida corretiva.
6. Estabelecer uma estratégia de comunicação
Deve ser elaborada uma estratégia de comunicação que deve ser parte integrante do plano de ação
para as recolhas. Os elementos que devem ser considerados incluem:
•

26

o levantamento dos canais de comunicação disponíveis (incluindo os canais específicos de
produtos e os canais que permitem o acesso a segmentos da população específicos, por
exemplo, grupos vulneráveis e minoritários) e dos melhores multiplicadores (incluindo
associações comerciais, associações de beneficência, grupos de consumidores, portais de
utilizadores, como salas de conversação, fóruns, etc.),

https://www.decathlon.es/es/landing/politica-privacidad-y-cookies/_/R-a-politica-privacidad-y-cookies.
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•
•

a elaboração de modelos de documentos (por exemplo, para um aviso de recolha, para
um comunicado de imprensa ou para mensagens internas),
traduções pré-redigidas nas línguas dos países em que os produtos dos operadores
económicos são vendidos, incluindo as línguas dos grupos minoritários.

Na etapa 5 da próxima secção podem ser encontradas orientações pormenorizadas sobre como
comunicar recolhas aos consumidores.
7. Identificar possíveis vias de recurso e formas de recolher os produtos
Quer o operador ofereça ao consumidor um reembolso, uma substituição gratuita do produto ou uma
reparação, devem elaborar-se e integrar-se as possíveis vias de recursos no planeamento empresarial.
O mesmo se verifica com o retorno de produtos recolhidos (por exemplo, expedição/devoluções
gratuitas ou celebração de contratos com serviços de entrega de encomendas para transportar
produtos recolhidos e de substituição).
A escolha de potenciais vias de recurso pode ser influenciada por obrigações jurídicas e pelos direitos
dos consumidores a nível nacional.
8. Desenvolver um plano de contingência para gerir os produtos recolhidos
A gestão dos produtos recolhidos (reformulação/reciclagem/destruição de produtos) deve ser
planeada adequadamente para garantir que é realizada de forma segura e controlada.
Devem ser considerados os seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•
•

a criação de registos de rastreabilidade e de eliminação rigorosos,
a logística da recolha, do transporte, do armazenamento e da segurança,
o controlo da cadeia de abastecimento e a supervisão dos produtos recolhidos,
os processos/práticas de fabrico para qualquer reformulação/reciclagem planeada,
as considerações de ordem jurídica, incluindo os requisitos em matéria de notificação e as
questões contratuais do fornecedor relacionadas com os eventos de recolhas,
as implicações transfronteiras,
as considerações em matéria de segurança, ética e ambiente.

9. Simular eventos de recolha
Uma vez concluído e acordado o plano de ação pela direção superior, é conveniente colocar o plano
em prática através da simulação de um possível evento de recolha. É uma boa forma de informar e
familiarizar o pessoal com o funcionamento e os requisitos do plano e a função que este desempenha
em garantir um resultado atempado e eficaz. Pode ainda ser articulado com a formação do pessoal e
o desenvolvimento pessoal. Os ensinamentos retirados deste tipo de exercício podem ser utilizados
para ajustar o plano adequadamente, no âmbito de um programa de melhoria dos serviços contínuo.
Realizar uma recolha
A deteção de um produto perigoso requer que o operador económico atue sem demora para atenuar
o risco que o mesmo constitui. Para tal devem ser realizadas várias ações.
Etapa 1: Determinar o nível de risco
A primeira tarefa consiste em identificar o nível de risco mediante a realização de uma avaliação dos
riscos27, que deve ter em consideração a gravidade e a probabilidade de ocorrência de lesões que
podem resultar do defeito do produto28.

Orientações da UE para a avaliação do risco.
Importa salientar que o risco de lesões não está limitado ao próprio produto, uma vez que uma rotulagem
incorreta ou inadequada pode causar lesões graves.
27
28
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A avaliação dos riscos deve respeitar os princípios definidos nas orientações da UE para a avaliação
do risco29. Para o efeito, está disponível uma ferramenta informática específica (RAG) 30 que transpõe
estes princípios.
Etapa 2: Decidir sobre o tipo de medidas a adotar
A avaliação dos riscos deve ser acompanhada por uma boa gestão dos riscos. As orientações
elaboradas no âmbito de uma atividade horizontal paralela do CASP 2020 31 fornecem orientações
pormenorizadas sobre esta última.
Por exemplo, o nível de risco de um equipamento elétrico para uso doméstico defeituoso que constitui
um risco de incêndio pode ser considerado apenas de risco «baixo», o que significa que a probabilidade
de um determinado aparelho provocar um incêndio mortal durante o seu tempo de vida é inferior a
um num milhão. No entanto, se forem colocados no mercado milhões de aparelhos defeituosos, é
quase inevitável que ocorram incêndios mortais se não forem tomadas medidas adequadas32.
Caso se decida que uma recolha é a medida mais adequada, é necessário ter em consideração que
produtos devem ser recolhidos (por exemplo, lotes). Se não for possível proceder à sua identificação,
pode ser necessário recolher todos os produtos, o que determinará a necessidade de envolver
quaisquer outros intervenientes presentes na cadeia de abastecimento.
A recolha poderá exigir medidas adicionais de apoio, à medida que o operador económico investiga a
causa do problema de segurança no processo de fluxo de trabalho e toma medidas para retificar o
problema. Tal pode incluir uma alteração da conceção do produto, do processo de produção ou do
processo de controlo da qualidade.
Etapa 3: Informar a autoridade nacional de fiscalização do mercado
Em paralelo com as ações enumeradas supra, a(s) autoridade(s) de fiscalização do mercado
competente(s) deve(m) ser devidamente informada(s). Para tal, deve recorrer-se ao Portal de Alerta
para Empresas relativo à Segurança dos Produtos33 ou contactar as autoridades competentes, cujos
dados estão disponíveis no sítio Web da Comissão Europeia34. Poderá já existir uma parceria formal
de recolha voluntária com uma autoridade de fiscalização do mercado, parte da qual é um canal de
comunicação criado para o efeito.
Na fase inicial de uma recolha, aquando do estabelecimento do contacto, a autoridade de fiscalização
do mercado pode especificar a frequência dos relatórios intercalares e quaisquer prazos a cumprir.
Etapa 4: Assegurar uma abordagem coerente para as recolhas transfronteiras
Para os operadores económicos que forneçam produtos aos consumidores em mais de um EstadoMembro, é importante adotar uma abordagem normalizada para as recolhas transfronteiras e garantir
a aplicação das medidas corretivas de forma abrangente e coerente em todos os domínios afetados.
Quando uma recolha for ordenada por uma autoridade nacional de fiscalização do mercado, o operador
económico deve proceder à sua execução em todos os outros países da UE em que o produto foi
comercializado. Não deve aguardar que seja ordenado a fazê-lo por outras autoridades nacionais de
fiscalização do mercado.
Caso o produto tenha sido exportado para países terceiros, será também necessário informar as
autoridades de fiscalização do mercado competentes desses países e realizar uma recolha, sujeita à
legislação nacional pertinente. Deve ser realizada uma recolha voluntária sem aguardar por uma
29

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj.

30

https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home.

31

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2020HorizontalActivities.

32

Orientações RAPEX [Decisão de Execução (UE) 2019/417 da Comissão].

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/.
A lista das autoridades responsáveis pelos produtos abrangidos pela Diretiva Segurança Geral dos Produtos
pode ser consultada em:
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.p
df, e as autoridades responsáveis pelos produtos sujeitos à legislação de harmonização da UE podem ser
pesquisadas em: https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/authoritySearch.jsp?locale=pt.
33
34
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ordem da autoridade do país terceiro. Estes países poderão ter as suas próprias bases de dados de
alertas de recolhas de produtos perigosos que podem ser utilizadas para notificar os consumidores.
Etapa 5: Coordenar e cooperar com outros intervenientes
Para além das autoridades de fiscalização do mercado, os operadores económicos presentes na cadeia
de abastecimento devem ser informados sobre a recolha o mais rapidamente possível para que
possam coadjuvar na sua execução. Devem ainda ser atualizadas regularmente com relação à
evolução das ações de recolha durante todo o processo.
Poderá ser igualmente necessário trabalhar com outras partes. Por exemplo, os mercados em linha
devem ser alertados para que possam suspender a venda dos produtos não seguros. Também podem
ajudar a identificar os operadores económicos presentes na cadeia de abastecimento e a informar os
clientes afetados.
Etapa 6: Comunicar uma recolha aos consumidores
Uma recolha só pode evitar a ocorrência de danos se o consumidor devolver ou, pelo menos,
suspender a utilização do produto perigoso. Ainda assim, muitos produtos recolhidos permanecem na
posse dos consumidores, quer porque os consumidores não têm conhecimento de que um produto
que possuem está a ser recolhido quer porque não agem perante a recolha, apesar de terem
conhecimento do anúncio de recolha. Por conseguinte, uma comunicação de recolha eficaz é de
importância vital.
6.1 Canais de comunicação de recolhas
Muitos consumidores simplesmente não estão cientes de que possuem um produto perigoso, pelo que
a própria condição prévia de tomar medidas não é cumprida. A seguir são apresentadas as principais
recomendações para ajudar a contactar o maior número possível de consumidores afetados por uma
recolha.
1. Recorrer ao contacto direto com os consumidores, sempre que possível
Conforme explicado nas páginas nove a 12, os dados dos consumidores estão frequentemente
disponíveis (por exemplo, porque o produto foi registado, comprado em linha ou através de um
programa de fidelização ou entregue na residência do consumidor). Nestes casos, deve utilizar-se, em
primeiro lugar, a notificação direta, uma vez que é consideravelmente mais eficaz do que as
campanhas publicitárias gerais em termos de alcance dos consumidores afetados e de
desencadeamento de uma reação. Numa experiência comportamental realizada pela Comissão
Europeia, verificou-se que os inquiridos eram duas vezes mais propensos a responder a uma
notificação de recolha direta do que a um anúncio de recolha genérico. Além disso, a notificação direta
é o canal de comunicação preferido de todos os grupos de consumidores na UE. Estes resultados são
corroborados por dados concretos da Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo (CPSC) dos
EUA, que mostram taxas de correção de 50 % para a notificação direta em comparação com 6 % para
um comunicado de imprensa conjunto elaborado pela CPSC e pela empresa responsável pela recolha.
O contacto direto com os consumidores pode assumir a forma de:
•
•
•
•

carta personalizada,
mensagem de correio eletrónico direta,
chamada telefónica ou mensagens curtas,
alerta através de uma aplicação de recolha ou de um dispositivo conectado.
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Contacto direto com os consumidores: Exemplo de boas práticas
As autoridades belgas publicaram (setembro de 2020) um breve guia sobre a comunicação
de recolhas junto dos consumidores35. O guia exige que os operadores económicos contactem
diretamente todos os utilizadores conhecidos na posse do produto recolhido.
Se não for possível contactar todos os utilizadores ou se a taxa de resposta for baixa:
•
•

•

o aviso de recolha deve ser exibido durante, pelo menos, dois meses num local visível no
ponto de venda,
se o operador económico tiver um sítio Web e/ou contas nas redes sociais:
o as informações referentes à recolha devem ser apresentadas de forma clara na
página principal durante, pelo menos, dois meses,
o deve ser publicada pelo menos uma mensagem sobre a recolha nos seus canais
das redes sociais,
se a empresa tiver o seu próprio boletim informativo, este deve ser utilizado para
comunicar as informações referentes à recolha pelo menos uma vez.

As orientações finlandesas contêm requisitos semelhantes36, nomeadamente um período
mínimo de três meses para apresentar as informações referentes a recolhas.

Contacto direto com os consumidores nos termos do RGPD
Tal como explicado acima, a abordagem recomendada é que a política de dados das empresas
mencione a possibilidade de contactar os consumidores para fornecer informações de segurança
ou outras informações relacionadas com os produtos.
Se o operador não tiver o consentimento dos seus clientes para que os seus dados sejam tratados
para receber alertas de segurança ou outras informações relacionadas com os produtos, pode,
ainda assim, utilizar estes dados para os contactar diretamente sobre uma recolha que os afeta,
desde que tal seja compatível com a finalidade para a qual os dados pessoais foram inicialmente
recolhidos. Se o produto apresentar um problema, os consumidores podem legitimamente esperar
ser informados sobre tal pelo produtor ou pelo vendedor e, assim, evitar danos. O operador deve
informar os consumidores que pretende utilizar os seus dados logo que possível para facultar
informações de segurança (e em qualquer caso antes da primeira comunicação sobre a recolha).
Os dados pessoais tratados posteriormente no âmbito da «justificação de compatibilidade dos
objetivos» (isto é, sem o consentimento do titular dos dados) não devem ser utilizados para
qualquer outro fim que não o de alertar os consumidores sobre o risco e as medidas corretivas a
tomar.
Além do supracitado, tal tratamento dos dados pessoais pode ser considerado legal se se achar
necessário para o cumprimento de uma obrigação legal, como uma decisão da autoridade de
fiscalização do mercado que ordene que o operador económico realize uma recolha e informe
diretamente todos os consumidores afetados.

2. Recorrer a uma multiplicidade de métodos de comunicação, se não for possível
contactar diretamente todos os consumidores
Em muitos casos, pode ser difícil contactar diretamente os consumidores, por exemplo, em setores
com muitos produtos de valor reduzido ou quando os produtos são adquiridos em segunda mão.
Nestes casos, a estratégia mais eficaz será recorrer a todos os canais de comunicação disponíveis. Tal
pode incluir, nomeadamente, o sítio Web da empresa, os canais das redes sociais, os boletins

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-and-Security/Acteurs-du-marche-qui-fournissentdirectement-aux-consommateurs-utlisateurs.pdf;
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Procedure-recall-tot-bij-de-consumentinvoerder-tcm325-276979.pdf.
35

36

https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products.
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informativos, os pontos de venda e, sempre que adequado, os anúncios publicados nos meios de
comunicação social e noutros canais de comunicação.
Exemplos de canais de comunicação:
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Canais de comunicação em linha:
•
•
•
•
•
•

sítios Web da empresa na(s) língua(s) oficial(ais) do país,
redes sociais da empresa,
canais de comunicação das autoridades nacionais de fiscalização do mercado (sítio Web, bases
de dados de recolhas específicas)37,
sítios Web de organizações de consumidores e de associações industriais,
boletins informativos em linha,
comunidades em linha (por exemplo, grupos de utilizadores).

Meios de comunicação tradicionais. Estes incluem jornais, revistas, rádio ou televisão. O alcance
proporcionado pelos meios de comunicação tradicionais pode ser o resultado das suas ações de
participação (como os comunicados de imprensa).
Comunicações nas lojas: avisos de recolha (como cartazes, panfletos, etc.) em pontos de venda,
tanto fora de linha como em linha.
Meios de comunicação especializados e publicações específicas do setor.
Utilização de uma multiplicidade de canais de comunicação
A eficácia do contacto direto com os consumidores apoiado por outros canais de
comunicação foi exemplificada numa campanha de recolha gerida pela Boots no Reino Unido
em 2002-200338. Graças ao programa de cartão de fidelização gerido pela empresa, foi possível
identificar e alertar 43 % dos clientes afetados por uma recolha de produto. No prazo de alguns
dias após a decisão de emitir uma recolha pública, foi enviada uma carta aos clientes num
envelope que ostentava uma mensagem a vermelho para salientar a importância do conteúdo.
Estas cartas foram redigidas a letras garrafais para garantir que os clientes idosos conseguiam
ler o aviso. O contacto foi estabelecido mediante uma carta enviada aos clientes num envelope
que ostentava uma mensagem a vermelho para salientar a importância do conteúdo. Uma vez
que a carta também se destinava a consumidores idosos, foi utilizado um tipo de letra grande.
Ao mesmo tempo, foram enviados avisos para todas as lojas Boots, para serem afixados em
locais de destaque à vista dos clientes regulares e colocados no sítio Web da Boots. Além disso,
alguns gestores das lojas Boots providenciaram a afixação de avisos em consultórios médicos
locais, uma vez que muitos utilizadores do produto poderiam frequentar estes lugares.
Outro exemplo de uma comunicação de recolha multicanal é o processo de 2016 relativo a fogo
de artifício não seguro na Finlândia. O importador, através do seu sistema de controlo da
qualidade, detetou um erro: um autocolante de alerta amarelo foi aposto incorretamente,
instruindo a colocação do fogo de artifício de forma a detonar na direção errada, constituindo
assim um perigo para os espetadores. Segundo a estimativa da empresa, foram vendidos cerca
de 300 produtos com defeito na Finlândia. A Tukes, a Agência Finlandesa de Segurança e
Produtos Químicos, considerou a situação suficientemente grave para recorrer a diversos meios
de comunicação a fim de informar os consumidores. Para além do comunicado de imprensa, foi
emitido um alerta de emergência pública via rádio e televisão. A emissão deste tipo de alerta de
emergência é muito excecional, mas é uma forma eficaz de chegar aos cidadãos. Além disso,
aproveitando a cooperação anterior com a Associação Finlandesa do Turismo e Hotelaria (MaRa),
solicitou-se aos seus membros que entrassem em contacto com os turistas nos átrios dos hotéis,
uma vez que era o período do Ano Novo, ultrapassando assim também potenciais barreiras
linguísticas na transmissão do alerta de segurança. Presentemente, os alertas públicos também
são enviados através da aplicação móvel 112 da Finlândia.

3. Adaptar os instrumentos de comunicação às características dos consumidores

No apêndice 4.3 constam exemplos de portais de recolha.
Electrical Safety First (2014), Consumer Voices on Product Recall [Segurança elétrica em primeiro lugar —
Opinião dos consumidores sobre as recolhas de produtos], disponível em:
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/1259/product-recall-report-2014.pdf.
37
38
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Como acontece quando se desenvolve uma estratégia de comercialização para um produto, antes de
lançar uma recolha deve ter-se em consideração os tipos de consumidores propensos a utilizar o
produto recolhido. A categorização de clientes permite adaptar o canal de recolha para o público-alvo
correto, aumentando assim a eficácia.
•

•
•

Por exemplo, um inquérito aos consumidores a nível da UE sugere que o público idoso e
com menos confiança em termos digitais é menos propenso a ser exposto aos canais de
comunicação em linha e que se lhe pode chegar melhor através de jornais locais ou outros
meios de comunicação tradicionais (por exemplo, jornais locais, rádio ou televisão), ao
passo que os consumidores vulneráveis são, em geral, menos propensos a responder a
um aviso de recolha, mas mais propensos a passar a palavra a amigos e a familiares39.
Também é crucial que as informações referentes a recolhas sejam disponibilizadas aos
consumidores na sua própria língua.
No caso dos produtos especializados, os proprietários podem ser identificados através de
revistas específicas, de associações de consumidores ou dos meios de comunicação em
linha. Por exemplo, no que respeita aos produtos para crianças, a participação em fóruns
de pais em linha pode aumentar as taxas de sucesso.

4. Estimular a divulgação passando a palavra
Os anúncios de recolha devem encorajar os consumidores a divulgar em maior grau as informações
referentes a uma recolha. Por exemplo:
•

•

•

se o produto foi vendido em segunda mão ou recebido como uma oferta, o cliente pode
ser encorajado a informar o novo proprietário/destinatário sobre um potencial problema
de segurança,
um aviso de recolha pode incluir uma opção de partilha do anúncio no Facebook e no
Twitter, o que facilita a divulgação em maior grau das informações entre amigos e
familiares,
podem ser concedidos incentivos aos consumidores para divulgarem as informações
referentes à recolha nas suas
redes sociais ou nas suas próprias redes (por exemplo, um cartão de oferta).

Exemplos de operadores económicos que incentivam o ato de passar a palavra
Na recolha do airbag Takata, a Toyota colabora com o projeto Carma, concedendo incentivos às
pessoas para divulgarem as informações referentes à recolha e solicitarem aos familiares e amigos
que procedam à inspeção dos seus automóveis. Os consumidores que partilhem informações
referentes à recolha nas suas redes sociais recebem um cartão de oferta de 5 USD por cada
proprietário de um Toyota que efetue uma marcação para reparação do veículo e um cartão de
oferta adicional de 50 USD após a conclusão da reparação do veículo40.
Outra boa prática consiste em incentivar a divulgação passando a palavra diretamente nos avisos
de recolha. Um anúncio de recolha relativo a uma «alcofa» de dormir para bebés perigosa efetuado
pela retalhista Jollyroom.dk enuncia: «Se vendeu ou ofereceu o produto, notifique os novos
proprietários da recolha»41. Este tipo de incentivo é particularmente útil no caso dos produtos que
são frequentemente adquiridos como presentes ou vendidos em segunda mão, como os produtos
de puericultura duradouros ou os equipamentos domésticos.

5. Explorar novos meios de comunicação

Comissão Europeia (2019), Survey on consumer behaviour and product recalls effectiveness [Inquérito sobre o
comportamento dos consumidores e a eficácia das recolhas de produtos], disponível em:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.p
df.
40
WTVM, 22 de janeiro de 2019, https://www.wtvm.com/2019/01/23/toyota-collaborates-with-new-project-giveencourage-people-check-vehicle-recall-status/.
39

41

https://www.jollyroom.dk/kundeservice/tilbagekaldelser/babydan-cuddlenest-ergo.
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•

•

•

Os canais das redes sociais são particularmente eficazes para identificar públicos
específicos e estimular a divulgação passando a palavra, uma vez que permitem que as
pessoas partilhem as informações referentes a recolhas com os seus contactos.
O recurso a influenciadores da Internet (como atores e figuras públicas) e a infografias,
vídeos ou memes para complementar os anúncios escritos pode aumentar o alcance e a
participação nas comunicações de recolha.
As aplicações de recolha e os dispositivos conectados à Internet facilitam as comunicações
diretas com os consumidores.

Por último, as novas tecnologias podem alertar os consumidores em tempo real sobre quaisquer
problemas de segurança. Os dispositivos conectados à Internet permitem que a sua reparação seja
realizada mediante atualizações à distância ou, se necessário, as suas funcionalidades podem ser
reduzidas ou desligadas totalmente para prevenir a ocorrência de novos incidentes.
Exemplos de utilização das novas tecnologias para alertar os consumidores
A recolha do Samsung Galaxy Note 7, realizada entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018,
envolveu mais de 4,6 milhões de telemóveis com um defeito de bateria que representava um risco
de sobreaquecimento e de explosão. Graças ao envio de mais de 23 milhões de alertas de recolha
e notificações de envio seletivo aos clientes da Samsung e a uma atualização do software que reduziu
a capacidade da bateria para zero, no prazo de quatro meses foram devolvidos à empresa 90 % dos
telemóveis e mais 7 % no prazo de sete meses42.
A Vodafone concebeu um protótipo de sistema de recolha de produtos que permite aos fabricantes
notificar os consumidores sobre a recolha de eletrodomésticos defeituosos ou potencialmente
perigosos e desligá-los à distância se necessário, incluindo secadores de roupa, máquinas de
lavar, frigoríficos e congeladores43.
6. Influenciar outros intervenientes
Além dos operadores presentes na cadeia de abastecimento e das autoridades de fiscalização do
mercado, as organizações de consumidores e outros intervenientes também podem ajudar a divulgar
as informações referentes a recolhas aos consumidores.
Exemplo de uma organização de consumidores que divulga informações referentes a
uma recolha
Portal de recolha UFC-Que Choisir44

OCDE (2018), Measuring and Maximising the Impact of Product Recalls Globally, [Avaliar e maximizar o
impacto das recolhas de produtos a nível mundial], Relatório do seminário da OCDE, Documentos de orientação
da OCDE no domínio da ciência, da tecnologia e da indústria, n.º 56, publicações da OCDE, Paris,
https://doi.org/10.1787/ab757416-en.
43
https://www.vodafone.com/news/press-release/vodafone-smart-product-recall-system-allows-manufacturersto-warn-consumers-of-faulty-goods.
42

44

https://www.quechoisir.org/rub-produit-au-rappel-t647/.
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Os mercados em linha podem desempenhar um importante papel facilitador na divulgação de
informações referentes a recolhas aos consumidores, uma vez que, dependendo do seu modelo de
negócios, poderão ter a capacidade de identificar os consumidores que adquiriram um produto objeto
de uma recolha. Os signatários do Compromisso de Segurança dos Produtos da UE 45 acordaram
compromissos voluntários, que incluem cooperar com as autoridades e os vendedores dos EstadosMembros da UE para informar os consumidores sobre recolhas relevantes e outras medidas corretivas.
Alguns mercados em linha contactaram diretamente os consumidores que haviam comprado o produto
objeto de recolha, ao passo que outros solicitaram aos vendedores para contactarem os seus clientes.
Do mesmo modo, as instituições financeiras poderão ter os dados dos clientes que adquiriram produtos
recolhidos com cartões de pagamento, ao passo que as companhias de seguros têm os dados das
pessoas que subscreveram um seguro para os seus bens pessoais.
Como podem os terceiros tratar os dados dos clientes nos termos do RGPD?
Os terceiros — como os mercados em linha, as instituições financeiras e as companhias de seguros
— poderão contactar diretamente os consumidores afetados por uma recolha (se tal for compatível
com a finalidade inicial para a qual os dados pessoais foram recolhidos, conforme explicado acima)
ou partilhar dados de contacto dos clientes com a empresa que realiza a recolha (se tal for
claramente indicado na política de privacidade/dados para a qual o titular dos dados deu o seu
consentimento).
7. Assegurar uma comunicação bidirecional

45

Compromisso de Segurança dos Produtos, Comissão Europeia (europa.eu).
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É importante que as comunicações de recolha forneçam um ponto de contacto que possa ser utilizado
pelos consumidores na sua língua para apresentarem uma reclamação ou solicitarem mais
informações (por exemplo, um número de telefone ou uma função de sala de conversação em linha).
6.2 O conteúdo e o formato de um aviso de recolha
Os avisos de recolha devem incentivar os consumidores a agir, e, por conseguinte, devem ser redigidos
de forma clara e ser facilmente compreensíveis para os consumidores, bem como devem utilizar uma
redação que incentive um nível adequado de urgência.
Um aviso de recolha adequado deve:
•

•

•

•
•

ter um formato apelativo e elementos gráficos que aumentem a visibilidade e alertem
os consumidores para o risco (por exemplo, elementos a vermelho e a utilização de
negrito/sublinhado em palavras-chave),
estar disponível na(s) língua(s) oficial(ais) do país em que decorre a recolha do
produto. Quando os produtos são vendidos em jurisdições com diversas populações, pode
ser vantajoso fornecer informações noutras línguas,
utilizar uma linguagem clara, concisa e de fácil compreensão, evitando o uso de jargão
e de termos técnicos, utilizar parágrafos curtos com subtítulos/pontos normandos em vez
de texto corrido e longo,
incluir um título claro, que chame a atenção para a recolha, como, por exemplo, «Recolha
de produto por razões de segurança». O título como «Recolha voluntária» é menos eficaz,
incluir todas as informações de identificação do produto pertinentes:
o nome, marca e modelo do produto,
o imagem de alta qualidade do produto. Também se pode fazer uso de uma imagem
3D que permita aos utilizadores rodar o produto com a passagem do rato ou um
vídeo de alguns segundos ou um GIF que permita visualizar o produto de todos os
ângulos,
o principais números de identificação do produto (como o número de série ou de
lote, os números de peças, como o número de identificação no comércio mundial
ou o código universal de produtos ou os identificadores únicos globais), bem como
uma indicação visual clara de onde podem ser encontrados no produto,
o informações sobre onde e quando o produto foi vendido, se aplicável.

Exemplo de uma indicação visual de onde podem ser encontrados os números
de identificação
A máquina de secar Whirlpool inclui uma imagem, com orientações claras de onde podem ser
encontrados os números de série e de modelo das máquinas de secar afetadas.
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•

•

•
•

referir claramente o perigo que o produto constitui e porquê. É importante evitar qualquer
tipo de linguagem que possa diminuir a perceção do risco dos consumidores, incluindo termos
e expressões como «voluntário», «de/por precaução», «discricionário», «em situações
raras/específicas», bem como a indicação de que não se verificaram quaisquer acidentes
associados ao produto,
apresentar instruções simples sobre como proceder imediatamente — como parar de utilizar
o produto — e sobre como participar numa recolha (por exemplo, devolver o produto à loja,
agendar a sua recolha, etc.),
fornecer informações claras sobre as vias de recurso, como a reparação, a substituição ou o
reembolso do produto,
fornecer dados de contacto que permitam aos consumidores aceder facilmente a mais
informações sobre recolhas através, por exemplo, de um número de telefone gratuito
específico. Outras formas de contacto podem incluir: um serviço em linha interativo ou um
endereço de correio eletrónico, mas estes podem ser menos acessíveis para os consumidores
com proficiência reduzida no domínio digital e vulneráveis. Incentivar os consumidores a
partilhar informações referentes a recolhas com os seus círculos sociais ou com as pessoas a
quem venderam/ofereceram o produto.

Um estudo recente da UE46 indica que a utilização de um modelo normalizado para os avisos de recolha
pode aumentar a participação dos consumidores e ajudar a combater a sobrecarga de informação. A
normalização dos avisos de recolha pode ser vantajosa para os operadores económicos através da
indicação clara do conteúdo e do formato das informações a fornecer. A seguir é apresentado um
modelo normalizado recomendado.

Comissão Europeia, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls [Estudo
comportamental
sobre
estratégias
para
melhorar
a
eficácia
das
recolhas
de
produtos],
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumerproduct-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_pt.
46
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Etapa 7: Recolher produtos junto dos consumidores
A participação numa recolha deve ser algo simples e gratuito para os consumidores. Se o processo for
de fácil compreensão e conveniente em termos de tempo e de esforços empreendidos, é mais provável
que ocasione uma resposta por parte dos consumidores. Com efeito, os encargos da participação
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numa recolha foram apontados como o segundo motivo mais comunicado pelos consumidores para
não agirem perante ações de recolha, sendo que estes encargos são especialmente onerosos para os
consumidores com pouco tempo e socialmente desfavorecidos47.
Para começar, um aviso de recolha (conforme explicado acima) deve ser claro e de fácil compreensão,
permitindo aos consumidores identificarem facilmente o produto recolhido e a medida a tomar. Deve
ainda esclarecer que será providenciada uma via de recurso sem custos, bem como fornecer métodos
rápidos de contacto, como um número de telefone ou um endereço de correio eletrónico.
A expedição ou a devolução de um produto recolhido deve ser tão simples quanto possível para os
consumidores. Como tal:
•
•

•

•

quando os produtos tiverem de ser devolvidos por correio, o fornecedor deve providenciar
uma franquia pré-paga e endereçada,
para itens volumosos e não portáteis, o fornecedor deve providenciar a recolha do produto na
residência do consumidor, ou, se adequado, a reparação no local. Em caso de fornecimento
de um produto de substituição, este também deve ser fornecido pelo fornecedor, sem custos
para o cliente. Além disso, o fornecedor deve garantir um meio de recolha do produto sempre
que seja necessária a desmontagem/instalação por um profissional,
permitir aos clientes a devolução do produto em qualquer loja onde o mesmo seja
comercializado, em vez de a limitar ao ponto de venda onde o produto foi adquirido. Tal não
só reduzirá os encargos para os consumidores, como também poderá ser uma opção mais
adequada,
a aceitação dos produtos recolhidos sem a apresentação da prova de compra aumentará a
probabilidade de resposta dos consumidores, uma vez que há uma baixa probabilidade de os
recibos e outras provas de compra serem conservados, especialmente no que diz respeito aos
produtos de valor reduzido. Além disso, uma autoridade de fiscalização do mercado pode
ordenar a realização de uma recolha sem ser necessária uma prova de compra, uma vez que
uma recolha é uma obrigação que deve ser cumprida, independentemente de o utilizador final
ter na sua posse tal prova.

Etapa 8: Disponibilizar vias de recurso e possíveis incentivos suplementares
As vias de recurso — como a reparação, a substituição ou o reembolso — devem ser céleres e atrativas
o suficiente para que os consumidores considerem vantajoso participar numa recolha.
Não deve ser proposta uma via de recurso que envolva a reparação, a destruição ou a eliminação do
produto pelos próprios consumidores, salvo se puder ser efetuada de forma simples e segura. Existe
ainda o risco de a autoridade de fiscalização do mercado não ficar satisfeita com o resultado da
reparação, pelo que ordenará ao operador económico a realização de uma recolha.
Além disso, uma reparação que implique a substituição de peças defeituosas pelo consumidor pode
ter um efeito desencorajador para os consumidores que não disponham de competências técnicas ou
a determinação para o fazer. Este é particularmente o caso quando a reparação é considerada morosa
ou deficiente devido a instruções inadequadas/difíceis (que também podem comprometer a qualidade
da reparação).
Nalguns casos, deve considerar-se a concessão de incentivos suplementares para motivar os
consumidores a agir, por exemplo, se o processo de recolha for complexo/complicado para o
consumidor ou se se tratar de um produto de valor reduzido.

Comissão Europeia, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls [Estudo
comportamental
sobre
estratégias
para
melhorar
a
eficácia
das
recolhas
de
produtos],
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumerproduct-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_pt.
47
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Exemplos de recolhas que oferecem incentivos suplementares48
Uma loja na Austrália realizou uma recolha de uma panela de pressão e ofereceu um cartão de
oferta no valor de 10 AUD, para além do reembolso total.
Uma empresa canadiana realizou uma recolha de bodies para bebés e ofereceu a expedição,
juntamente com um cartão de oferta no valor de 10 CAD por cada body devolvido.
Um retalhista americano realizou uma recolha de canecas de cristal e ofereceu a expedição aos
consumidores que não puderam deslocar-se à loja para devolver o produto. Ofereceu ainda um
cartão de oferta no valor de 100 USD, para além do reembolso total.
Etapa 9: Gerir os produtos recolhidos
Os produtos recolhidos devem ser geridos de forma transparente e auditável, tendo em conta
considerações em matéria de segurança, ética e ambiente (por exemplo, eliminação de resíduos).
É crucial garantir que os produtos recolhidos ou quaisquer das suas peças perigosas não possam ser
vendidas novamente (seja dentro ou fora da UE), por exemplo, no mercado cinzento (dado que, além
de constituírem um risco de segurança para os consumidores, tal poderia ter um efeito prejudicial na
empresa).
Deve ser dada preferência à solução mais adequada, desde que a segurança não seja comprometida.
Em muitos casos, será possível realizar a reparação ou a reformulação do produto em segurança ou,
no mínimo, reciclar (partes) do mesmo. Se tal não for possível (por exemplo, em caso de presença de
agentes químicos perigosos) ou se implicar encargos desproporcionais, os produtos terão de ser
destruídos.
A escolha do método de reciclagem/destruição variará em função do tipo de produto.
Independentemente do método escolhido (por exemplo, incineração, trituração, esmagamento), deve
assegurar que o produto é totalmente reciclado/destruído e que já não constitui qualquer tipo de
perigo.
Sempre que for necessário recorrer a terceiros para proceder à reciclagem/destruição dos produtos
recolhidos, convém garantir que o processo é realizado de forma segura e devidamente acompanhado
e documentado. Se não for possível realizar uma supervisão pessoal da reciclagem/destruição, deve
considerar-se a possibilidade de contratar um serviço de inspeção de terceiros, que deve fornecer a
documentação clara do processo.
Antes de proceder à reformulação/reciclagem/destruição, os produtos devolvidos devem ser
adequadamente documentados, rotulados e tratados (isolados numa zona de quarentena designada)
para garantir que não são reintroduzidos no mercado. Os produtos a reformular para corrigir um
defeito devem ser sujeitos a uma nova avaliação da conformidade.
Etapa 10: Acompanhar a evolução de uma recolha
Os operadores económicos devem implementar um sistema de acompanhamento contínuo abrangente
para avaliar a eficácia das ações realizadas e decidir sobre a necessidade de efetuar quaisquer
ajustamentos do processo de recolha.
Recomenda-se que os operadores utilizem uma abordagem multifacetada para avaliar a eficácia das
recolhas, tendo em consideração, além das taxas de retorno, uma multiplicidade de fatores, como o

OCDE (2018), Measuring and maximising the impact of product recalls globally [Avaliar e maximizar o impacto
das recolhas de produtos a nível mundial], Relatório do seminário da OCDE, https://www.oecd48

ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-globally_ab757416en.

#EUCASP2020

25

preço e a vida útil esperada de um produto, a rastreabilidade dos clientes, os métodos de comunicação
utilizados, a facilidade e a atratividade da participação nas recolhas e/ou os dados sobre lesões49.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Série de instrumentos para avaliar a eficácia das recolhas 50
Número de unidades introduzidas e unidades ainda no mercado;
Número de unidades recolhidas da cadeia de abastecimento;
Número de unidades recolhidas junto dos consumidores ou reparadas no local;
Número de produtos recolhidos não devolvidos eliminados pelos consumidores;
Preço do produto e respetiva vida útil esperada;
Tempo decorrido entre o fornecimento do produto e a sua recolha;
Determinar se o produto pode ser localizado e acompanhado nas cadeias de
abastecimento;
Determinar se os dados dos clientes estão disponíveis;
Métodos de comunicação utilizados;
Taxas de resposta relativas a comunicações (como respostas a contactos diretos, número
de chamadas recebidas, número de visualizações do sítio Web);
Sensibilização e compreensão da recolha por parte dos consumidores (por exemplo,
avaliadas mediante um inquérito);
Facilidade dos consumidores de participar numa recolha (por exemplo, os custos e os
inconvenientes, bem como quaisquer desafios particulares com que determinados grupos
de consumidores podem deparar-se em termos de reação);
Atratividade das vias de recurso disponibilizadas aos consumidores;
Natureza do defeito de segurança e o risco que constitui para os consumidores;
Número de lesões ou incidentes ocorridos após o aviso de recolha.

Etapa 11: Adaptar ou alargar as ações de recolha
A informação obtida através do acompanhamento pode exigir o ajustamento de algumas das medidas
a tomar. Se, por exemplo, um canal de comunicação específico apresentar uma taxa de resposta
baixa, pode ser necessário desviar recursos para canais alternativos que tenham taxas de resposta
mais elevadas. Se a procura de reparações for superior ao esperado, poderá ser necessário considerar
um aumento temporário da mão-de-obra, como a subcontratação.
Se forem adicionados mais produtos ao programa de recolha, será necessário proceder a uma
expansão das ações. Será necessário criar um novo aviso de recolha, juntamente com um número de
identificação único, para coadjuvar na auditoria e para garantir que haja unicamente um aviso de cada
vez.
Etapa 12: Conclusão das ações de recolha
Antes de decidir suspender o processo de recolha, devem ser consideradas as seguintes questões:
•
os resultados desejados foram alcançados?
•
houve uma elevada proporção de consumidores que recebeu um aviso de recolha e foi-lhes
concedido tempo suficiente para agir?
•
deixaram de ser apresentados relatórios sobre lesões/incidentes?
•
o número de devoluções encontra-se num nível satisfatório para o tipo de produto em causa
e para o risco inerente?

Informações e conteúdo dos quadros com base na norma ISO 10393 e OCDE (2020), Policy guidance on
maximising product recall effectiveness [Orientações políticas para maximizar a eficácia das recolhas de
produtos], disponíveis em:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLangu
age=En.
50
Com base na OCDE (2020), Policy guidance on maximising product recall effectiveness [Orientações políticas
para maximizar a eficácia das recolhas de produtos],
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLangu
age=En.
49
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•

a autoridade de fiscalização do mercado considera que foram tomadas todas as medidas
necessárias?

Se as considerações acima tiverem sido cumpridas, podem suspender-se as ações empreendidas (sob
reserva de quaisquer requisitos governamentais que possam existir a nível nacional). Caso seja
necessário proceder à retomada das ações, será necessário manter a capacidade de recolha.
Etapa 13: Aprender com a experiência
Um produtor deve rever as normas de produção e aplicar quaisquer alterações necessárias para evitar
que o problema ocorra novamente. Os demais presentes na cadeia de abastecimento poderão
necessitar de rever as suas práticas de trabalho e, se necessário, melhorar os procedimentos internos.
Deve avaliar-se a eficácia do plano de ação para as recolhas e, sempre que necessário, devem efetuarse quaisquer melhorias necessárias. Além disso, deve avaliar-se o impacto financeiro das recolhas
para efeitos de gestão interna, o que pode ajudar a empresa a decidir sobre a necessidade de
estabelecer um plano de contingência, como uma cobertura de seguro, para a ocorrência de eventuais
incidentes no futuro.
Poderá ser necessário efetuar-se ajustamentos ao nível da segurança em qualquer das fases do ciclo
de vida do produto, tais como:
•
•
•
•

fase de conceção,
processo de produção — incluindo o acompanhamento, a rotulagem, a embalagem, a
marcação e as instruções,
aprovisionamento, armazenamento e utilização de materiais,
armazenamento e expedição.
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3. Processo de recolha do ponto de
vista das autoridades de fiscalização
do mercado
Síntese de conjunto do processo de recolha: Fluxograma do
processo
Iniciar o processo
● Notificação de um produto perigoso pelo operador económico
● Reclamação do consumidor
● Iniciativa da autoridade/atividade coordenada pela UE

Avaliar a segurança do produto
• Avaliar a conformidade do produto com relação à legislação e às normas aplicáveis
● Analisar a avaliação dos riscos realizada pelo operador económico (ou realizar a sua
própria avaliação), respeitando as orientações da UE para a avaliação do risco

Avaliar/decidir que medidas corretivas deve o operador económico adotar

Introduzir a notificação no «Safety
Gate»/RAPEX, se aplicável

Cooperação transfronteiras e assistência
mútua, se necessário

Alertar o público (por exemplo, através da
publicação de avisos de recolha no sítio Web das
autoridades de fiscalização do mercado e nas redes
sociais)

Acompanhar as medidas corretivas executadas pelos
operadores económicos

Medidas corretivas fracassadas

Medidas corretivas bem-sucedidas
•
•

Ordenar ao operador económico a adoção de
novas medidas
Em ocasiões muito raras, a autoridade de
fiscalização do mercado pode ter de tomar
medidas por sua iniciativa
Processo de sanções
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A autoridade de fiscalização do mercado deve considerar
se o processo de sanções é adequado, proporcional e
conforme com a política em matéria de ação penal. 28
Avaliação e encerramento

Síntese pormenorizada do processo de recolha do ponto de vista
das autoridades de fiscalização do mercado
Principais etapas do processo de recolha
Etapa 1: Iniciar o processo
Na perspetiva da autoridade de fiscalização do mercado, o evento inicial que desencadeia o processo
de recolha pode incluir:
•
•
•

a comunicação à autoridade, pelo operador económico, de um produto perigoso pelo qual
é responsável e as medidas corretivas que pretende adotar,
uma reclamação de um consumidor (ao abrigo da DSGP, os Estados-Membros asseguram
que os consumidores e outras partes interessadas podem apresentar reclamações sobre
produtos perigosos e que é dado um seguimento adequado a estas reclamações) 51,
a investigação de um produto pela autoridade no âmbito de atividades de fiscalização do
mercado programadas (nacionais ou coordenadas pela UE) ou como resultado de um
alerta [por exemplo, do RAPEX, do Sistema de Informação e Comunicação para a
Fiscalização do Mercado (ICSMS), das autoridades de países terceiros ou de notícias da
comunicação social].

Etapa 2: Avaliar a segurança do produto
Deve ser realizada uma avaliação da segurança do produto e efetuados controlos documentais, físicos
e/ou laboratoriais adequados.
Tal inclui uma avaliação da conformidade do produto com relação às normas e à legislação aplicáveis
e uma avaliação do risco que o produto constitui tendo em consideração a natureza do perigo e a
probabilidade da sua ocorrência. O processo de avaliação dos riscos deve respeitar os princípios
estabelecidos nas orientações da UE para a avaliação do risco 52 e pode incluir a utilização de uma
ferramenta informática (RAG)53.
Se o processo for iniciado pelo operador económico, a autoridade de fiscalização do mercado deve
analisar a avaliação dos riscos apresentada pela empresa e pode chegar a uma conclusão diferente
no que diz respeito ao nível de risco em causa.
Etapa 3: Avaliar/determinar as medidas corretivas
Com base nos resultados da avaliação dos riscos, é necessário definir as medidas corretivas
adequadas.
•
•

Se a aplicação das medidas for iniciada pelo operador económico, a autoridade de fiscalização
do mercado avaliará a(s) medida(s) corretiva(s) proposta(s).
Se a aplicação das medidas for iniciada pela autoridade de fiscalização do mercado, esta
solicitará ao operador económico que tome as medidas necessárias ou que as imponha
(medidas corretivas obrigatórias), caso a empresa não tome medidas a título voluntário.

Para além da recolha do produto, poderá ser necessário aplicar outras medidas corretivas,
nomeadamente retirar ou eliminar o produto ou suspender/restringir a sua colocação no mercado.
Etapa 4: Apresentação de notificações no «Safety Gate»/RAPEX
Caso sejam cumpridos os critérios de notificação do processo no «Safety Gate»/RAPEX, a autoridade
de fiscalização do mercado é legalmente obrigada a apresentar uma notificação. A notificação será
revista e validada pela Comissão Europeia antes de ser comunicada a todos os outros Estados-

A lista dos pontos de contactos nacionais para os consumidores pode ser consultada em:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape
x/docs/contact_points_consumers_en.pdf.
52
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj.
51

53

https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home.
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Membros. Deverá também ser disponibilizado um extrato da notificação no sítio Web público «Safety
Gate»54.
Etapa 5: Cooperação transfronteiras e assistência mútua
Devem existir meios eficientes para que as autoridades de fiscalização do mercado possam cooperar,
trocar informações e prestar assistência mútua em determinadas circunstâncias. Nem sempre será
possível que uma autoridade de fiscalização do mercado conclua uma investigação de um produto
recolhido sem a assistência de uma autoridade de fiscalização do mercado de outro Estado-Membro.
Neste caso, podem efetuar-se pedidos de assistência mútua55 a outro Estado-Membro para aplicar
medidas de execução.
Para os operadores económicos que fornecem produtos a consumidores na UE, é importante que as
autoridades de fiscalização do mercado os incentivem a ter uma abordagem transfronteiras para uma
recolha (normalizada e aplicada de forma coerente).
É igualmente importante cooperar e trocar informações com as autoridades de países terceiros e com
as organizações internacionais, como a OCDE, cujo objetivo é promover a partilha de informações
sobre a segurança dos produtos a nível mundial (inclusivamente através do portal mundial de recolhas
de produtos)56.
Etapa 6: Acompanhar a aplicação das medidas corretivas pelos operadores
Os controlos são necessários para confirmar se as medidas assumidas pelo operador económico ou
mandatadas pela autoridade de fiscalização do mercado foram executadas com êxito. Tal pode incluir
uma auditoria documental, bem como controlos físicos em pontos de venda, tais como distribuidores,
retalhistas, plataformas em linha, etc.
Se um operador económico não tiver tomado as medidas a que se comprometeu ou que lhe tenham
sido ordenadas a aplicar, ou caso essas medidas se tenham revelado infrutíferas, a autoridade de
fiscalização do mercado ordenará ao operador que tome medidas adicionais, bem como poderá ainda
aplicar sanções. Em casos excecionais, a autoridade de fiscalização do mercado poderá ter de efetuar,
ela própria, a recolha.
Acompanhar a eficácia da recolha
A empresa responsável pela recolha poderá disponibilizar dados importantes à autoridade de
fiscalização do mercado, sendo que estes poderão ser analisados para determinar:
•
•
•
•

o nível de sensibilização e de participação dos clientes numa recolha (através das taxas de
retorno efetivas),
a perceção do risco que o produto recolhido constitui (por exemplo, a partir do número de
reclamações apresentadas pelos clientes),
o nível de sensibilização sobre recolhas entre outras empresas presentes na cadeia de
abastecimento, incluindo as plataformas em linha,
os níveis de reformulação/destruição segura.

Os dados podem ainda estar disponíveis a partir de bases de dados da autoridade de fiscalização do
mercado e de outras fontes. Estas podem incluir:
•
•
•
•

54
55
56

reclamações de consumidores, incluindo os dados sobre lesões,
reclamações/informações de operadores económicos,
alertas de recolha de outras autoridades de fiscalização do mercado, incluindo os dados do
«Safety Gate» e do ICSMS,
informações recolhidas através de inquéritos aos consumidores contendo perguntas
específicas sobre recolhas,

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport.
Capítulo VI, Regulamento (UE) 2019/1020.
Artigo 35.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) 2019/1020.
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•
•
•
•

resposta às comunicações de recolha, tais como informações publicadas pelas autoridades
de fiscalização do mercado em sítios Web e nos sítios Web das redes sociais,
dados de inspeção e amostragem relevantes para os produtos recolhidos, incluindo os
níveis de apreensão,
informações recolhidas por organizações de consumidores (como os dados sobre
lesões/reclamações de consumidores),
informações sobre lesões e acidentes disponíveis a partir de opiniões dos clientes e do
acompanhamento dos meios de comunicação em linha (incluindo as redes sociais).

A análise dos dados pelas autoridades de fiscalização do mercado pode:
•
•
•

indicar se os objetivos de recolha estão a ser cumpridos e, caso contrário, identificar pontos
de melhoria (por exemplo, alterações do plano dos meios de comunicação),
fornecer informações para orientar as decisões sobre se se deve proceder à suspensão,
ajustamento, reinício ou alargamento de uma recolha,
apoiar a melhoria contínua e a revisão do processo de recolha em geral.

Etapa 7: Alertar o público
Em virtude da natureza e da urgência das recolhas, as autoridades de fiscalização do mercado devem
ter um plano de comunicação eficaz para maximizar o alcance das informações referentes a recolhas.
Tal como acontece com as comunicações fornecidas pelos operadores económicos (ver etapa 5 na
secção anterior), todas as informações referentes a recolhas fornecidas pelas autoridades de
fiscalização do mercado devem ser claras e transparentes, por forma a permitir aos consumidores
identificar facilmente o produto recolhido, o risco em causa e as medidas necessárias a adotar.
Diversas autoridades de fiscalização do mercado criaram bases de dados ou portais de recolha em
linha para informar o público sobre as recolhas de produtos.
Base de dados de recolhas norueguesa (Direção da Proteção Civil e Emergências)57
O portal de recolha norueguês tem uma função de pesquisa de fácil utilização (com imagens em
destaque dos produtos recolhidos), bem como a opção de subscrever um boletim informativo e
partilhar alertas de recolhas através das redes sociais.

57

https://farligeprodukter.no/.
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Base de dados de recolhas polaca (Gabinete da Concorrência e da Proteção dos
Consumidores)58

58

http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny&DataWpisuOd=&DataWpis
uDo=&NumerIdentyfikacyjny=&NazwaProduktu=&KodWyrobu=&Sort=&x=35&y=13 .
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Algumas autoridades de fiscalização do mercado desenvolveram também aplicações móveis
específicas destinadas a anúncios de recolha.

Exemplo de uma aplicação de recolhas
Aplicação de recolha da Áustria que abrange uma série de produtos
AGES Produktwarnungs-App

As autoridades de fiscalização do mercado também envidam esforços acrescidos no sentido de
participar na divulgação de informações referentes a recolhas através das redes sociais a fim de
maximizar o alcance.
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Recolhas de produtos na Irlanda pela Comissão da Concorrência e da Proteção dos
Consumidores através do Twitter59

Página Web do Facebook da Agência Sueca dos Consumidores (Konsumentverket)60

59

https://twitter.com/CCPCIreland/status/1352649993585352705.

60

https://www.facebook.com/pg/konsumentverket/posts/?ref=page_internal.
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Etapa 8: Processo de sanções
No caso de o operador económico não tomar as medidas corretivas adequadas, as autoridades de
fiscalização do mercado devem considerar a aplicação de uma sanção. Este processo pode ser
orientado através de políticas em matéria de ação penal caso se encontrem em vigor, sendo que existe
uma série crescente de sanções que podem ser aplicadas. A DSGP e outros regulamentos relativos à
fiscalização do mercado exigem que as sanções sejam proporcionais à gravidade da infração e que
atuem como um elemento de dissuasão eficaz contra o abuso.
Etapa 9: Avaliação e encerramento
Aquando da conclusão do processo, será vantajoso rever as medidas tomadas para que as práticas de
trabalho e os procedimentos possam ser avaliados, atualizados (incluindo a entrada no ICSMS, se
aplicável) e continuamente melhorados.
Etapa 10: Manutenção de registos
Para além do ICSMS e do «Safety Gate», as autoridades de fiscalização do mercado terão muito
provavelmente as suas próprias bases de dados com registos de inspeções de segurança,
amostragem, investigações de produtos, etc.
Em conjunto com outros dados relativos à segurança dos produtos que possam estar disponíveis a
nível nacional, como dados estatísticos relativos a acidentes, os registos de ações de recolha podem
fornecer as informações necessárias para o planeamento da execução e o desenvolvimento de
estratégias nacionais de fiscalização do mercado61.
Apoiar os operadores económicos
A eficácia das recolhas pode ser melhorada se as autoridades de fiscalização do mercado adotarem uma
abordagem pró-ativa para apoiar as empresas nos seus esforços para detetar e recolher produtos
perigosos.
Um dos tipos mais comuns de iniciativas adotadas pelas autoridades nacionais consiste em fornecer
orientações sobre como realizar uma recolha. No apêndice 4.2 podem ser consultadas uma síntese e
as ligações para as presentes orientações.
Além disso, em conformidade com o Regulamento Plataforma Digital Única [Regulamento (UE)
2018/1724], os operadores económicos têm fácil acesso a informações suficientemente completas
sobre
as regras
UE em matéria
de produtos,
incluindo
os requisitos
de segurança
dos produtos
Exemplo
paradacoadjuvar
na elaboração
de um
aviso de
recolha pela
Agência Finlandesa
62.
através do portal A sua Europade
Segurança e Produtos Químicos63

Nos termos do artigo 13.º do Regulamento (UE) 2019/1020, as autoridades de fiscalização do mercado são
obrigadas a comunicar à Comissão e aos outros Estados-Membros as suas estratégias nacionais de fiscalização do
mercado, que devem ser elaboradas, no mínimo, de quatro em quatro anos (devendo ser publicado um resumo
das mesmas).
62
https://europa.eu/youreurope/.
61

63

https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products/content-and-format-of-a-recall-notice.
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Algumas autoridades de fiscalização do mercado, como as da Islândia e de Malta, enviam uma
síntese semanal das notificações do «Safety Gate» aos operadores económicos do seu país.

Relativamente ao apoio às empresas em processos de recolha individuais, este apoio pode assumir
várias formas, como, por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•

partilha de dados, por exemplo, reclamações de consumidores, dados estatísticos
relativos a recolhas, incluindo quaisquer dados sobre lesões e acidentes,
partilha de conhecimentos técnicos (por exemplo, conhecimentos em matéria de
execução) para garantir que as medidas corretivas proporcionam o nível de proteção
necessário,
criação de uma linha direta de comunicação com as empresas, facultando um ponto
de contacto único para recolhas e outras medidas corretivas,
revisão da necessidade de atualizar a avaliação dos riscos efetuada pelo operador
económico tendo em conta as novas informações,
revisão da estratégia de comunicação proposta e as vias de recurso disponibilizadas
aos consumidores,
disponibilização de canais de comunicação para mensagens de recolha, incluindo a
publicação de avisos de recolha nos sítios Web das autoridades de fiscalização do
mercado e nas redes sociais,
prestação de apoio no acompanhamento da eficácia das ações de recolha, incluindo
aconselhamento sobre quando suspender a aplicação das medidas.

Embora incumba ao operador económico o planeamento e a realização das recolhas, o apoio prestado
pelas autoridades de fiscalização do mercado pode aumentar a eficácia destas medidas. Todavia, o
nível de assistência disponível, nomeadamente no que diz respeito aos processos individuais,
dependerá dos recursos humanos e financeiros, bem como das prioridades das autoridades de
fiscalização do mercado.
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4. Apêndices
4.1 Lista de autoridades nacionais de fiscalização do mercado
•

Autoridades responsáveis pelos produtos abrangidos pela Diretiva Segurança Geral dos
Produtos:
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_
Gateway_contacts.pdf.

•

Autoridades responsáveis pelos produtos sujeitos à legislação de harmonização da UE:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45526.

Caso não seja claro qual a autoridade de fiscalização do mercado competente num processo
concreto, os pontos de contacto nacionais para produtos ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/515
relativo ao reconhecimento mútuo de mercadorias podem facultar orientações:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutualrecognition/contacts-list_pt.

#EUCASP2020

37

4.2 Síntese dos documentos de orientação nacionais para as
recolhas de produtos

Países da UE/EEE
Áustria
Bélgica
Dinamarca

https://www.sozialministerium.at/Themen/Konsumentenschutz/Produktsicherheit/
Gefaehrliche-Produkte-und-Rueckrufe.html
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produitset/rappel-dun-produit-ou-autre
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/generelle-vejledninger-omprodukter/tilbagetraekning-og-tilbagekaldelse-produkter

Finlândia

https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products

França

Está a ser elaborado um guia sobre recolhas de produtos
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-undProdukte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Handlungsempfehlungen.html

Alemanha

Noruega

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-undProdukte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Rueckrufmanagement_node.ht
ml
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veiledning-tilforskrift/veileder-om-meldeplikt-ved-farlige-produkter/

Eslovénia

https://www.gov.si/teme/varnost-potrosniskih-proizvodov-in-sistem-rapex/

Suécia

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/salt-farlig-vara/

Países terceiros/EEE
Austrália

https://www.productsafety.gov.au/publication/consumer-product-safety-recallguidelines

Canadá

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-productsafety/legislation-guidelines/acts-regulations/canada-consumer-product-safetyact/industry/guide-mandatory-reporting-section-14.html

Nova
Zelândia

https://productsafety.tradingstandards.govt.nz/for-business/productrecalls/guidelines-for-product-recalls/

Reino Unido

https://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS7100-download/

EUA

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_8002.pdf
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4.3 Síntese das bases de dados de recolhas e dos portais de
produtos recolhidos
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Países da UE/EEE
Áustria

https://www.ages.at/produktwarnungen/
https://kzp.bg/opasni-stoki-v-bulgaria?f_category=0&f_year=2020&f_search
(recolhas obrigatórias)

Bulgária

https://kzp.bg/novini/dekatlon-balgariya-eood-predpriema-dobrovolni-merki-vavvrazka-s-ustanovena-opasnost-pri-izpolzvane-na-detski-shorti-za-bord-500kidolaian (recolhas voluntárias)

Dinamarca

https://www.sik.dk/farlige-produkter

Estónia

https://www.ttja.ee/et/tarbijale/ohutus
https://marek.tukes.fi

Finlândia
https://recall.trafi.fi/#vclass=&mark=&model= (veículos a motor)
França

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/avis-rappels-produits

Alemanha

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-undProdukte/Produktsicherheit/Produktinformation/Datenbank/Produktsicherheit_form
.html?nn=8684884&meldev.GROUP=1&prodkat.GROUP=1

Hungria

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/veszelyes_termekek

Islândia

https://www.neytendastofa.is/neytendur/solubonn-innkollun-voru/

Irlanda

https://www.ccpc.ie/consumers/product-safety/product-recalls/

Letónia

https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunumi?category%5B103%5D=103

Luxemburgo

https://portail-qualite.public.lu/fr/alertes.html

Malta

https://mccaa.org.mt/Section/Content?contentId=4407

Países
Baixos

https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx (veículos a motor)

Noruega

https://farligeprodukter.no/

Polónia

http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/

Roménia

https://anpc.ro/categorie/44/retrageri-voluntare-de-produse

Eslovénia

https://www.gov.si/zbirke/seznami/nevarni-proizvodi/
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/aterkallelser-av-varor/

Suécia

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dinaelprodukter/forsaljningsforbud/ (produtos elétricos)

Países terceiros/EEE
Austrália

https://www.productsafety.gov.au/recalls

Canadá

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php (a base de
dados também está disponível através de uma aplicação móvel)64

64

https://www.canada.ca/en/services/health/stay-connected/recalls-safety-alerts-mobile-application.html.
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Nova
Zelândia

https://www.recalls.govt.nz/
https://www.tradingstandards.uk/consumers/product-recalls-and-safety-notices

Reino Unido

https://www.gov.uk/check-vehicle-recall (só para veículos a motor)
https://www.cpsc.gov/Recalls (a base de dados também está disponível através
de uma aplicação móvel)65

EUA

4.4 Ligações de interesse/outras leituras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65

Legislação relativa à segurança geral dos produtos: https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-rules_pt
Diretiva Segurança Geral dos Produtos (Diretiva 2001/95/CE): https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095
Regulamento Fiscalização do Mercado [Regulamento (UE) 2019/1020]: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32019R1020
Produtos, normas e riscos específicos: https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specificproducts_pt
«Safety Gate»/RAPEX: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
Decisão de Execução (UE) 2019/417 da Comissão que estabelece orientações para a gestão
do RAPEX: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj
Ferramenta em linha das orientações da UE para a avaliação do risco:
https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home
Manual do utilizador do Portal de Alerta para Empresas relativo à Segurança dos Produtos:
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/public/resources/User%20Manual%20for%20Economic
%20Operators.pdf
Regulamento (CE) n.º 765/2008 que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização
do mercado relativos à comercialização de produtos: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:PT:PDF
Documento de orientação — Relação entre a Diretiva 2001/95/CE e o Regulamento
«Reconhecimento Mútuo»: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5807?locale=pt
RGPD e regras para a proteção de dados pessoais: https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection_pt
Diretiva Comércio Eletrónico (Diretiva 2000/31/CE): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/ALL/?uri=celex%3A32000L0031
Portal mundial de recolhas da OCDE: https://globalrecalls.oecd.org/#/
Orientações políticas para as recolhas da OCDE:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019
)4/FINAL&docLanguage=En
ISO 10393:2013 Consumer product recall — Guidelines for suppliers (Recolha de produtos
de consumo — Orientações para os fornecedores):
https://www.iso.org/standard/45968.html

https://www.cpsc.gov/data.
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4.5 Lista de verificação do operador económico para as recolhas
Planear uma recolha
Existe uma estratégia de recolha por escrito em vigor?
Foi simulado um evento de recolha?
Foi nomeada uma equipa responsável pela aplicação das medidas corretivas com
conhecimentos especializados relevantes?
Existe um sistema de acompanhamento da segurança dos produtos sólido para identificar
potenciais problemas?
Existe uma estratégia de rastreabilidade dos produtos sólida em vigor que permita a
identificação precisa dos produtos e dos intervenientes presentes na cadeia de abastecimento?
Existe uma estratégia de rastreabilidade dos consumidores sólida em vigor que facilite o
contacto direto com os consumidores (por exemplo, um sistema de registo dos produtos ou a
utilização de outras fontes de dados de clientes para efeitos de segurança)?
Foram cumpridas todas as obrigações jurídicas (em especial a notificação da autoridade de
fiscalização do mercado competente e a realização de uma avaliação e gestão dos riscos)?
Foi elaborada uma estratégia de comunicação (mediante modelos de documentos,
levantamentos de canais de comunicação, etc.)?
Foram identificadas e previstas possíveis vias de recurso para os consumidores e formas de
recuperar os produtos recolhidos?
Existe um plano de contingência para gerir (reformular/reciclar/destruir) os produtos
recolhidos?

Realizar uma recolha
Foram aplicadas medidas imediatamente após a deteção de um produto perigoso?
Foi realizada uma avaliação dos riscos com base nas orientações da UE para determinar o nível
de risco?
A equipa responsável pela aplicação das medidas corretivas efetuou uma boa gestão dos riscos
e decidiu sobre qual o tipo de medidas corretivas a adotar?
A autoridade de fiscalização do mercado foi informada do risco do produto e da(s) medida(s)
corretiva(s) programada(s)?
Caso a aplicação das medidas corretivas envolva uma recolha transfronteiras, é aplicada uma
abordagem coerente?
Os demais presentes na cadeia de abastecimento e outros intervenientes relevantes (como os
mercados em linha) foram informados?
A recolha foi comunicada aos consumidores de forma eficaz, com recurso a uma multiplicidade
de canais de comunicação (incluindo o contacto direto, se exequível) e ao modelo recomendado
para o aviso de recolha?
O processo de devolução do produto é simples e gratuito para os consumidores?
São disponibilizadas vias de recurso céleres e atrativas para os consumidores?
Os produtos recolhidos (reparados, reciclados ou destruídos) são geridos de forma transparente
e eficiente para assegurar que já não constituem qualquer tipo de perigo?
O processo de recolha está a ser acompanhado e avaliado? Existe a necessidade de o processo
ser adaptado/alargado ou pode ser encerrado?
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