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Ação de Cooperação de Fiscalização do Mercado em Produtos Harmonizados ⎯ JAHARP18 sobre
Embarcações de Recreio (RCD) e Aquecedores Portáteis (LVD), cofinanciada pela Comissão Europeia

ANTES FINAL …

T

rês meses antes do final da JAHARP18 e 2 anos e
meio após o início, vemos gora os frutos do nosso
trabalho. As metas estabelecidas por 11
Autoridades de Fiscalização do Mercado da UE
(MSAs) e o PROSAFE, foram verificar a conformidade e a
segurança no Mercado Interno, para embarcações de
recreio e de eletrodomésticos, para detetar e retirar
produtos não seguros e reduzir a concorrência desleal
entre os operadores económicos devido à livre circulação
dos produtos.
E, apesar de todos os desafios causados pelas
circunstâncias extraordinárias da pandemia, conseguimos!

TRABALHO DE CAMPO E RESULTADOS
JAHARP18 - RCD Working Group

A

colheita de amostras de embarcações de
recreio foi concluída em junho de 2021. O
crescimento de vendas de barcos que se seguiu
ao fim das medidas restritivas da COVID-19
implicou a ausência de stockss e atrasos na
entrega
de
embarcações
dos
fabricantes
e,
consequentemente, causou dificuldades no processo de
amostragem.
Foram selecionados 30 modelos diferentes de
embarcações de recreio e foi colhida uma amostra nos
mercados Búlgaro, Finlandês, Francês, Letão, Maltês,
Português e Sueco as quais consistiram em: 14 modelos de
pequenas embarcações insufláveis e 16 modelos de
embarcações de casco rígido com comprimento inferior do
que 6m. Esses modelos, foram fabricados em 12 países
diferentes. Algumas das amostras foram adquiridas em
distribuidores locais; outros foram encomendados em
plataformas eletrónicas de venda.
As verificações das informações obrigatórias (Número de
Identificação da Embarcação e Placa do Construtor) e
documentos anexos (Declaração UE de Conformidade
(DoC) e Manual do Proprietário) foram realizadas
recorrendo a uma lista de verificação comum desenvolvida
pelo projeto. Posteriormente, as amostras foram enviadas
para os dois laboratórios de ensaio selecionados para o
efeito, por meio de um concurso público (Call for
Tenders).

Principais resultados das verificações e ensaios
RCD
Os ensaios foram concluídos em meados de
setembro de 2021, e os principais resultados obtidos
foram os seguintes:
Falta de muita informação necessária nos
manuais do proprietário;
› Todas
as
embarcações
semi-rígidas
02
passaram nos ensaios decisivos de
flutuabilidade e estabilidade;
›
Dois
terços das embarcações de casco rígido
03
falharam nos ensaios de estabilidade, nos
ensaios de flutuabilidade ou em ambos.
A falta de estabilidade e/ou flutuabilidade revelada
pela maioria das embarcações de casco rígido
ensaiada é de enorme preocupação. Muitos dos
fabricantes, na sua maioria PME, não conhecem ou
compreendem plenamente as suas obrigações e não
submeteram as suas embarcações a ensaio, de
acordo com as normas harmonizadas antes de as
colocarem no mercado.
Os resultados foram discutidos com peritos numa
reunião do grupo do projeto, que ocorreu nas
instalações do laboratório de ensaio em Helsínquia,
de 13 a 14 de outubro de 2021.
Os problemas detetados serão apresentados aos
representantes das partes interessadas, na reunião
de encerramento prevista para agosto de 2022.

01›

Atenção: Os resultados da JAHARP18 são baseados em amostras de produtos disponibilizados no mercado dos países participantes. Como
na maioria das atividades de fiscalização do mercado, os resultados representam os esforços direcionados que as autoridades de fiscalização
do mercado empreendem para identificar produtos não seguros e não conformes. Não representam uma imagem estatisticamente válida
da situação de todo o mercado. Os ensaios foram realizados em laboratórios acreditados e incidiram nos requisitos de segurança e
conformidade que têm maior impacto no interesse público

Está em curso o acompanhamento dos produtos não
conformes junto dos operadores económicos. As medidas
corretivas incluem:
01− Vários Manuais do proprietário estão a ser
concluídos e a versão revista enviada aos clientes;
−
02 Vários produtos estão a ser colocados em
conformidade;
−
03 Vários modelos de embarcações de recreio serão
retirados ou recolhidos do mercado;

04−

Haverá várias notificações RAPEX.

A ação da RCD expôs várias áreas onde as normas
harmonizadas precisam ser melhoradas, pelo que várias
sugestões de melhoria serão incluídas no relatório final
da atividade e serão comunicadas aos grupos de
normalização relevantes neste outono.

JAHARP18 - LVD Working Group
om base nos resultados da análise inicial de
mercado e identificação de perigos, foram
efetuadas colheitas de um total de 60
aquecedores de ambiente portáteis para uso
doméstico (ventiladores, convetores, a óleo e
radiantes).
A amostragem dos produtos coincidiu com a sazonalidade
dos produtos garantindo uma boa disponibilidade no
mercado e foi efetuada em lojas físicas, importadores e
lojas virtuais.
Os ensaios incidiram em critérios considerados como
pontos críticos em termos de requisitos de segurança,
previstos na Diretiva do material elétrico (LVD) e nas
normas harmonizadas EN 60335-1 e EN 60335-2-30. Os
ensaios destinados a identificar os potenciais riscos,
revelados na análise inicial de mercado, incluíram acesso
a partes vivas e de incêndio. As seis AFM participantes
enviaram duas amostras de cada tipo de aquecedor para
um laboratório de ensaio, selecionado por meio de um
concurso público (Call for Tenders).

C

Principais resultados das verificações e ensaios
LVD
95% dos aquecedores de ambiente não cumpriram
os ensaios, dos quais, 57% não cumpriam a várias
cláusulas de ensaio nas normas harmonizadas
aplicadas.
A maioria das não conformidades detetadas diziam
respeito à ausência de informações críticas de
segurança e avisos nos manuais do utilizador. Outras
não conformidades, envolveram temperaturas
excessivas de superfícies acessíveis, partes vivas
acessíveis, capotamento de vários produtos durante
os ensaios de inclinação e materiais com resistência
insuficiente ao calor e ao fogo.
Foram solicitadas cópias das declarações UE de
conformidade (DoC) pelas AFM aos operadores
económicos,
sendo
que
6%
não
foram
disponibilizadas.
No
geral,
3%
das
DoC
disponibilizadas não cumpriam os requisitos legais.
O acompanhamento dos produtos não conformes já
está concluído e o relatório técnico final, por cada
amostra não conforme foi discutido com os
respetivos operadores económicos. Em termos de
medidas corretivas:

01−
02−
03−
−

04

47% dos produtos foram retirados do
mercado;
Vários produtos foram colocados em
conformidade;
8% foram sujeitos a proibições de vendas;
Um produto foi alvo de recolha após
notificação A12 via Safety Gate - the EU
Rapid Alert system for dangerous non-food
products.

CONCLUINDO…
s resultados das verificações e ensaios de
conformidade,
juntamente
com
conclusões e recomendações baseadas em
evidências, serão revistos e discutidos
com as partes interessadas e a Comissão
Europeia nas reuniões de encerramento
do projeto em agosto de 2022. Será publicado um
relatório síntese com os resultados do nosso
trabalho no PROSAFE’s website neste outono.

O

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Esta newsletter surge no seguimento da Joint Market Surveillance Action on Harmonized Products – JAHARP18, que
recebe financiamento da União Europeia para a ação ‘Joint enforcement actions for market monitoring of products in the EU’. O conteúdo deste boletim
informativo representa apenas a opinião do autor e é de sua exclusiva responsabilidade. Não pode ser considerado como refletindo os pontos de vista da
Comissão Europeia ou de qualquer outro órgão da União Europeia. A Comissão Europeia não aceita qualquer responsabilidade pelo uso que possa ser feito
da informação que contém.

