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É preciso ter cuidado

com o mundo perigoso
dos brinquedos
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Brinquedos perigosos aumentam
Sistema europeu de alerta para produtos
Portugal não costuma fazer notificações à rede
perigosos com 356 notificações na maioria chineses RAPEX mas Governo garante que ASAEestá atenta
Alfredo Maia

amaia@jn pt

brinquedos até sexta feira
passada 314 ou seja 88

referiam se as artigos chine
ses

A rede europeia de alertas

de segurança para produ
tos não alimentares RA
PEX já recebeu 356 notifi
cações sobre brinquedos

que violam normas repre
sentando mais 10 do que
as 324 do total de 2011

Noanopassado as

notificações relati
vas a brinquedos
representaram

21 do total do alertas por in
cumprimentos de normas
daquele sistema só suplan
tados pelo vestuário e outros
artigos de moda 27
dis

tantes dos veículos a motor

11 e o dobro dos artigos e
equipamentos elétricos
10
segundo o relatório da
Direção Geral da Saúde e dos
Consumidores da União Eu

ropeia

De acordo com cálculos fei

tos pelo JN com base nos re
latórios semanais da RAPEX
das 356 notificações sobre

A China que é origem de
mais de 70 dos brinquedos
comercializados no Mundo
respondeu em 2011 por 54
do total de produtos notifica
dos na RAPEX com 839 aler
tas a enorme distância do se

gundo país mais íncumpri
dor a Turquia com 50
A UE que tem vindo a dis
cutir com a China a adapta
ção às regras comunitárias de
segurança e criou mesmo um
subsistema RAPEX China

tem dado grande importân
cia à regulamentação e à vi
gilância dos brinquedos

Em época natalícia nas úl
timas cinco semanas foram

feitas 37 notificações o que
dá 7 4 por semana contra a

média de 6 9 nas 51 semanas

analisadas pelo JN

Na análise aos dados deste

ano verifica se que entre os
brinquedos com mais notifi
cações estão as bonecas uma
centena mas o catálogo in
clui inocentes lápis de colo
rir e guaches bolas de insu
flar balões bolas de sabão

telefones e brinquedos mag
néticos pistolas arcos e setas
e carros telecomandados

Nos principais perigos está
a exposição das crianças a
produtos químicos incorpo
rados no seu fabrico 174 no

gosos é Espanha com um to
tal de 82 notificações ou
seja 23 do total seguido da
Alemanha 33 e da Hungria
32 participações
Embora constem notifica

ções por cosméticos e auto
móveis por exemplo Portu
gal não elaborou uma única
notificação sobre brinquedos
perigosos nem neste ano
nem em anos anteriores

O gabinete de Imprensa do
Ministério da Economia que
tem a tutela da defesa do con

sumidor não esclareceu o JN
sobre as razões dessa omis

tificações ou seja 48 8

são embora um assessor che

que surgem em 154 notifica
ções segundo a análise do JN
Asfixia com peças de redu
zidas dimensões queimadu
ras choques elétricos lesões
ferimentos com projéteis e
objetos cortantes são alguns

Alimentar e Económica

destacando se os ftalatos

riscos referidos nas notifica

ções pelas autoridades dos
países que detetam os brin
quedos incumpridores no
mercado

O país francamente mais
atento aos brinquedos peri

gasse a invocar a condição
de país periférico Em res
posta escrita garantiu que a
Autoridade para a Segurança
ASAE analisa e trata os aler
tas do sistema RAPEX Quan

do se referem a operadores
nacionais que adquirem pro
duto que têm associado um
risco grave a ASAE notifica
os para a sua retirada do mer
cado e executa ações de fisca
lização para verificar a sua
existência explicou

