
Os projetos no âmbito das atividades coordenadas 
para a segurança dos produtos (CASP) permitem a 
todas as autoridades nacionais responsáveis pela 
fiscalização do mercado dos países da União Europeia 
(UE)/Espaço Económico Europeu (EEE) cooperarem 
no domínio do reforço da segurança dos produtos 
colocados no mercado único europeu.
Todos os anos, o CASP é composto por diferentes 
atividades, agrupadas como atividades específicas 
por produto (AEP) e atividades transversais (AT). No 
CASP 2021, foi introduzido um novo tipo de atividade, 
a atividade híbrida, permitindo que os resultados dos 
testes sejam usados para construir e aprofundar o 
conhecimento transversal.

Objetivos
• Garantir a segurança do mercado único, 

fornecendo às autoridades de fiscalização do 
mercado os instrumentos necessários para 
testar conjuntamente os produtos colocados 
no mercado, determinar os seus riscos e 
definir posições e procedimentos comuns

• facilitar discussões e estabelecer um 
intercâmbio significativo de ideias para 
desenvolver abordagens, metodologias, 
ferramentas práticas e orientações comuns 

• contribuir para a sensibilização dos 
operadores económicos e dos consumidores 
para a segurança dos produtos através de 
uma estratégia de comunicação ativa sobre 
as suas actividades e resultados
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Um total de 38 autoridades 
de 19 diferentes Estados-
Membros da UE/EEE 
participaram no projeto  
CASP 2021
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Fiscalização  
do mercado em linha

Preparação  
e gestão de crises

Avaliação  
e gestão de riscos

As AT permitiram que as 
autoridades nacionais 
debatessem os desafios 
associados aos vários temas 
de interesse comum para 
a fiscalização do mercado, 
trocassem pontos de vistas e 
boas práticas e preparassem 
soluções viáveis para 
os desafios comuns. As 
orientações, manuais e guias 
elaborados nestas atividades 
visam aumentar a eficácia 
das operações de fiscalização 
do mercado de todas as 
autoridades nacionais da UE/
EEE, sendo também partilhadas 
com as que não participaram 
nas atividades. 

Notificações do Safety Gate emitidas com base 
nos resultados dos ensaios do CASP 2021

Brinquedos de lojas virtuais de fora da UE
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Equipamento de proteção individual
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Apresentadas  

Pendentes

Nível de risco das amostras 
que não cumpriam pelo 
menos um requisito

• Documento de orientação da FML.
•	 Lista	de	lojas	virtuais	para	o	rastreador	Web	de	fiscalização	eletrónica
• Processo de alto nível para recolher lojas virtuais a serem alimentadas 
 no rastreador Web

•	 Documento	de	orientação	sobre	os	desafios	da	avaliação	dos	riscos	
 e as ferramentas para superá-los
•	 Documento	de	orientação	sobre	a	gestão	dos	riscos	identificados.

• Documento de orientação
• Síntese das atividades realizadas pelas autoridades nacionais durante a crise 

da COVID-19
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