
CEM
(aparelho de
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eletrónicas)

Operadores
Económicos

Checklist
Checklist para
Operadores Económicos

Declaração UE de Conformidade 
em português a acompanhar o 
equipamento

Esta informação não dispensa a consulta dos respetivos diplomas disponíveis em Regime RED e CEM no sitio da ANACOM.

RED
equipamentos de rádio

CEM
aparelhos de 

comunicações 
eletrónicas

Disponibilização
no mercado

Elementos de identificação no 
equipamento/aparelho
(tipo, número do lote ou da série, 
ou quaisquer outros elementos que 
permitam a respetiva identificação)

Nome do fabricante, nome 
comercial ou marca registada e o 
endereço postal de contacto no 
equipamento

Instruções em português

Informações de segurança em 
português

Se for um equipamento de rádio e 
existirem restrições de colocação 
em serviço ou requisitos de 
autorização de utilização, estas 
devem estar na embalagem e nas 
instruções que acompanham o 
equipamento

Se for um equipamento de rádio 
que emite intencionalmente ondas 
hertzianas, informações sobre as 
faixas de frequência e potência 
máxima de radiofrequência 
transmitida nas faixas de frequência 
em que funciona

Marcação CE no equipamento

Quando o fabricante está 
localizado fora da UE, nome do 
Importador, nome comercial ou 
marca registada e o endereço 
postal de contacto
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Descrição geral do equipamento de 
rádio/aparelho

RED
equipamentos de rádio

CEM
aparelhos de 

comunicações 
eletrónicas

Documentação
Técnica

Descrições e explicações 
necessárias para a compreensão 
dos referidos desenhos, esquemas 
e funcionamento do equipamento 
de rádio/aparelho

Lista das normas harmonizadas 
cujas referências tenham sido 
publicadas no Jornal Oficial da UE 
e, nos casos em que essas normas 
harmonizadas não tenham sido 
aplicadas, uma descrição das 
soluções adotadas para dar 
cumprimento aos requisitos 
essenciais

Quando aplicável, certificado de 
exame UE de tipo e dos seus 
anexos, tal como fornecida pelo 
organismo notificado envolvido

Resultados dos cálculos de projeto 
efetuados, dos exames efetuados e 
outros elementos semelhantes 
pertinentes

Explicação da conformidade com o 
requisito previsto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 11.º e da inclusão ou 
não de informações na 
embalagem, nos termos da alínea 
p) do n.º 1 do artigo 11.º

Relatórios de ensaio

Desenhos de projeto e de fabrico, 
bem como os esquemas dos 
componentes, subconjuntos, 
circuitos, e outros elementos 
semelhantes pertinentes

Declaração UE de conformidade

Esta informação não dispensa a consulta dos respetivos diplomas disponíveis em Regime RED e CEM no sitio da ANACOM.
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