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Documentação Técnica

• O conteúdo da documentação técnica está definido:

No que diz respeito ao regime aplicável aos equipamentos de rádio, no Anexo V
do Decreto-Lei n.º 57/2017 de 9 de junho.

No que diz respeito ao regime aplicável aos equipamentos de comunicações
eletrónicas, nos Anexos II e III do Decreto-Lei n.º 31/2017 de 22 de março.

• Fabricante – Reunir a documentação técnica e conservá-la durante 10 anos.

• Mandatário – Disponibilizar a documentação técnica pelo prazo de 10 anos.

• Importador – Certificar-se que o fabricante elaborou a documentação técnica.

• Fabricante, Mandatário, Importador e Distribuidor – Facultar toda a informação
e documentação necessárias para demonstrar a conformidade do equipamento.
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Fonte: https://unsplash.com/s/photos/arduino

ii) Versões do software ou do firmware suscetíveis de afetar a conformidade 
com os requisitos essenciais;
• Apenas necessário se o software ou o firmware tiver influência na 

conformidade do equipamento de rádio

iii) Informações destinadas aos utilizadores e instruções de instalação.
• Manuais e instruções para o utilizador

Documentação Técnica

A documentação técnica deve conter, quando aplicável, pelo menos os seguintes 
elementos:

a) Uma descrição geral do equipamento, incluindo:

i) Fotografias ou ilustrações que apresentem as características externas, a
marcação e a disposição interna;

• Suficientes para permitir a identificação visual do equipamento em 
análise
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Fonte: https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software

Documentação Técnica

b) Os desenhos de projeto e de fabrico, bem como os esquemas dos 
componentes, subconjuntos, circuitos, e outros elementos semelhantes 
pertinentes;

• Layout das placas de circuito impresso (PCBs)

• Esquemas dos circuitos

Fonte: http://blog.novaeletronica.com.br/
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Documentação Técnica

b) Os desenhos de projeto e de fabrico, bem como os esquemas dos 
componentes, subconjuntos, circuitos, e outros elementos semelhantes 
pertinentes;

• Layout das placas de circuito impresso (PCBs)

• Esquemas dos circuitos

• Lista de componentes

Fonte: https://fccid.io/QEALANCHER9T/Parts-List/Tune-Up-Info/parts-
list-1050702/

Fonte: https://elc.polyu.edu.hk/inscribe/?p=348
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Documentação Técnica

c) Descrições e explicações necessárias para a compreensão dos referidos 
desenhos, esquemas e funcionamento do equipamento;

• Diagrama de blocos com descrição do funcionamento do equipamento

• Identificação clara dos pontos de ligação à rede de comunicação e às 
antenas

Receção da 
matéria prima

Montagem

AcabamentoEmbalagem

Expedição

Fonte: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/block-diagrams
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Documentação Técnica

d) Uma lista das normas harmonizadas, aplicadas total ou parcialmente, 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, incluindo
uma lista de outras especificações técnicas pertinentes aplicadas. Caso tenham
sido parcialmente aplicadas normas harmonizadas, a documentação técnica deve
especificar as partes que foram aplicadas;

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)

Draft EN 300 328 v2.2.0 (2017-11)

EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
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Ensaios laboratoriais

• Ensaios de compatibilidade eletromagnética (CEM)

• Ensaios radioelétricos (RAD)

• Calibração (CAL)

Câmara semianecóica blindada: Faixa de Frequências: 26 MHz a 18 GHz
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Fonte: https://www.shiphub.co/ce-marking/

Documentação Técnica

e) Uma cópia da declaração UE de conformidade (1/3);

A estrutura da declaração UE de conformidade está definida:
- No que diz respeito à diretiva dos equipamentos de rádio, no Anexo VI do 

Decreto-Lei n.º 57/2017 de 9 de junho, 

- No que diz respeito à diretiva aplicável aos equipamentos de comunicações 
eletrónicas no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 31/2017 de 22 de março.

Fonte: https://support.google.com/product-documentation/
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Documentação Técnica

e) Uma cópia da declaração UE de conformidade (2/3);

Declaração UE de Conformidade (N.º XXX) 

(a atribuição de um número à declaração é facultativa)

1 — Equipamento de rádio/aparelho (produto, tipo, lote ou número de série): …

2 — Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário: …

3 — A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante.

4 — Objeto da declaração (identificação do equipamento de rádio/aparelho que
permita a sua rastreabilidade, que pode incluir uma imagem a cores
suficientemente clara para permitir identificar o equipamento de rádio/aparelho): …

5 — O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a
legislação nacional e de harmonização da UE aplicável: Diretiva n.º 2014/53/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014; Diretiva n.º
2014/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014;
Outra legislação de harmonização da UE, se aplicável.
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Documentação Técnica

e) Uma cópia da declaração UE de conformidade (3/3);

6 — Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou outras
especificações técnicas em relação às quais a conformidade é declarada, incluindo
os respetivos números de identificação, versão e, se for caso disso, a data de
emissão:...

7 — Quando aplicável, o organismo notificado: (nome, número)... que efetuou …
(descrição da intervenção) … e emitiu o certificado de exame UE de tipo:…

8 — Quando aplicável, descrição dos acessórios e dos componentes, incluindo o
software, que permitem que o equipamento de rádio funcione conforme o
pretendido, abrangidos pela declaração UE de conformidade: …

9 — Informações complementares: Assinado por e em nome de: … (local e data
de emissão) (nome, cargo) (assinatura)
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https://www.knick-international.com/export/media/11848.pdf

Documentação Técnica

f) Quando aplicável, uma cópia do certificado de exame UE de tipo e dos seus 
anexos, tal como fornecida pelo organismo notificado envolvido;

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Fonte: https://www.shiphub.co/ce-marking/
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Documentação Técnica

g) Os resultados dos cálculos de projeto efetuados, dos exames efetuados e 
outros elementos semelhantes pertinentes;

• Por exemplo, análises de risco efetuadas no intuito de identificar possíveis 
causas de não conformidades e forma de evitá-las

h) Os relatórios de ensaio aplicáveis:

RED CEM

Proteção à saúde 

Segurança 

Compatibilidade eletromagnética  

Rádio 
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Documentação Técnica

i) Uma 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

“Restrições ou Requisitos”
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Links úteis

Regime RED e CEM: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1411614

Guia RED: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162

Guia CEM: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33601

Organismos Notificados (NANDO): https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/

Normas Harmonizadas: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/ 

Guia Azul: https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-guide%E2%80%99-

implementation-eu-product-rules-0_en

Informações da Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42081
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OBRIGADO


