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NOTIFIQUE!
Os problemas relacionados
com produtos cosméticos
devem ser notificados à
ERIS através dos seguintes
contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70
cosmeticos@eris.cv

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), através da
Direção de Regulação Farmacêutica (DRF), assegura o controlo do
mercado de produtos cosméticos (PC), zelando pelo cumprimento
de leis, normas e requisitos técnicos que visam, fundamentalmente, que apenas os produtos seguros e de qualidade circulem no
mercado.
Os operadores económicos (OE) que atuam no setor, consoante a
sua vertente de atividade, estão sujeitos à monitorização das suas
responsabilidades pela ERIS através de diferentes mecanismos,
sendo um deles a realização de inspeções presenciais.

www.eris.cv

Os técnicos da ERIS incumbidos da fiscalização do mercado de PC,

www.eris.cv
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levantar autos, apreender produtos nãoconformes e proceder a outras diligências de
fiscalização.

Os cosméticos, enquanto produtos de saúde, têm
como condição essencial para a sua colocação no
mercado a segurança da sua utilização para a saúde humana, em condições normais ou razoavelmente previsíveis. Logo, a aplicação de boaspráticas em todas as fases do ciclo de vida de um
PC, desde a produção ao transporte e armazenamento, é determinante para a qualidade do produto colocado à disposição do consumidor final.
devidamente identificados através de cartão de
inspetor ou credencial, são equiparados a agentes de autoridade e gozam das seguintes prerrogativas, entre outras:


aceder às instalações, equipamentos e serviços do operador económico, sem aviso prévio;



requisitar documentos para análise;



registar constatações;



produzir evidências ou recolher
provas (por exemplo: fotografias);



recomendar
ou
determinar a adoção de medidas
corretivas sobre as
nãoconformidades
constatadas;



Ainda que os requisitos legais variem consoante o
OE seja fabricante, importador ou distribuidor de
PC, o procedimento inspetivo assenta, de modo
genérico, sobre os seguintes grandes tópicos:

colher amostras de
produtos, matérias
-primas ou material de acondicionamento;
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Sobre a empresa:
 Âmbito de atividade (dados gerais, li-

cenças, responsáveis etc.);
 Comunicação de atividade na ERIS.

Instalações e equipamentos:

2
OPERADOR,

Áreas definidas e fluxos;
Capacidade adequada das instalações;
Condições de limpeza;
Outros fatores suscetíveis de afetar direta ou indiretamente a integridade/
conformidade dos produtos (por exemplo: temperatura, humidade, luminosidade, condições de armazenamento,
manutenção dos equipamentos etc.).

Pessoal:
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Em caso de incumprimento
das obrigações ou dos
padrões de qualidade
definidos, a ERIS pode
recomendar ou determinar
a adoção de medidas
corretivas. Se as ações
definidas não forem
executadas no prazo
imposto, podem ser
acionadas medidas
sancionatórias.
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 Evidências do cumprimento das atribui-

ções do Técnico Responsável;
 Evidências de treinamento da equipa;
 Responsabilidades definidas).

Processo de fabrico (fabricantes):
 Cumprimento das normas de boas-

práticas de
22716:2007).

fabrico

(norma

ISO

Nº 01, JAN - JUN | 2022

REGULAÇÃO FARMACÊUTICA

Procedimentos e registos:
 Existência de um manual de procedi-
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mentos;
 Registos das transações efetuadas
(data, designação, quantidade adquirida/fornecida, fornecedor, adquirente);
 Registos de reclamações e evidências do
seu tratamento.

Documentação dos produtos:
 Documentação técnica (n.º 5 do artigo
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4.º da Deliberação n.º 12/2016, de 24
de fevereiro de 2017);
 Documentação comprovativa da regularização dos PC na ERIS (notificação ou
registo).

ATIVIDADE INSPETIVA AOS OPERADORES
DE PRODUTOS COSMÉTICOS
Antes da inspeção, uma série de atividades é levada a cabo, internamente, implicando o levantamento e o estudo prévios do histórico do operador e, se necessário, o envolvimento de outras
autoridades competentes. A atividade inspetiva
pode ser, quanto à sua natureza e objetivos:

Conformidade dos produtos:
 PC dentro do prazo de validade e sem
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indícios (quanto à cor, odor, aparência
ou outro) que possam colocar em risco
a saúde e a segurança dos consumidores, incluindo produtos para oferta ou
em promoção;
 PC devidamente rotulados;
 PC em língua estrangeira acompanhados de etiqueta, folheto informativo ou
letreiro em língua portuguesa;
 PC sem ingredientes proibidos e de
acordo com as restrições previstas em
termos de composição (Deliberação n.º
02/2019, de 03 de setembro).

Visita técnica
De caráter pedagógico e elucidativo, realizada para
conhecer as instalações, os procedimentos e a intervenção do OE, podendo ser identificadas oportunidades de melhoria e recolhidas informações adicionais
sobre a atividade.

Inspeção de rotina
Visita periódica ao operador executada de acordo
com o plano anual de inspeção, durante a qual são
verificados todos os requisitos previstos para o contexto da atividade.

Inspeção temática
Orientada para um produto ou grupo específico de
produtos, ou para uma atividade específica ou processo, executada de acordo com o plano anual de
inspeção ou na decorrência de queixa/denúncia, ou
ainda na sequência de necessidade identificada pontualmente.

Para o cabal desempenho das
suas funções de fiscalização
do mercado, a ERIS pode solicitar a colaboração de outras
autoridades
competentes,
como é o caso da Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) e da Polícia Nacional,
entre outras.

Inspeção de seguimento
Inspeção efetuada para verificar o cumprimento das
recomendações emitidas numa inspeção anterior.
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temperatura, humidade ou luminosidade;
PC em língua estrangeira não acompanhado
do suporte adicional de informação
(etiqueta, folheto informativo ou letreiro em
língua portuguesa);
PC visivelmente degradados;
PC sem rótulo;
PC fora do prazo de validade;
PC não regularizados na ERIS ou colocados
no mercado por operador não cadastrado.

A atividade inspetiva implica a colaboração do
OE, devendo este facultar, sempre que lhe for
solicitado, documentos ou informações que permitam à equipa de inspeção desempenhar o seu
trabalho, bem como cooperar na eliminação de
eventuais riscos que os produtos sob a sua responsabilidade possam representar.
Por sua vez, cabe aos inspetores prestar todos os
esclarecimentos necessários e promover, dentro
das suas competências, a sensibilização para o
cumprimento das obrigações legais aplicáveis.

CONSUMIDOR,
Qualquer problema
relacionado com PC ou
operador deve ser
notificado à ERIS. Ao
comunicar a ocorrência de
eventos ou situações que
podem pôr em risco a
saúde pública, estará a
contribuir para a eficiência
da supervisão do mercado
nacional de produtos
cosméticos.

APREENSÕES
Caso sejam detetadas situações de violação grave
das normas vigentes, e sempre que os PC sejam
suscetíveis de constituir um risco para a saúde
humana ou para o ambiente, os inspetores podem apreender os produtos.

PÓS-INSPEÇÃO

Após a visita, no prazo máximo de 30 dias
é enviado ao operador um documento
formal - Relatório de Conformidade - que descreve as constatações observadas em sede de visita
e emite recomendações sobre as deficiências ou
desvios registados, fixando um prazo para a sua
resolução.

A título de exemplo, podem ser apreendidos:
 PC com ingredientes proibidos ou cuja composição não respeita as referências em vigor;
 PC cujo pedido de registo tenha sido indeferido pela ERIS, disponíveis para venda ao
público;
 PC sob ordem de retirada do mercado ou de
suspensão de comercialização, disponíveis
para venda ao público;
 PC armazenados em condições adversas de
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A mercadoria apreendida é selada e identificada, podendo ficar
sob a posse da ERIS
ou à responsabilidade
do operador. Neste
último caso, o OE é
estabelecido
como
fiel depositário e fica
sujeito às penalidades
previstas no Código
de Processo Penal em
caso de quebra dos
selos ou descaminho
dos produtos apreendidos.

Consoante a compliance do OE e a natureza das
irregularidades, o procedimento inspetivo pode
despoletar a tomada de decisões mais rigorosas
do ponto de vista legal, tais como a instrução do
competente processo de contraordenação, punível com coima.
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