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INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
No âmbito do sistema de troca rápida de informações (RAPEX) foi emitida notificação nos termos
do artigo 12.º da Directiva n.º 2001/95/CE, à qual foi atribuída o número de alerta A12/0091/17, por
motivo de risco grave relativamente ao seguinte produto:
“Artigo de pirotecnia (Fogo-de-artifício). Tipo Bateria. Categoria F2. Designação 1) Kolme

Kunkkua e 2) Evoluutiopakkaus. Modelo: 1) 223730-HH – contem os seguintes artigos:
N.º: 2037-22 – CE 1395-F2-0201/2015, N.º: 2037-23 – CE 1395-F2-0201/2015; e N.º: 2030-24 –
CE 1395-F2-0167/20151; 2) 223730-IL – contem os seguintes artigos: N.º: 2037-22 – CE
1395-F2-0201/2015 – Nome: Kaunis Morsian; N.º: 2037-23 – CE 1395-F2-0201/2015 – Nome:
Mahtava Mimmi; e N.º: 2030-24 – CE 1395-F2-0167/2015 – Nome: Ärhäkkä Emäntä. Lote 1.)
6430037817243; S-16-A e 2.) 6430037816819; S-16-A,
Descrição: Vendido com duas marcas diferentes e respetivas embalagens. Destes três
produtos dois deles são, no entanto, idênticos. 3 unidades numa única embalagem de
cartão: N.º 2037-22; N.º 2037-23; e

N.º 2030-24

Importador/distribuidor: “Suomen Ilotulitus Oy”, Rakettikaari 40, City: Lohja, Finlândia
País origem: República Popular da China
Esta medida é justificada pois estes artigos foram testados e verificou-se que ocorreram
detonações a baixa altura, podendo assim haver risco de lesões. Devido ainda ao seu
funcionamento incompleto pode existir o risco de deflagração acidental e haver também risco de
ferimentos.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 23/2011, de 11 de fevereiro, atento o
risco grave existente, a PSP enquanto autoridade nacional de fiscalização do mercado neste
domínio, nos termos do art.º 17.º do Regulamento n.º 765/2008, de 9 de julho, além de ter
publicitado no seu Website a adoção da medida de retirada destes fogos-de-artifício do mercado
nacional, encontra-se ainda neste momento a proceder à realização das ações adequadas no
sentido de apurar a disponibilização no mercado nacional destes artigos, tendo em vista
salvaguardar a segurança dos consumidores e de todas as pessoas que intervenham com estes
artigos.
Para mais informação sobre o assunto, poderá ser consultado:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?ev
ent=main.notification&search_term=A12/0091/17&exclude_search_term=0&search_year=2017
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