Circular nº 73/20
V. N. Famalicão, 17 de abril 2020

MÁSCARAS SOCIAIS REUTILIZÁVEIS - FISCALIZAÇÃO NO MERCADO

Exmos. Senhores,
A ASAE publicou informação de interesse sobre as máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID19:
Destacamos alguns dos pontos desta COMUNICAÇÃO, relativos às máscaras reutilizáveis:
Tem-se verificado uma mobilização do tecido empresarial nacional, para colaborar no esforço conjunto de
combate à pandemia, reconvertendo as linhas de produção para o fabrico de equipamentos de proteção
individual e dispositivos médicos essenciais. Estas empresas estão disponíveis para colocar no mercado
máscaras em tecido de uso único, ou mesmo reutilizáveis, que não conseguindo cumprir com os requisitos
de segurança, saúde e desempenho estabelecidos nas legislações aplicáveis aos dispositivos médicos e aos
equipamentos de proteção individual, poderão conformar-se com os requisitos a serem definidos para uma
utilização comunitária.
A responsabilidade da conformidade dessas máscaras com os requisitos a definir recairá no fabricante,
devendo este escolher matérias-primas adequadas, conceber, fabricar e rotular as máscaras de forma a que
estas cumpram com os requisitos definidos, assim como testá-las de acordo com os referenciais normativos
aplicáveis, em laboratório reconhecido para o efeito.
Máscaras de nível 2 e nível 3 classificados como Artigos Têxteis
A informação sobre o processo de reutilização (lavagem, secagem, conservação, manutenção) e o número
de reutilizações deverá ser fornecida pelo fabricante ao utilizador. O utilizador deve, também, ser informado
das características de desempenho e do produto não ser um dispositivo médico ou um equipamento de
proteção individual, assim como a composição, deverão ser disponibilizadas através da etiquetagem ou
marcação do produto têxtil.
Os fabricantes deverão notificar a ASAE da atividade de fabrico e das máscaras fabricadas e manter à
disposição das autoridades um breve dossier técnico do produto onde se incluam as características da
matéria-prima, a descrição do processo de fabrico, a informação a fornecer com o produto e os relatórios
dos ensaios realizados e da conformidade do produto emitidos por laboratório reconhecido, nomeadamente
os laboratórios acreditados para os métodos indicados.
Compete à ASAE a fiscalização dos produtos classificados como artigos têxteis, enquanto Autoridade de
Fiscalização de Mercado.
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