
Do que se trata?
As regras para o fabrico, importação e utilização 
de substâncias químicas na União Europeia 
visam dar resposta às necessidades económicas 
e sociais para maior segurança dos produtos 
químicos.

O REACH tem como objetivo gerir os riscos 
associados aos produtos químicos, bem como 
promover a competitividade e inovação através 
de processos de registo, avaliação, autorização e 
restrição.

O Regulamento CRE facilita o comércio global 
e aumenta a segurança dos trabalhadores e dos 
consumidores através da implementação na UE do 
sistema mundial harmonizado das Nações Unidas 
para a classificação, rotulagem e embalagem de 
produtos químicos.

Estes regulamentos implementam um sistema 
comum para garantir um nível de proteção elevado 
para a saúde humana e para o ambiente na UE.

O que devo fazer?
Depende da sua função na cadeia de 
abastecimento, do perigo das substâncias que 
utiliza e de que como as utiliza.

A ferramenta Navigator da ECHA pode ajudá-lo a 
identificar o que é aplicável ao seu caso. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

CONHEÇA OS SEUS PRODUTOS QUÍMICOS
Tem de recolher informações para classificar, 
rotular e registar as substâncias químicas que 
fabrica ou importa e para aconselhar os seus 
clientes sobre a sua utilização de forma segura. 

Quais são os custos?
O REACH requer o pagamento de taxas e encargos 
à ECHA. Quanto mais pequena for a sua empresa, 
menores serão as taxas e os encargos associados. 
Consulte:
 https://echa.europa.eu/sme

Outros custos podem ser superiores às taxas. 
Tal dependerá das suas obrigações específicas, 
da necessidade de gerar ou adquirir dados, 
da sua opção de recorrer a consultores ou da 
necessidade/decisão de identificar produtos 
químicos mais seguros para substituir os 
perigosos.

Onde posso encontrar mais 
informações e ajuda?
Use o sítio Web da ECHA como fonte de notícias, 
orientação, respostas a dúvidas e apoio. 
https://echa.europa.eu/subscribe

A terminologia jurídica e as informações principais 
para empresas estão disponíveis em 23 línguas 
oficiais da UE. https://echa-term.echa.europa.eu/

Também pode consultar o sítio Web da ECHA 
para obter informações sobre as propriedades, 
classificação e utilização segura de produtos 
químicos no mercado da UE.

Contacte:
• Os seus fornecedores e clientes relativamente 

a substâncias ou produtos específicos;
• As associações da indústria para obter 

informações e recomendações específicas do 
setor;

• O serviço de assistência do REACH e do CRE 
a nível nacional para questões em matéria de 
conformidade;

• O Serviço de Assistência da ECHA para obter 
apoio relacionado com as ferramentas a serem 
utilizadas.

      https://echa.europa.eu/pt/support

Conheça os seus produtos químicos
Fornece produtos químicos? - Tem de 
recolher informações para classificar, rotular 
e registar as substâncias químicas que fabrica 
ou importa e para aconselhar os seus clientes 
sobre a sua utilização de forma segura. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-
clp

Utiliza produtos químicos? - Tem de 
implementar as recomendações de gestão dos 
riscos disponibilizadas pelos fornecedores ou 
informá-los quando não são apropriadas.
http://echa.europa.eu/downstream

Fique atento às «substâncias que 
suscitam elevada preocupação»
Os produtos químicos mais perigosos 
são colocados na lista de «substâncias 
que suscitam elevada preocupação». Estes 
produtos químicos podem causar cancro, 
desregular os sistemas hormonais, serem 
acumulados na natureza e em organismos 
vivos, e causar efeitos irreversíveis para a 
saúde humana e o ambiente. 

A lista é atualizada duas vezes por ano. 
Consulte:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Se a sua substância química estiver incluída 
nesta lista pode ser selecionada para 
autorização, o que implica que terá de 
requerer uma autorização para continuar a 
utilizá-la. 
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O que significa?
Livre circulação de produtos químicos
As mesmas regras aplicam-se a todas as empresas 
da UE.

Ausência de dados, ausência de mercado
É ilegal o fabrico, a importação, comercialização e 
utilização de substâncias químicas não registadas. 
Aplica-se às substâncias estremes ou contidas em 
misturas.

Comunicação na cadeia de abastecimento
Cada interveniente na cadeia de abastecimento 
tem a função de assegurar a comunicação das 
propriedades perigosas, bem como a utilização 
segura de produtos químicos: fabricantes, 
importadores, formuladores, distribuidores e 
retalhistas. https://echa.europa.eu/communication-in-
the-supply-chain

Os consumidores têm o direito de pedir e de 
ser informados se os seus produtos contiverem 
substâncias que suscitam elevada preocupação 
para a sua saúde e para o ambiente.

Obtenha vantagens comerciais
O REACH e o CRE destinam-se a promover 
a substituição dos produtos químicos mais 
perigosos. Pode transformar as suas obrigações 
legais em oportunidades comerciais, se deixar de 
utilizar essas substâncias numa fase inicial.

Com base nas informações que tem acerca das 
substâncias que fabrica, importa ou utiliza, 
consegue encontrar uma alternativa mais segura 
antecipando-se à concorrência e ganhar, assim, 
uma vantagem comercial?

Responda às consultas públicas da ECHA, caso 
tenha desenvolvido ou utilize alternativas às 
substâncias que suscitam elevada preocupação. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

A segurança 
química e a sua 
empresa
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É aplicável ao meu negócio?

A sua empresa:

Se a resposta a qualquer uma destas perguntas 
for «Sim», deverá ler este folheto.

Descreve os seus direitos e responsabilidades ao 
abrigo do REACH e do CRE, os quais se aplicam a 
todos os setores industriais, bem como a todas as 
empresas que lidam com substâncias químicas na 
União Europeia, na Islândia, no Liechtenstein e na 
Noruega.

A conformidade com os requisitos legais irá ajudá-
lo a gerir os riscos químicos na sua empresa e a 
cumprir o seu papel na proteção da saúde humana 
e do ambiente.

Conseguirá dar resposta às expetativas dos seus 
clientes quanto a substâncias e produtos químicos 
mais seguros o que, por sua vez, poderá valorizar a 
marca da sua empresa.

Comece em: https://echa.europa.eu/sme

Formula misturas 
químicas?

Por exemplo: 
corantes, óleos para 

motores, sabonetes e 
detergentes

Fabrica ou importa 
misturas ou substâncias 

químicas?
Por exemplo: 

acetona, fenol, tintas, 
lubrificantes

Fabrica ou importa 
artigos de consumo?
Por exemplo: móveis, 
vestuário, aparelhos 

elétricos

Utiliza produtos 
químicos?

For exemplo para 
revestir ou limpar
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