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Programa de trabalho plurianual 2014-2018
– contribuir para a utilização segura dos
produtos químicos
Elaborado de acordo com quatro
objetivos estratégicos, o plano
quinquenal da ECHA define a forma
como a Agência contribuirá para os
objetivos dos regulamentos REACH,
CRE, Produtos Biocidas e PIC1
de 2014 a 2018.

A ECHA aspira tornar-se a principal autoridade
reguladora mundial para a segurança dos produtos
químicos.
Este plano quinquenal define a forma de atingir este
ambicioso objetivo. Para tal, a ECHA irá cooperar
estreitamente com as instituições e EstadosMembros europeus e interagir com as partes
interessadas acreditadas.
Os quatro objetivos estratégicos foram criados para
centrar os recursos da ECHA em áreas prioritárias:
proteger a confiança depositada pelos cidadãos nas
informações de segurança fornecidas pela indústria,
reduzir a presença e exposição a produtos químicos
que suscitam preocupação e reforçar a capacidade
de fornecer pareceres científicos fiáveis. Ao mesmo
tempo, a Agência procura aumentar a eficiência e a
eficácia.
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Os quatro objetivos estão divididos em áreas de
ação e etapas para cada ano. Os programas de
trabalho anuais apresentarão mais informações
sobre as atividades individuais.
O progresso realizado nessas etapas e áreas de ação
principais será avaliado anualmente, o que permitirá
à ECHA rever e atualizar o plano e as etapas, se
necessário.

A ECHA executa o Regulamento relativo ao registo, avaliação,
autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), o
Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem
de substâncias e misturas (CRE), o Regulamento relativo
aos Produtos Biocidas (RPB) e o Regulamento relativo ao
Procedimento de Prévia Informação e Consentimento (PIC).
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Objetivo estratégico 1: Maximizar a
disponibilidade de dados de elevada
qualidade para permitir o fabrico e
a utilização seguros dos produtos
químicos
Graças aos regulamentos REACH e CRE, a ECHA
possui atualmente a maior base de dados mundial
em matéria de impacto dos produtos químicos. A
Agência publica informações sobre substâncias
registadas, substâncias notificadas para inclusão
no inventário de classificação e rotulagem e ainda
dados resultantes das suas atividades reguladoras.
O desafio para 2014-2018 consiste em melhorar a
qualidade dos dados de registo. Estes dados devem
ser utilizados de forma eficaz, a fim de permitir
o fabrico e a utilização seguros dos produtos
químicos. Através da avaliação dos dossiês e de
uma ação rápida contra empresas cujas informações
não cumpram as normas, a ECHA ajudará a garantir
condições de igualdade para todos os registantes.
A Agência ajuda os registantes e os utilizadores
a jusante a melhorar a comunicação das
recomendações em matéria de gestão dos riscos
ao longo da cadeia de abastecimento, incluindo os
artigos destinados aos consumidores.
Objetivo estratégico 2: Mobilizar as
autoridades para a utilização inteligente
dos dados, com vista a identificar e gerir
os produtos químicos que suscitam
preocupação

Com a entrada em vigor do Regulamento Produtos
Biocidas, a ECHA assume um papel decisivo na
coordenação da avaliação de substâncias ativas e na
autorização de produtos biocidas na UE.
Tendo em vista melhorar o cumprimento da
legislação em matéria de produtos químicos a nível
europeu, a ECHA apoia as autoridades nacionais na
harmonização das suas atividades de controlo do
cumprimento.

Objetivo estratégico 3: Fazer face
aos desafios científicos, servindo de
plataforma para o reforço da capacidade
científica e regulamentar dos EstadosMembros, das instituições europeias e de
outros intervenientes
A fim de permanecer na vanguarda da ciência
regulatória, a ECHA mantém uma estreita
cooperação com a comunidade científica,
acompanhando os desenvolvimentos mais recentes
e as necessidades emergentes em matéria de
regulamentação. Através de grupos de trabalho
especializados de comités, plataformas científicas,
ações de formação e workshops, a Agência está a
criar uma plataforma para o reforço das capacidades
dos Estados-Membros, das instituições europeias e
de outros intervenientes.
Nos próximos anos, a elaboração de uma nova
estratégia da ciência regulatória será uma prioridade
das atividades científicas da Agência.
Objetivo estratégico 4: Assumir as
atuais e novas funções legislativas de
forma eficiente e eficaz, adaptando‑se
simultaneamente às futuras restrições
em matéria de recursos
Entre 2014 e 2018, a ECHA enfrenta um grande
volume de tarefas de regulamentação no âmbito dos
regulamentos REACH e CRE, bem como o início de
novas funções relacionadas com os regulamentos
Produtos Biocidas e PIC. Ao mesmo tempo, é
necessário fazer face às restrições de recursos
decorrentes do orçamento da UE. Nesse sentido,
a ECHA procura otimizar as sinergias entre as suas
funções, utilizando da melhor forma possível as
ferramentas de TI. A melhoria contínua de todas as
operações visa tanto uma maior eficiência como um
aumento da eficácia.
Leia o Programa de trabalho plurianual 2014-2018 da
ECHA em: echa.europa.eu/publications
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A ECHA trabalha em estreita colaboração com
os Estados-Membros e a Comissão no sentido de
desenvolver um quadro comum para a gestão dos
riscos dos produtos químicos. A Agência procura
fazer uma utilização inteligente das informações
da sua base de dados para localizar primeiro as
substâncias suscetíveis de serem mais perigosas e
cujos riscos poderão ainda não ser bem geridos. Ao
centrar-se na identificação de novas substâncias
para gestão dos riscos e ao incluir essas substâncias
na lista de substâncias candidatas e na lista de
autorização, a ECHA contribui para a substituição
das substâncias mais perigosas na UE.
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