
Terminologia na sua 
língua
O ECHA-term é um serviço em linha que inclui mais 
de 1300 termos jurídicos e suas definições em 23 
línguas oficiais da UE, os quais podem ser filtrados e 
descarregados em diversos formatos. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Os serviços 
ECHA num 
relance

A ECHA pode 
interessar-me?
Sim, se for:

• Uma empresa que fabrica, importa, distribui 
ou utiliza produtos químicos; 

• Um trabalhador que trabalha com produtos 
químicos; 

• Uma associação profissional ou industrial 
no setor químico ou transformador; 

• Uma organização não governamental ativa 
na proteção da saúde humana, do ambiente e 
dos direitos dos animais;

• Um consumidor interessado em produtos 
mais seguros e num consumo sustentável;

• Um jornalista que cobre assuntos 
relacionados com a saúde, o ambiente, o 
consumo e as empresas e temas afins;

• Um responsável político a nível nacional, 
europeu e internacional; 

• Uma autoridade nacional da UE e do EEE; 
• Um cientista ou académico envolvido ou 

interessado na ciência regulatória.

Contacte a ECHA em: 
http://echa.europa.eu/pt/contact
Telefone +358-9-686180

Siga-nos em:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Novas regras
A legislação europeia em matéria de produtos 
químicos foi alterada nestes últimos anos com a 
adoção de quatro regulamentos que asseguram a 
livre circulação dos produtos químicos na União 
Europeia, bem como um elevado nível de proteção 
da saúde humana e do ambiente: 

• REACH - Registo, Avaliação, Autorização e 
Restrição de Produtos Químicos; 

• CRE - Classificação, Rotulagem e Embalagem de 
substâncias e misturas perigosas; 

• RPB - Regulamento relativo aos Produtos 
Biocidas; 

• PIC - Prévia Informação e Consentimento no 
comércio internacional de substâncias e misturas 
químicas e pesticidas perigosos. 

A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) 
garante a aplicação coerente destes regulamentos 
em toda a União Europeia e nos países do Espaço 
Económico Europeu (EEE) - Islândia, Listenstaine e 
Noruega.

Disponibilizamos no nosso sítio Web informação 
sobre a legislação em 23 línguas oficiais de UE.
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Fazer progressos na 
utilização segura dos 
produtos químicos
A ECHA colabora com organismos internacionais 
e agências reguladoras de todo o mundo sobre 
questões novas e emergentes relativas à segurança 
dos produtos químicos.

As organizações de partes interessadas a nível da 
UE que representam a indústria, o meio académico 
e a sociedade civil encontram-se acreditadas junto 
da ECHA, e trabalham com a Agência com vista a 
proteger a saúde humana e o ambiente.  
http://echa.europa.eu/pt/about-us

Informações sobre 
produtos químicos
O sítio Web da ECHA constitui uma fonte de 
informação ímpar sobre os produtos químicos 
fabricados e importados na Europa, as suas 
propriedades perigosas, a sua classificação e a sua 
utilização segura. Estas informações têm origem 
diretamente nos fabricantes e importadores.
http://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals

Os produtos químicos na sua vida
Esta secção explica a forma como os produtos 
químicos podem ser utilizados com segurança tanto 
em casa como no trabalho, bem como o «direito do 
consumidor a fazer perguntas», introduzido pelo 
REACH.
http://echa.europa.eu/pt/chemicals-in-our-life

Ajudar as empresas 
a cumprir as suas 
obrigações
Pode usar o sítio Web da ECHA para: 

Identificar as suas obrigações
Usar o Navegador para saber qual o seu papel ao 
abrigo dos regulamentos REACH e CRE e obter 
orientações. 

Manter-se atualizado 
Subscreva as nossas notícias em: 
http://echa.europa.eu/pt/subscribe

Participar em eventos
Pode participar gratuitamente nas nossas 
conferências anuais de partes interessadas com 
sessões de consulta individual ou assistir às 
mesmas em linha. Pode também registar-se no 
programa de webinars gratuitos em linha.

Encontrar respostas para perguntas comuns
Navegue ou pesquise por palavra-chave na lista, 
sempre crescente, de perguntas mais frequentes. 

Obter ajuda nas línguas da UE
Use o nosso sítio Web e os serviços de assistência 
nacionais.

Verificar se cumpre as condições para usufruir de 
taxas reduzidas
As pequenas e médias empresas (PME) pagam 
menos para respeitar os regulamentos REACH 
e RPB. Preencha o teste interativo e siga o guia 
passo-a-passo para declarar corretamente a 
dimensão da sua empresa. 

Obter ajuda
http://echa.europa.eu/pt/support/

PUBLICAÇÕES
• Folhetos e fichas informativas
• Factos & Números, relatórios e atas dos workshops
• Documentos de orientação
•  Guias de orientação resumidos
Consulte as publicações em 23 línguas da UE em:  
http://echa.europa.eu/pt/publications

FERRAMENTAS DE TI

Para apresentar o seu dossiê de produtos químicos, 
utilizar:
• A IUCLID para organizar a informação.
• O REACH-IT e o R4BP 3  para apresentar a 

informação e mantê-la atualizada.  
• A Chesar para elaborar um relatório de segurança 

química (CSR).

Analisar as 
substâncias 
químicas que 
suscitam preocupações
Trabalhamos em colaboração com a Comissão 
Europeia e os Estados-Membros da UE com vista 
a identificar «substâncias que suscitam elevada 
preocupação (SVHC)» para a saúde humana e o 
ambiente e a decidir quais as substâncias que exigem 
uma gestão regulamentar dos riscos a nível da UE. O 
objetivo último é a sua substituição por alternativas 
seguras.
http://echa.europa.eu/pt/addressing-chemicals-of-
concern

Pode participar
A ECHA consulta o público sobre propostas de:

• Teste de substâncias em animais, 
• Harmonização da classificação dos produtos 

químicos perigosos, 
• Identificação das «substâncias que suscitam 

elevada preocupação» (SVHC),
• Decisão sobre quais as que exigem autorização 

prévia,
• Autorização da sua utilização temporária por 

determinadas empresas,
• Restrição de determinadas utilizações de 

substâncias,
• Decisão sobre as substâncias biocidas ativas que 

podem ser substituídas por outras mais seguras.   

Subscrever os alertas e contribuir: 
Feed RSS - http://echa.europa.eu/pt/
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