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Substâncias químicas mais seguras na Europa Substâncias químicas mais seguras na Europa 

Implementação do 
REACH
Substâncias químicas mais  
seguras na Europa

A indústria é responsável pela 
segurança das substâncias químicas

Ausência de dados, ausência de 
mercado

O caminho

Cimeira da Terra  
no Rio de Janeiro

Sistema Mundial 
Harmonizado 
de classificação 
e rotulagem de 
produtos químicos

REACH

Livro Branco 
sobre 
substâncias 
químicas

Diretiva sobre substâncias perigosas
Diretiva sobre restrições

2001

1967

1976

Registo das substâncias 
mais perigosas de 
utilização comum 

2010

Registo das substâncias presentes 
no mercado da UE 2018

2002

Notificação das substâncias 
que suscitam elevada 

preocupação presentes em 
produtos de consumo 2011

Minimização 
dos efeitos 
adversos 
significativos 
para a saúde 
humana e para 
o ambiente

Inclusão de todas as substâncias 
que suscitam elevada preocupação 

relevantes na lista de substâncias 
candidatas 2020

Classificação, 
rotulagem e 
embalagem 

2008

2006

Abordagem 
estratégica 
para a Gestão 
Internacional 
de Substâncias 
Químicas

2006

1992

UE

 Benefícios 
 para o ambiente
•	  Um panorama mais claro sobre a 
poluição por produtos químicos na 
Europa 
•	 Um melhor conhecimento dos 
produtos químicos permite um 
melhor controlo dos riscos

Emissões químicas

Vermelho – persistentes, bioacumuláveis 
e tóxicas, muito persistentes e muito 
bioacumuláveis  
As emissões devem ser minimizadas

Amarelo – tóxicas 
As emissões devem ser controladas

Verde – sem riscos  
Reduzido risco para o ambiente



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Substâncias químicas mais seguras na Europa 

Fonte de  
informação integrada
•	 Saiba mais sobre as substâncias químicas   
 usadas na Europa
•	 Visite o sítio Web  
 da ECHA 
 echa.europa.eu

BISFENOL |

Testes em animais 
só em último 
recurso
•	  A partilha de informações sobre a mesma 
 substância é obrigatória 
•	 Um registo por substância
•	  Promoção de alternativas aos testes em   
 animais

Vantagens para as 
empresas
•	 Condições equitativas
•	  Melhor comunicação na cadeia de fornecimento
•	  Oportunidades de inovação

Maior protagonismo 
para as pequenas 
empresas 

•	 Empresas mais pequenas pagam menos taxas
•	 Apoio nas línguas nacionais 
 echa.europa.eu
•	 Rede de serviços de assistência nacionais

Vantagens para os 
cidadãos
•	 Substâncias químicas mais seguras significam 
 produtos mais seguros 
•	  Saiba o que está a comprar 
 – pergunte ao retalhista 

Por exemplo, na Alemanha pode utilizar a ferramenta em 
linha BUND: www.bund.net/giftfrage

Vantagens para os 
trabalhadores
•	 Maior segurança no trabalho com substâncias 
 químicas 
 – melhor gestão do risco
•	 Substituição de substâncias químicas perigosas 
 por outras mais seguras

Por exemplo, já está disponível um novo método para a 
remoção do arsénico tóxico na produção do vidro de Murano, 
em Itália


