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Introdução aos SIEF – Principais 
sugestões 
 

Os SIEF (fóruns de intercâmbio de informações 
sobre substâncias) são independentes, ou seja, 
não são “propriedade” da ECHA. Por outro lado, 
têm um papel fundamental no REACH e a ECHA 
tenciona fazer o que estiver ao seu alcance para 
garantir que desempenham correctamente a sua 
função. 
 
Os SIEF são formados por empresas que 
pretendem registar a mesma substância. Existem 
para facilitar a partilha de dados entre as 
empresas e, assim, evitar a duplicação de 
estudos, bem como para promover o acordo em 
matéria de classificação e rotulagem nos casos 
em que existam divergências entre os 
registantes. Os membros devem ainda facultar os 
estudos existentes aos restantes membros, 
reagir a pedidos de informação de outros 
membros e trabalhar colectivamente a fim de 
identificar e realizar os estudos adicionais 
eventualmente necessários. Todo este trabalho 
deve culminar numa única apresentação 
conjunta, com o mínimo de ensaios em animais e 
custos adicionais. 
  
Os intervenientes da indústria alertaram a ECHA 
para a existência de dificuldades no arranque de 

alguns SIEF e para potenciais problemas de 
comunicação entre os membros.  
 
A ECHA presidiu recentemente a uma reunião 
entre intervenientes da indústria e pessoal da 
Comissão. A reunião visava analisar os 
problemas surgidos, clarificar os requisitos dos 
membros dos SIEF e ajudar a garantir a partilha 
de boas práticas entre os intervenientes da 
indústria.  
 
As notas que se seguem destinam-se às 
empresas e focam as principais áreas de debate, 
assim como eventuais soluções. A ECHA está 
ciente de que este é um processo novo e que 
provavelmente surgirão novas questões, que 
poderão necessitar de mais discussão. 
Continuaremos a dar o nosso apoio, sujeitos às 
limitações impostas pelo REACH, tendo em vista 
ajudar os SIEF e os registantes a desempenhar 
as funções de que são incumbidos. A ECHA 
elaborou também um Guia de orientação sobre 
partilha de dados para ajudar os SIEF a 
desempenhar as suas funções, o qual é 
pertinente para algumas das questões adiante 
abordadas. 
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PORQUE SE TRATA DE UMA MATÉRIA 
URGENTE PARA A SUA EMPRESA  

É muito importante que qualquer interveniente 
participe no SIEF mais adequado para a 
respectiva substância o mais cedo possível. 
 
É a primeira vez que este processo é levado a 
efeito, os prazos são curtos e os membros do 
SIEF poderão demorar algum tempo até 
chegarem a um acordo quanto a aspectos 
fundamentais. Por isso, deve ser iniciado quanto 
antes. Os prazos de apresentação dos registos 
estão estabelecidos no regulamento REACH e a 
ECHA não tem poderes para alterar estes 
prazos, pelo que os intervenientes devem envidar 
todos os esforços para garantir que estes sejam 
cumpridos. Nos termos da legislação, a 
inexistência de um registo válido no final do 
prazo implica a interrupção da produção ou 
importação.  

 
DOCUMENTAR TODAS AS 
ACTIVIDADES 

Conforme referido mais adiante, alguns dos 
problemas dos SIEF dizem respeito à 
comunicação ou falta dela. Por exemplo, 
facilitadores de formação de SIEF que estão 
inactivos ou não respondem, falta de resposta de 
eventuais membros do SIEF ou, ainda, no que 
respeita à determinação da necessidade de 
dividir ou fundir SIEF. Perante estas dificuldades 
de comunicação, é importante registar o que já 
foi feito e por que motivo, caso seja necessário 
resolver alguma disputa numa fase posterior. 

 
FACILITADOR DE FORMAÇÃO DE FIIS 
(FFF) 

A função do FFF não foi definida no REACH. 
Contudo, o objectivo é permitir que um voluntário 
inicie o SIEF, para incentivar as empresas a 
trabalhar em conjunto. O Guia de orientação 
sobre partilha de dados contém uma descrição 
geral da função (secção 4.5.2. página 38). 
 
Caso o FFF actual não esteja a funcionar, ou se 
eventualmente estiver a utilizar a fase pré-SIEF 
para ganhar dinheiro, para bloquear ou para 
atrasar o processo, os membros do SIEF podem 
solicitar ao FFF que abdique das funções e 
estabelecer um prazo para uma resposta. 
  

Em qualquer caso, os membros do SIEF são 
livres de contornar o FFF, por exemplo utilizando 
o seu próprio campo de texto de informações na 
página pré-SIEF do REACH-IT para publicar 
comentários, ou fora do REACH-IT, por exemplo, 
através de uma página ou sítio Web próprios. 
 
Recomenda-se que os membros do SIEF 
mantenham um registo das suas acções em 
resposta a FFF problemáticos. 

 
LIDAR COM PRÉ-REGISTANTES OU 
MEMBROS DO FIIS QUE NÃO 
RESPONDEM 

Alguns SIEF podem atingir um grande número de 
membros. No entanto, muitos deles podem optar 
por não participar activamente. Em situações 
extremas, algumas organizações podem não 
responder a mensagens de correio electrónico ou 
os endereços de correio electrónico fornecidos 
nem sequer existem. 
 
Caso uma empresa não responda a uma 
mensagem de correio electrónico, deve-se tentar 
de novo. Se a mensagem de correio electrónico 
for devolvida, deve-se experimentar o envio por 
fax. Na ausência de uma resposta, não deverá 
ser necessário voltar a contactar a empresa, 
embora as medidas tomadas devam ser 
documentadas. É importante ter em atenção que 
os membros do SIEF devem ter a oportunidade 
de estabelecer contacto, se pretenderem; por 
exemplo, as empresas podem optar por participar 
activamente mais tarde ou podem ter aderido 
recentemente ao SIEF. Também pode ser útil 
descarregar o ficheiro XML de pré-registantes 
com regularidade, para verificar se há alterações 
ao nível dos dados de contacto. É preciso ter em 
atenção que as comunicações podem ser 
bloqueadas por filtros de correio electrónico não 
solicitado. 
 
Pode ser útil criar um sítio Web para documentar 
a formação e a evolução, um boletim ou pura e 
simplesmente comunicar questões relevantes por 
correio electrónico, pois assim todos os membros 
do SIEF conseguirão manter-se a par da 
evolução. O essencial é que, após serem feitas 
tentativas razoáveis de dar aos membros do 
SIEF a oportunidade de contribuírem 
activamente, quem opte por participar também 
consiga fazer o SIEF funcionar.   
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SE ESTIVER NO FIIS ERRADO 

Se tiver introduzido o nome da sua substância de 
uma forma diferente dos outros fabricantes e 
importadores durante o pré-registo ou caso se 
aperceba, durante as discussões acerca das 
semelhanças entre as substâncias, que não tem 
a mesma substância que os outros 
pré-registantes no pré-SIEF, poderá ser 
necessário procurar e aderir a outro SIEF.  
 
Uma ferramenta útil para procurar um SIEF mais 
adequado é a lista de substâncias pré-registadas. 
Esta lista contém todas as substâncias 
pré-registadas, com os identificadores 
disponíveis, tais como o número CE, o número 
CAS e a designação química com sinónimos. 
 
Assim que encontrar um identificador mais 
adequado ou mais específico para a sua 
substância (que passará a ser considerada 
“outra” substância pelo REACH-IT), pode utilizar 
o REACH-IT para visualizar o pré-SIEF desta 
“outra” substância. Para este efeito, é necessário 
actualizar o pré-registo, nomeadamente 
adicionando esta “outra substância” ao separador 
“substâncias semelhantes”. A partir da página de 
pré-SIEF da sua substância, poderá navegar 
para a página de pré-SIEF desta “outra” 
substância. Não estará na lista de membros 
deste pré-SIEF, por isso terá de tomar a iniciativa 
de contactar os pré-registantes e explicar que 
pretender aderir ao SIEF. 
 

DIVIDIR OU FUNDIR PRÉ-SIEF  

Poderá ser necessário dividir ou fundir alguns 
pré-SIEF após as discussões entre membros 
acerca das semelhanças entre as respectivas 
substâncias.  
 
Não há problema. Em caso de divisão, é 
importante seguir o Documento de orientação 
para a identificação e designação de 
substâncias, manter um registo da decisão e dos 
motivos para a mesma. Sugerimos a utilização 
do separador “substâncias semelhantes”, 
conforme anteriormente, para visualizar o 
pré-SIEF com que pretende efectuar a fusão. 
 
Se da divisão resultarem duas substâncias 
consideradas diferentes, embora cobertas pelos 
mesmos identificadores, é importante 
documentar claramente os motivos pelos quais 
as substâncias são consideradas diferentes e 

também os motivos pelos quais não se considera 
aceitável uma apresentação conjunta única.  
 
Recomenda-se que as empresas consultem a 
lista de substâncias pré-registadas, para 
verificarem se existe mais de uma entrada 
relativa à sua substância na lista, porventura sob 
um nome ligeiramente diferente. A fusão de SIEF 
ajudaria a garantir a partilha de dados e a 
minorar a necessidade de ensaios em animais.  
 

REGISTANTE PRINCIPAL 

Só pode existir um registante principal e um 
dossier do registante principal por substância. 
Normalmente, o registante principal será a 
empresa para quem a substância é mais 
representativa, por exemplo, o maior produtor ou 
o detentor da maior colecção de dados sobre a 
substância. Estas duas figuras podem não 
coincidir.  
 
O registante principal é nomeado de comum 
acordo no SIEF e a ECHA elaborou um 
documento de orientação para ajudar a 
determinar quem deve ser o registante principal 
(Guia de orientação sobre partilha de dados, 
secção 8.3 página 83). É importante documentar 
o acordo de nomeação do registante principal. O 
documento de orientação contém referências a 
um eventual mecanismo a adoptar caso não haja 
voluntários: o fabricante ou importador da UE 
com a maior capacidade de produção ou 
importação. Note-se que cabe aos membros do 
SIEF chegarem a acordo quanto ao registante 
principal da apresentação conjunta. A  ECHA não 
tomará nenhuma decisão em relação a esta 
nomeação. 
 

SIEF COM CONSÓRCIOS 

As empresas em SIEF podem agrupar-se em 
consórcios para prepararem uma ou várias 
partes da apresentação conjunta, ou para 
colaborarem em várias apresentações conjuntas 
relativas a diferentes substâncias (Guia de 
orientação sobre partilha de dados, secções 10.2 
a 10.7 páginas 95 a 102).  
 
Apesar de ser uma forma eficiente de trabalhar, 
os membros dos consórcios devem ter em 
atenção que continuam a ter obrigações de 
cooperação e partilha de dados com outros 
potenciais membros do SIEF que estão incluídos 
no pré-SIEF e não fazem parte dos consórcios. 
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PRAZOS DAS APRESENTAÇÕES 

A fim de garantir o cumprimento dos requisitos do 
n.º 1 do artigo 11.º do regulamento REACH, a 
ECHA recomenda que o dossier do registante 
principal seja apresentado, em primeiro lugar, 
com uma antecedência suficiente para se 
verificar se a apresentação está completa e para 
lhe ser atribuído um número de registo. Tendo 
em vista apoiar este processo, a ECHA 
distribuirá, antes do fim do ano, um módulo que 
permitirá às empresas verificar se os respectivos 
dossiers IUCLID 5 estão completos. As actuais 
normas processuais (que garantem que uma 
apresentação está “apta para ser processada”) já 
foram publicadas no Manual de apresentação de 
dados 8 do REACH-IT. No seu conjunto, 
permitirão às empresas criar dossiers completos 
e processáveis, reduzindo a necessidade de 
repetir apresentações. 
 
Os outros membros do SIEF poderão apresentar 
os respectivos dossiers mais perto do final do 
prazo.  
 
A ECHA clarificará ainda mais os prazos dos 
dossiers principais e individuais, a fim de garantir 
que a indústria está em condições de cumprir o 
prazo de registo e todos os requisitos legais. 

 
SUBSTÂNCIAS DE BAIXO VOLUME 
COM PRAZOS DE REGISTO 
ANTECIPADOS 

Caso produza ou importe menos de 1 000 
toneladas de uma substância, o prazo de 
apresentação do registo é 2013 ou posterior, 
salvo se a substância estiver classificada como 
possuidora de determinadas propriedades 
perigosas constantes do artigo 23.º do REACH. 
Contudo, alguns membros do pré-SIEF poderão 
ter indicado uma data de registo em 2010, o que 
denota uma tonelagem mais elevada. 

 
Nos casos em que o registante principal e outros 
membros do SIEF apenas estejam obrigados a 
cumprir um prazo posterior, é razoável contactar 
os membros que indicaram um prazo anterior e 
determinar quais são as suas intenções. Caso 
não respondam, as tentativas de contacto devem 
ser documentadas. Na ausência de uma 
resposta, é razoável planear o trabalho tendo em 
conta o prazo adequado para os outros membros 
do SIEF.  

Se for apresentado um dossier antes dos outros 
membros do SIEF, terá de ser alterado a fim de 
reflectir a apresentação conjunta que vier a ser 
efectuada posteriormente. 
 

AUTO-EXCLUSÃO 

O REACH permite que as empresas se 
auto-excluam parcialmente da apresentação 
conjunta mediante determinadas circunstâncias, 
as quais devem estar documentadas. 
 
As empresas que optem por se auto-excluir 
devem estar cientes de que necessitam de 
justificar a sua acção e que continuam a ter 
obrigações enquanto membros do SIEF. As 
empresas devem ter em atenção que a 
auto-exclusão dará origem ao pagamento de 
uma taxa mais elevada e que as apresentações 
com auto-exclusões estão mais sujeitas a 
inspecção e avaliação numa fase posterior. 

 
PROPRIEDADE DOS DADOS 

Os responsáveis pela compilação de 
apresentações não podem partir do princípio de 
que a informação publicada pode ser utilizada 
gratuitamente para o registo no âmbito do 
REACH, embora seja possível utilizar o conteúdo 
de um artigo publicado em formato diferente. É 
necessário consultar e respeitar a legislação 
nacional pertinente em matéria de direitos de 
autor e/ou protecção de dados. 
 

MAIS INFORMAÇÕES 

Hiperligações para documentos no sítio Web da 
ECHA: 

• Guidance on data sharing 

• List of pre-registered substances 

• Guidance for identification and naming of 
substances under REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH Regulation 
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