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Ficha informativa 

Agência Europeia dos Produtos Químicos

A Agência Europeia dos Produtos 
Químicos trabalha em conjunto com 
agências homólogas em diferentes partes 
do mundo com vista a harmonizar a 
gestão dos produtos químicos. A ECHA 
também apoia os países que adotam 
legislação relativa à segurança dos 
produtos químicos equivalente aos 
regulamentos REACH, CRE, Produtos 
Biocidas e PIC. 
TrAbAlho rElAcionAdo com A ocdE

A UE colabora de forma muito estreita a nível internacional 
no âmbito da boa gestão dos produtos químicos. A OCDE 
é organização que ocupa o papel principal neste trabalho. 
O Programa Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) da OCDE 
tem desempenhado um papel fundamental na promoção 
da harmonização a nível mundial, ao fornecer abordagens, 
métodos e ferramentas de TI mutuamente aceites para a 
boa gestão dos produtos químicos. 

A função da ECHA consiste em fornecer apoio científico 
e técnico à Comissão Europeia na sua colaboração com 
a OCDE, especialmente em áreas relacionadas com as 
atividades do seu grupo de trabalho («Task Force») sobre 
a avaliação de perigos. A Agência participa também 
no grupo de peritos da IUCLID e fornece informações 
importantes para o desenvolvimento da caixa de 
ferramentas QSAR e do eChemPortal. Além disso, a ECHA 
participa também na elaboração de modelos harmonizados 
e em atividades relacionadas com os pesticidas e os 
produtos biocidas.

Cooperação Internacional  
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TrAbAlho mulTilATErAl sobrE sEgurAnçA 
QuímicA  
 
A cooperação internacional da Agência também 
está associada aos compromissos da UE em termos 
da boa gestão dos produtos químicos ao abrigo de 
acordos multilaterais sob a égide das Nações Unidas, 
nomeadamente a Convenção de Estocolmo (POP), a 
Convenção de Roterdão (PIC), a Conferência Internacional 
sobre a Gestão de Produtos Químicos (ICCM), que 
adotou a Abordagem Estratégica em matéria de Gestão 
Internacional de Substâncias Químicas (SAICM), a 
Comissão do Desenvolvimento Sustentável (CSD) e o 
Programa Internacional de Segurança Química (IPCS) da 
Organização Mundial de Saúde, bem como o trabalho das 
Nações Unidas sobre o Sistema Mundial Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem.

APoio às PolíTicAs dE rElAçõEs ExTErnAs dA uE

A política de alargamento da União Europeia e a 
Política Europeia de Vizinhança (PEV) contemplam 
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medidas destinadas a promover a interação entre 
grupos específicos de países terceiros e agências da 
UE. Enquanto a primeira destas políticas é dedicada 
aos países candidatos e potenciais candidatos 
à adesão à UE, a PEV concentra-se nas relações 
com 16 países que fazem fronteira com a UE. A 
ECHA prestou contributos nas áreas de ambas as 
políticas em matéria de aproximação, aplicação e 
cumprimento da legislação da UE.  

cooPErAção com AgênciAs homólogAs

A Agência celebrou acordos de cooperação com agências 
reguladoras de quatro países: Austrália, Canadá, Japão e 
Estados Unidos da América. Os acordos foram celebrados 
em 2010/2011 e as atividades centram-se no intercâmbio 
de informações, boas práticas e conhecimentos 
científicos.

Um participante da reunião ICCM-3 estuda o sítio Web da ECHA 
no «stand» de informação da Agência em Nairóbi. 

ATividAdEs dE sEnsibilizAção Em PAísEs 
TErcEiros

A ECHA recebe com frequência pedidos de interessados 
fora da UE, incluindo autoridades e indústria, para que 
organize visitas de grupo e realize sessões de informação 
sobre os regulamentos da UE e o trabalho da ECHA. A 
Agência procede a uma seleção rigorosa das visitas de 
grupo que aceita organizar, e é ainda mais rigorosa quanto 
aos convites para realização de sessões de informação 
em países terceiros que decide aceitar. É dada prioridade 
às autoridades dos países que se encontram em processo 
de revisão das respetivas legislações sobre produtos 
químicos, bem como a eventos capazes de alcançar 
públicos-alvo mais vastos e relevantes. As sessões de 
informação têm lugar nas instalações da Agência em 
Helsínquia, em eventos realizados em países terceiros ou, 
nalguns casos, por ligação vídeo.

Importa ainda referir que a maioria das atividades da 
ECHA tem relevância a nível internacional. Os utilizadores 
de todo o mundo podem consultar as informações 
abrangentes disponíveis no sítio Web da ECHA, em 
especial no que diz respeito à divulgação de informações 
sobre produtos químicos (Inventário de Classificação 
e Rotulagem e dados sobre as substâncias registadas). 
O facto de muitas das publicações da ECHA estarem 
disponíveis em 23 línguas torna o material facilmente 
acessível a um público mais vasto em todo o mundo.

informAçõEs AdicionAis:

echa.europa.eu/international
Os países da UE e do Espaço Económico Europeu (EEE) que 
implementaram os regulamentos REACH e CRE e os beneficiários 
do Instrumento de Pré-Adesão (IPA) e da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV).

O Memorando de Entendimento entre a ECHA e o Canadá foi 
assinado em 2010.
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