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Informação sobre substâncias 
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O que pode pesquisar nas bases de dados da ECHA 
 

 
 

A ECHA é uma fonte de informação única sobre as substâncias químicas fabricadas 
e importadas na União Europeia, Noruega, Listenstaine e Islândia. 

As nossas bases de dados contêm informações sobre as 
substâncias químicas, as suas propriedades perigosas e a 
sua classificação, bem como sobre a forma de as utilizar 
em segurança. 
 
Estas informações são enviadas à Agência pelas 
empresas, em conformidade com as suas obrigações ao 
abrigo dos regulamentos REACH, CRE, Produtos Biocidas 
e PIC. 
 

Esta ficha informativa apresenta uma descrição dos 
dados disponíveis nas nossas bases de dados principais: 
 
• REACH: Base de dados de substâncias registadas 
• CRE: Inventário de Classificação e Rotulagem 
• Regulamento relativo aos produtos biocidas (RPB): 

Lista de substâncias ativas e produtos biocidas 
• Regulamento relativo ao Procedimento de Prévia 

Informação e Consentimento (PIC) Substâncias 
químicas sujeitas ao PIC 
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Breve descrição 



  

AS QUATRO BASES DE DADOS DA ECHA 

REACH: Base de dados de substâncias registadas 

Esta base de dados contém informações sobre dezenas 
de milhares de substâncias registadas, tornando-a uma 
das maiores fontes mundiais de informação 
regulamentar sobre substâncias químicas. 
 
O número de substâncias que constam da base de dados 
continua a aumentar à medida que as empresas 
apresentam novos dossiês de registo. 
 
Se pretende saber quais as substâncias que já estão 
registadas ou obter mais informações sobre as 
propriedades perigosas das substâncias químicas 
fabricadas (ou importadas) na UE/EEE, esta base de 
dados constitui uma fonte de informação inestimável. 
 

 
 
 
CRE: Inventário de Classificação e Rotulagem 

Este inventário contém informações de classificação e 
rotulagem relativas a substâncias notificadas e 
registadas. Inclui a lista de classificações harmonizadas, 
bem como informações sobre as categorias de 
substâncias perigosas ao abrigo da Diretiva Seveso III. 
 
Consulte o inventário para obter mais informações de 
base sobre a classificação e rotulagem de substâncias. 
 

 
 

 

RPB: Lista de substâncias ativas e produtos biocidas 

Esta base de dados contém informações sobre 
combinações de tipo substância ativa/produto para as 
quais foi apresentado um pedido de aprovação ao 
abrigo do Regulamento relativo aos Produtos Biocidas. 
Também fornece uma ligação para as autorizações dos 
produtos. 
 
Se pretende saber mais sobre substâncias e produtos 
biocidas, consulte esta base de dados. 
 

 
 
PIC: Substâncias químicas sujeitas ao PIC 

Esta base de dados abrange todos as substâncias 
químicas perigosas enumeradas nos anexos relevantes 
do Regulamento PIC e contém informações sobre a sua 
exportação e importação. 
 
As notificações sobre exportações ou importações 
podem ser pesquisadas utilizando critérios como o ano, 
Estado-Membro UE de exportação, país de importação, 
nome da substância química e/ou da mistura, e tipo de 
substância química. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Informação sobre substâncias químicas 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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