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Serviços de Assistência Nacionais 
AO SEU SERVIÇO | NA SUA LÍNGUA 
 

Os países da União Europeia,  e a Noruega, a 
Islândia e o Listenstaine, criaram serviços de 
assistência nacionais para os Regulamentos 
REACH e CLP com o intuito de fornecer 
informações sobre as obrigações previstas nesses 
regulamentos.  Em muitos casos, estes serviços 
funcionam junto das autoridades competentes 
nacionais. Estes serviços de assistência nacionais 
são o primeiro ponto de contacto para as 
empresas sedeadas nesses países. 

 

A ECHA criou uma rede de serviços de assistência 
REACH e CLP nacionais (HelpNet). A rede é 
composta  pelos serviços de assistência nacionais 
e por observadores dos serviços de assistência de 
partes interessadas e de países candidatos. Um 
dos objetivos da rede consiste em promover a 
harmonização do aconselhamento prestado pelos 
serviços de assistência REACH e CLP. Estão 
disponíveis mais informações sobre os serviços de 
assistência nacionais no seguinte endereço: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 

QUE TIPO DE ACONSELHAMENTO PRESTAM  
OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NACIONAIS? 
 

Os serviços de assistência REACH e CLP nacionais 
disponibilizam um vasto conjunto de informações 
sobre as disposições dos Regulamentos REACH e  
CLP. Também prestam aconselhamento sobre as 
responsabilidades decorrentes destes 
regulamentos. Todavia, não lhes compete 
fornecer informações adaptadas a casos 
específicos quanto à forma como deve cumprir as 
suas obrigações. Tal é da responsabilidade das 
empresas. 
 
QUANDO DEVO CONTACTAR O SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA REACH e CLP 
NACIONAL? 

 

Na maioria dos casos, os serviços de 
assistência nacionais deverão ser o primeiro  
ponto de contacto quando pretender obter 
aconselhamento sobre as suas obrigações no 
âmbito dos Regulamentos REACH e  CLP. Não 
convém esquecer que a forma mais rápida de 
obter uma resposta pode ser através da 
informação apresentada na respetiva página 
Web. As «Perguntas Mais Frequentes» sobre 
os Regulamentos REACH e  CLP, disponíveis 
na página Web da ECHA, foram aprovadas 
pelos serviços de assistência nacionais. 
http://echa.europa.eu/web/guest/supp
ort/faqs 
 
POR QUE DEVO CONTACTAR O SERVIÇO 
DE ASSISTÊNCIA NACIONAL? 
 
Porque as informações são dadas na(s) 
língua(s) local(ais) e porque o serviço de 
assistência nacional conhece bem os 
condicionalismos nacionais. O serviço de 
assistência nacional também pode fornecer 
informações sobre determinados aspetos do 
cumprimento da legislação em vigor. 
 
COMO POSSO CONTACTAR O SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA DA ECHA? 

 
Se a sua pergunta não estiver abrangida pelo 
âmbito do seu serviço de assistência nacional, 
pode solicitar informações à ECHA sobre as 
obrigações decorrentes dos Regulamentos 
REACH e  CLP, bem como sobre o REACH-IT, 
a IUCLID 5, a ferramenta Chesar e a 
apresentação de dossiês, através do 
formulário disponível em: 

http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


 
ALEMANHA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

ÁUSTRIA 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BÉLGICA 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine 

alimentaire et environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGÁRIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CHIPRE 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
DINAMARCA 
• Miljøstyrelsen 
 
ESLOVÁQUIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
ESLOVÉNIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 

 
ESPANHA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
ESTÓNIA 
• Terviseamet 
 
FINLÂNDIA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANÇA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GRÉCIA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HUNGRIA 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
IRLANDA 
• Health and Safety Authority 

 
 
ISLÂNDIA 
• Umherfisstofnun 
 
ITÁLIA 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk 

REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk 

CLP 
 

LETÓNIA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs (LVĢMC) 
 

LISTENSTAINE 
• Amt für Umweltschutz 

 
LITUÂNIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 

 
LUXEMBURGO 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 

MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet 

tal-Konsumatur (MCCA) 
 

NORUEGA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 

 
PAÍSES BAIXOS 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
 

POLÓNIA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 

 
PORTUGAL 
• Direção-Geral das Atividades Económicas 

 
REINO UNIDO 
• Health and Safety Executive 

 
REPÚBLICA CHECA 
• Česká informační agentura životního prostředí 

(CENIA) 
 

ROMÉNIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 

 
SUÉCIA 
• Kemikalieinspektionen 


