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Orientações e ferramentas para utilizadores a jusante

INTRODUÇÃO
Assistir a pequenos vídeos da ECHA que explicam
os principais aspetos dos requisitos aplicáveis aos
utilizadores de produtos químicos é uma forma simples de
se familiarizar com os Regulamentos REACH e CRE.
•
•

Quem é um utilizador a jusante no âmbito do REACH e
do CRE?
De que forma o REACH e o CRE afetam os utilizadores
a jusante?

As sugestões para utilizadores de produtos químicos, um
conjunto de documentos de uma página, fornecem-lhe
introduções concisas para:
•
•
•
•
•
•
•
•

o Regulamento REACH
o Regulamento CRE
as bases de dados da ECHA sobre substâncias
químicas
substâncias químicas que suscitam preocupação
autorização
o papel dos utilizadores a jusante
cenários de exposição
o relatório de segurança química de utilizador a
jusante.

users

Esta ficha técnica fornece uma descrição das orientações e ferramentas
disponíveis para os utilizadores de produtos de produtos químicos. Estes
materiais estão disponíveis em 23 línguas da UE na secção Comunicação na
cadeia de abastecimento do sítio Web da ECHA.

Dow

nstream

A existência de informações de qualidade é fundamental para todos os agentes
da cadeia de abastecimento – desde as empresas que fabricam e importam
produtos químicos e necessitam de avaliar a segurança destes produtos até aos
utilizadores que pretendem assegurar um manuseamento seguro.

O guia resumido Sugestões para utilizadores de produtos
químicos no local de trabalho descreve a melhor forma
de utilizar a informação de classificação e rotulagem
recebida dos fornecedores.
MAIS RECURSOS
•

O guia interativo sobre fichas de dados de segurança
e cenários de exposição fornece uma descrição
destas fontes de informação. Ajuda os fornecedores
de produtos químicos a elaborarem corretamente as
suas fichas alargadas de dados de segurança, e as
empresas que as recebem a compreenderem melhor as
informações prestadas.

•

O guia prático Como os utilizadores a jusante podem
tratar os cenários de exposição tem como objetivo
ajudar os utilizadores de produtos químicos a
cumprirem as suas obrigações relacionadas com a
ficha alargada de dados de segurança que recebem dos
seus fornecedores.

•

O estudo de caso A utilização de informação gerada
através do REACH/CRE para garantir uma utilização
segura dos produtos químicos fornece exemplos que
ilustram a melhor forma de utilizar as informações
incluídas nas fichas alargadas de dados de segurança.
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INFORMAÇÃO MAIS DETALHADA
No âmbito do REACH, as empresas que utilizam produtos
químicos são responsáveis pela sua gestão segura nas
instalações. Devem ainda transmitir informações de
qualidade sobre as utilizações e as condições de utilização
aos fornecedores a montante na cadeia de abastecimento.
Esta comunicação é essencial para garantir que as
informações necessárias são fornecidas aos utilizadores
a jusante nas fichas alargadas de dados de segurança,
de modo a que estes possam garantir o manuseamento
seguro dos produtos químicos que adquirem.
•

•

As páginas Web da ECHA relativas aos utilizadores
a jusante explicam detalhadamente a forma como os
utilizadores de produtos químicos são afetados pelos
Regulamentos REACH e CRE e fornecem ligações para
materiais de apoio importantes.
As Orientações para os utilizadores a jusante
fornecem informações exaustivas sobre os requisitos
regulamentares aplicáveis aos utilizadores de
produtos químicos.

Para que são
utilizados
os produtos
químicos

Apenas em inglês
•

As apresentações da ECHA sobre os Regulamentos
REACH e CRE fornecem informações detalhadas sobre
os principais aspetos dos requisitos regulamentares
aplicáveis às empresas que utilizam produtos
químicos. Podem ser transferidas e editadas pelo
utilizador.

•

O canal de utilizadores de produtos químicos da ECHA
no LinkedIn mantém os seus seguidores atualizados
sobre desenvolvimentos relativos aos Regulamentos
REACH e CRE e promove o relacionamento em rede
entre pares interessados na utilização segura de
produtos químicos.

•

A Rede de intercâmbio para cenários de exposição
(ENES), uma rede de colaboração para a indústria e as
autoridades, desenvolve ferramentas eficazes para
o intercâmbio de informações entre os agentes da
cadeia de abastecimento.

Empresas que
registam produtos químicos

Como o seu produto
afeta o ambiente

Pacote de
mapas de
utilização

Informe o seu
fornecedor

Recomendações
para a utilização
segura de
misturas

Informe o seu
cliente

Compreender as
fichas de dados
de segurança
Procurar os
ingredientes mais
perigosos da sua
mistura

Empresas que utilizam
produtos químicos

Utiliza produtos químicos? Estas ferramentas vão ajudá-lo
Esta infografia agrupa as diferentes ferramentas que estão disponíveis para as empresas comunicarem informações de
forma eficiente e eficaz na cadeia de abastecimento. Centrada nas empresas que formulam misturas, descreve a forma
como as ferramentas se relacionam com essa função na cadeia de abastecimento.
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Como os consumidores utilizam
o seu produto

Fichas
alargadas de
dados de
segurança

Frases normalizadas
que pode utilizar
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Como os
profissionais
utilizam o seu
produto

Utiliza produtos químicos?
Estas ferramentas
ajudá-lo-ão

Como utilizar um
produto químico
com segurança

