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Saiba mais sobre os efeitos dos produtos
químicos que utilizamos na Europa
É agora mais fácil encontrar informações sobre 120 000 produtos químicos
utilizados atualmente na Europa.
Helsínquia, 20 de janeiro de 2016 – Existe agora uma forma nova e mais fácil de encontrar
informações sobre os produtos químicos que utilizamos diariamente. As informações estão
disponíveis em três níveis de complexidade: o simples cartão de informações («infocard»), o
perfil resumido mais detalhado e o conjunto completo de dados originais.
O cartão de informações fornece um resumo das principais informações sobre a substância
química em inglês corrente. Os utilizadores podem obter informações sobre as substâncias
químicas a que estão expostos, onde são mais utilizadas, se são perigosas e as precauções que
poderão ter de adotar.
O perfil resumido contém informações mais detalhadas sobre as propriedades físico-químicas
da substância e os seus efeitos na saúde humana e no ambiente. Apresenta uma descrição
simplificada das informações coligidas para cada substância no âmbito dos diferentes
regulamentos relativos aos produtos químicos. Estas informações serão muito úteis para os
empregadores, trabalhadores, académicos e reguladores.
O terceiro nível, dados originais, inclui os dados não processados apresentados pelas
empresas à ECHA nos dossiês de registo e nas notificações para inclusão no inventário de
classificação e rotulagem no âmbito do REACH.
Nas palavras do Diretor Executivo da ECHA, Geert Dancet, «a ECHA está a evoluir de um
processo de recolha de informações para uma melhor utilização dessas informações em
benefício do grande público e dos reguladores em todo mundo. Esta nova funcionalidade é um
passo importante para garantir produtos químicos mais seguros até 2020 e um grande
contributo da UE para as metas da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas, fixadas em 2002.»
Esta abordagem de três níveis melhora a transparência e a rastreabilidade de dados sobre os
produtos químicos. Ao acrescentar e aprovar os dados coligidos, a ECHA não está a reduzir a
quantidade de informações, mas sim a tornar essas informações mais acessíveis.
Contexto
A ECHA mantém uma das maiores bases de dados regulamentares do mundo sobre produtos
químicos. Esta base de dados combina informações dos dossiês de registo e das notificações
para inclusão no inventário de classificação e rotulagem apresentados pela indústria no âmbito
do REACH com as informações recolhidas pelos Estados-Membros e pelos reguladores da UE
através dos processos de avaliação da substância e da gestão regulamentar dos riscos (tais
como a classificação e a rotulagem harmonizadas, a autorização e a restrição).
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A base de dados disponibiliza, por exemplo, informações sobre
• A classificação e rotulagem de 120 000 produtos químicos;
• Os perigos e a utilização segura de 14 000 produtos químicos registados ao abrigo do
Regulamento REACH;
• Dois milhões de resumos de estudos sobre as propriedades e os efeitos dos produtos
químicos;
• Uma lista de 168 produtos químicos que suscitam elevada preocupação; e
• Uma lista de 64 produtos químicos cuja utilização foi restringida na UE.
No que respeita aos produtos biocidas, a ECHA publica informações sobre as substâncias ativas
e os produtos biocidas, bem como uma lista dos fornecedores da substância ativa ou do
produto biocida. O sítio Web da ECHA disponibiliza igualmente estatísticas sobre a exportação
e importação de substâncias perigosas que são regulamentadas ao abrigo do Regulamento
relativo ao Procedimento de Prévia Informação (PIC).

Informações adicionais
Informação sobre produtos químicos
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
O que é um Infocard? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
InfoCard – cartão de informações
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Material de apoio para os meios de comunicação social
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
New substance InfoCards - more useful and transparent information on chemicals (Novos
InfoCards sobre substâncias - informações mais úteis e transparentes sobre os produtos
químicos), ECHA Newsletter 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
From an InfoCard to detailed source data - ECHA's plans for chemicals communication (Do
Infocard aos dados originais detalhados – planos da ECHA para a comunicação de informações
sobre produtos químicos), ECHA Newsletter 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) é uma agência de regulação da União
Europeia que implementa os regulamentos da UE em matéria de produtos químicos. A ECHA
trabalha em prol de uma utilização segura dos produtos químicos, a fim de proteger a saúde
humana e o ambiente, reforçando, ao mesmo tempo, a competitividade da indústria europeia.
Leia mais: http://echa.europa.eu/

