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Mantenha o seu registo atualizado
Registar os seus produtos químicos ao abrigo do REACH não é um exercício
pontual: aprenderá coisas novas sobre a sua substância e a sua situação pode
alterar-se. Isso deve refletir-se no seu registo. Por isso, deve rever o seu dossiê
regularmente e atualizá-lo quando estiverem disponíveis novas informações.
Helsínquia, 6 de novembro de 2018 – O sétimo e último passo de um registo bem-sucedido
do seu produto químico consiste na manutenção dos seus dados de registo. O seu registo deve
refletir os conhecimentos mais recentes sobre a forma como uma substância pode ser utilizada
com segurança nas instalações de produção e ao longo da cadeia de abastecimento, até
chegar ao utilizador final. Não se trata apenas de uma boa prática, mas também de um
requisito legal.
As informações constantes do dossiê de registo devem ser atualizadas, por exemplo, quando
souber de novas informações acerca da composição da sua substância, das suas propriedades,
da forma como a substância é utilizada pelos seus clientes ou das medidas específicas
necessárias para a gestão dos riscos. Quaisquer alterações significativas dos volumes de
produção ou de importação e das informações sobre a empresa devem também ser
comunicadas à ECHA. Para além disso, podem surgir novas informações quando novas
empresas pretendem aderir à apresentação conjunta. Tal deve refletir-se, igualmente, no
dossiê conjunto.
Para além da atualização proativa dos seus dados de registo, poderá receber uma decisão da
ECHA solicitando informações complementares na sequência da avaliação do dossiê ou da
substância. A ECHA analisa os registos a fim de verificar que as informações neles contidas são
conformes com os requisitos legais. Os Estados-Membros, por sua vez, utilizam os registos
para examinar as substâncias que podem suscitar preocupação para a saúde humana ou o
ambiente, podendo propor medidas de regulamentação suplementares, se necessário.
Para atualizar o seu dossiê de forma eficaz, necessita de dispor de um mecanismo para
coordenar o trabalho que é realizado na sua empresa com o trabalho de todos os registantes
da mesma substância. Embora a atualização da parte conjunta do dossiê de registo caiba ao
registante principal, todos os registantes da mesma substância são, em conjunto, responsáveis
por manter os dados em ordem e responder aos pedidos de informações complementares.
Recomendamos que, para esse efeito, mantenha uma plataforma de cooperação com os seus
corregistantes.
No sítio Web da ECHA encontra orientações práticas, em 23 línguas da UE, sobre a forma de
organizar a manutenção do seu registo. Partilhamos igualmente as nossas principais
recomendações para o fornecimento de dados de boa qualidade, formuladas com base nas
lacunas mais comuns observadas aquando da avaliação dos registos. Para evitar a reprodução
desses problemas no seu registo, basta seguir as recomendações.

Informações adicionais
Páginas web REACH 2018
https://echa.europa.eu/pt/reach-2018
Como organizar-se para as atualizações do dossiê
https://echa.europa.eu/pt/how-to-get-organised-for-dossier-updates
Recomendações para os registantes resultantes da avaliação do REACH
https://echa.europa.eu/recommendations-to-registrants
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