
Base de dados

O que deve saber
Mais informações:

https://echa.europa.eu/pt/scip-database

Obtenha apoio: 

https://echa.europa.eu/pt/scip-support

       https://echa.europa.eu/pt/home

Agência Europeia dos Produtos Químicos
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finlândia

COMO DEVE PREPARAR-SE PARA A SPAP?
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Informe-se sobre a necessidade de 
apresentar uma notificação SPAP

Conheça a sua carteira de artigos

Prepare a sua apresentação

Conheça e compreenda os 
requisitos de informação

Adapte os seus dados

Apresente a sua notificação

Acompanhamento de 
produtos químicos 

perigosos nos artigos e 
produtos 
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O QUE É NECESSÁRIO FAZER?  

Tem de apresentar as seguintes informações à ECHA: 

• Identificação do seu artigo;  
• Nome, gama de concentração e localização da substância da 

lista de substâncias candidatas presente nesse artigo; e 
• Outras informações que permitam a utilização segura 

dos artigos – nomeadamente informações para garantir a 
correta gestão do artigo logo que este se torne um resíduo.  

As informações da base de dados SPAP são disponibilizadas 
ao público, em especial aos operadores de resíduos e 
consumidores.  

A ECHA assegura a proteção das informações sensíveis, como, 
por exemplo, as ligações entre agentes na mesma cadeia de 
abastecimento. 

OS SEUS ARTIGOS CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE 
SUSCITAM ELEVADA PREOCUPAÇÃO (SVHC)?

COLOCA OS ARTIGOS NO MERCADO DA UE?

Se os artigos que produz, monta, importa ou distribui contêm 
SVHC constantes da lista de substâncias candidatas da ECHA 
em concentrações superiores a 0,1 % da percentagem em peso:

Deve proceder à sua notificação na base de dados SPAP. 

Caso seja retalhista e apenas forneça os seus artigos a 
consumidores, não precisa de proceder à notificação. 

A obrigação de notificação SPAP das empresas aplica-se a 
partir de janeiro de 2021.

O QUE É UM ARTIGO? 

Um artigo é um objeto ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho específico que é 
mais determinante para a sua utilização final do que a sua 
composição química. 

QUAL É A FINALIDADE?  

A base de dados SPAP visa aumentar o conhecimento dos 
produtos químicos presentes nos artigos e produtos do 
princípio ao fim dos respetivos ciclos de vida – inclusivamente 
na fase de resíduo.  

Além disso: 

• visa reduzir as substâncias perigosas nos resíduos;  
• incentiva à substituição dessas substâncias por 

alternativas mais seguras; e 
• contribui para uma melhor economia circular.  

BENEFÍCIOS PARA OS OPERADORES DE RESÍDUOS E 
CONSUMIDORES 

As informações na base de dados SPAP ajudam os operadores 
de resíduos a melhorarem as práticas de gestão de resíduos e 
promovem a utilização dos resíduos enquanto recurso. 

Os consumidores beneficiam de um maior conhecimento sobre 
os produtos químicos perigosos existentes nos produtos, o que 
os ajudará a tomar decisões mais informadas ao comprarem 
produtos e promoverá o seu «direito de fazer perguntas». 
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