


REACH 2018

Mantenha-se no mercado 
Registe os seus produtos 

químicos

Isabel Santos Laginha

Universidade de Aveiro 27 de novembro de 2017



3

Índice

• Introdução

• Registo REACH até 2018

• Roteiro REACH 2018 da ECHA

• Seis etapas para um registo

bem sucedido

• Comunicação REACH 2018



Introdução



5

Registo REACH

• O conhecimento dos perigos e das utilizações das 
substâncias é um pré-requisito para uma ação 
responsável

• O REACH coloca o ónus da prova nas empresas. Estas 
devem demonstrar que as suas substâncias podem 
ser utilizadas em segurança

• As empresas recolhem informações, analisam-nas e 
documentam as conclusões num dossiê de registo

• As informações dos registos são utilizadas pelas 
autoridades e publicadas pela ECHA no seu sítio Web

• O registo de substâncias químicas já colocadas no 
mercado europeu foi feito de forma faseada: 2010, 
2013 e 2018
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Fluxo de informações do registo



Registo REACH até 2018
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REACH 2018

• Terceiro e último prazo de registo para substâncias de 
integração progressiva

• Diz respeito a: empresas que fabricam/importam 
substâncias entre 1 e 100 toneladas por ano e 
efetuaram o seu pré-registo

• O que há de novo?

– Maior % de PME’s

– Muitas PME podem considerar tornar-se registantes principais pela 
primeira vez

– Muitos FIIS pequenos/registantes únicos nos seus FIIS

– Menos informações � é preciso gerar novos dados

– Diferentes níveis de organizações de setor

– Novos contextos económicos e políticos
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REACH 2018 (cont.)

• A experiência demonstra que é possível gerir o registo 

REACH!

– Milhares de empresas já o fizeram desde 2008

– Foram recebidos mais de 5600 registos para o último 
prazo, 16 % dos quais de PME’s

• A ECHA, a Comissão Europeia, as autoridades 
nacionais e as organizações do setor industrial 
conjugaram esforços para apoiar as empresas!



Roteiro REACH 2018 da ECHA
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Documento do Roteiro

• Publicado em 14 de janeiro de 2015

– Consulta das partes interessadas entre junho e setembro de 2014

– Recebidos comentários de 26 organizações

• Documenta as atividades da ECHA planeadas para 
2014-2018

– Medidas para apoiar os registantes inexperientes e as PME’s

– Foco principal na melhoria da legibilidade e acessibilidade do material 
de apoio

– Etapas revistas anualmente; relatório de progresso anual publicado

• Deve ser complementado por medidas dos 
Estados-Membros e da indústria, para uma gestão 
bem-sucedida do prazo de registo de 2018
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Estrutura do Roteiro: sete etapas

Conheça a sua carteira

Encontre corregistantes

Partilhe dados

Avalie perigos e riscos

Prepare o dossiê de registo

Apresente o seu registo

Mantenha o dossiê atualizado
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Conheça a sua carteira

• Identifique se precisa de registar (função na cadeia 
de abastecimento) e, se sim, quais as substâncias
da sua carteira que devem ser registadas

• Identifique e designe as suas substâncias � a 
identificação exata é essencial para a partilha de 
dados e o registo conjunto

• Familiarize-se com os requisitos de informação

• Planeie o seu trabalho e informe os seus utilizadores a 
jusante 



14

Encontre os seus corregistantes

• Verifique o seu pré-registo

• Identifique o registante principal, ou 

• Encontre os seus corregistantes

• Discuta a semelhança da sua substância para 
partilha de dados e apresentação conjunta
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Partilhe dados

• Organize a cooperação no FIIS ou envolva-se 
ativamente no FIIS existente para a sua substância

• Partilhe dados para cumprir os seus requisitos de 
informação

– Evite ensaios desnecessários em animais

– Reduza os custos do registo

• Negoceie os custos de uma forma justa, transparente 
e não discriminatória

• Partilhe os custos dos dados comuns
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Avalie perigos e riscos

• As informações exigidas dependem da tonelagem e 
das utilizações

• 1-10 toneladas: possíveis requisitos reduzidos de 
dados para substâncias menos perigosas

• > 10 toneladas: necessário relatório de segurança 
química

• Preste atenção à qualidade dos dados: relevância, 
adequação e fiabilidade

• Os ensaios em animais são o último recurso -
considere primeiro as alternativas

• Alguns estudos a longo prazo exigem uma proposta 
de ensaio
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Prepare o dossiê de registo

• Prepare o seu dossiê técnico na IUCLID

– Identidade do registante

– Identidade da substância

– Informações sobre as propriedades intrínsecas da substância

– Informações sobre a utilização e a exposição

• As empresas que preparam um dossiê de membro sem 
autoexclusões podem fazê-lo em linha no REACH-IT

• O relatório de segurança química deve ser incluído se o 
fabrico/a importação for igual ou superior a 10 toneladas 
por ano

– Recomenda-se a utilização da ferramenta Chesar da ECHA

• Os Serviços de Nuvem da ECHA são uma opção concebida
para as PME’s acederem à IUCLID sem necessitarem de
instalar a aplicação
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Apresente o seu registo

• Verifique e atualize as informações que são relevantes 
para o registo no REACH-IT 

• Avalie cuidadosamente o seu estatuto de PME 

• Crie ou adira à apresentação conjunta no REACH-IT

• Apresente o seu dossiê de registo: primeiro o 
registante principal, depois todos os corregistantes

• Acompanhe as comunicações no REACH-IT
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Mantenha o dossiê de registo 
atualizado

• O dossiê de registo é um documento «vivo»!

• Dever de atualizar o dossiê de registo em caso de

– Decisão regulamentar

– Novas informações sobre a substância (propriedades, 
utilizações)

• Seja proativo

– Consulte os relatórios de avaliação de progresso da ECHA 
para conhecer as anomalias mais frequentes existentes nos 
dossiês de registo 

– Acompanhe os desenvolvimentos regulamentares para a 
sua substância no sítio Web da ECHA 



Comunicação REACH 2018
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Sítio Web REACH 2018: 
http://echa.europa.eu/reach-2018

• Linguagem simples

• Disponível em 23 
línguas

• Estruturado com base 
no fluxo de trabalho 
do registo 

• Material de apoio da 
ECHA para cada 
etapa, organizado em 
três níveis de 
complexidade

– Introdução
– Leitura essencial
– Informação 

detalhada

• Notificação antecipada 
de questões 
emergentes
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Material de apoio em três categorias
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1. Introdução: uma 
descrição dos 
objetivos da etapa

2. Leitura essencial: 
mais informações 
sobre o conteúdo 
para o ajudar a 
decidir, p. ex. se 
necessitar de 
contratar trabalho 
externo

3. Informação 
detalhada: como 
realizar as tarefas
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Sensibilização de
vários públicos-alvo



25



26

Muito obrigada pela atenção!

184 

dias antes 

do prazo


