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Juntamente com os nossos parceiros,
trabalhamos em prol da utilização segura
dos produtos químicos
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A nossa visão:
Ser o centro do conhecimento da gestão sustentável
dos produtos químicos, servindo um amplo
conjunto de políticas da UE e iniciativas mundiais,
em benefício dos cidadãos e do ambiente.

Utilização segura
e sustentável dos
produtos químicos
pela indústria

Gestão sustentável
dos produtos
químicos através da
aplicação do direito
da UE

O trabalho da ECHA basear-se-á nas informações sobre
todos os principais produtos químicos utilizados na UE e
registados na ECHA.
Juntamente com os Estados-Membros da UE e a
Comissão Europeia, a ECHA assegurará uma utilização
mais segura dos produtos químicos na Europa,
fundamentando melhor os dados, disseminando-os e
verificando-os, bem como tomando medidas reguladoras
se necessário.
Estas ações levarão a indústria a manusear e utilizar os
produtos químicos em segurança em toda a cadeia de
abastecimento, a melhorar a qualidade dos produtos e a
tornar-se sustentável, protegendo assim os cidadãos, os
trabalhadores e o ambiente da UE.
Para alcançar estes objetivos, a ECHA utilizará os seus
dados, conhecimentos e competências para pôr em
prática três prioridades estratégicas.

Identificação e gestão dos riscos
das substâncias que suscitam
preocupação

Ações de investimento em componentes
habilitadores
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Prioridade 1
Identificação das substâncias
que suscitam preocupação e
gestão dos riscos
»» Objetivo

em produtos em toda a cadeia de abastecimento,
incluindo melhores informações sobre a vida útil
dos produtos, eliminação de resíduos, reciclagem e
avaliações da exposição. A ECHA reforçará também o
seu apoio à indústria e aos países da UE no sentido de
encorajar a substituição de substâncias químicas que
suscitamreocupação por outras menos perigosas.

Acelerar a produção de dados e a identificação de
substâncias que suscitam preocupação.

Prioridade 3

Acelerar a ação reguladora das substâncias que
suscitam preocupação.

»» A ECHA recebeu informações sobre todos os
principais produtos químicos no mercado da UE
No entanto, muitas empresas não fornecem as
informações requeridas em quantidade suficiente para
assegurar a utilização segura dos produtos químicos. Na
falta de informações de segurança importantes, a ECHA
solicitará às empresas que enviem mais dados.
A Agência colaborará com as autoridades nacionais
e a Comissão no sentido de centrar a atenção nas
substâncias químicas que suscitam preocupação, que
são aquelas que colocam riscos para a saúde e para o
ambiente.
O trabalho da ECHA incidirá cada vez mais em grupos de
substâncias para colmatar as insuficiências de dados,
numa mais rápida identificação dos riscos colocados
pelas substâncias químicas que suscitam preocupação
e na indução de respostas mais rápidas por parte da
indústria.

Prioridade 2

»» Objetivo

»» As empresas devem comunicar informações sobre
o manuseamento seguro dos produtos químicos em
toda a cadeia de abastecimento aos fabricantes,
utilizadores, retalhistas e consumidores.
A ECHA ajuda as empresas a gerirem os produtos
químicos em segurança dentro de parâmetros
de sustentabilidade e inovação, nomeadamente
disponibilizando instrumentos, orientação, informações e
bons exemplos.
A base de dados sobre produtos químicos, as análises e
os instrumentos da Agência estão disponíveis ao público
gratuitamente e podem ser utilizados por empresas,
investigadores, associações industriais e organizações
de consumidores.
A ECHA assegurará que a indústria utilize cada vez
mais os instrumentos e os formatos disponíveis para
a comunicação integral das informações de segurança
sobre produtos químicos e substâncias químicas

Apoiar, com informações, conhecimentos e competências,
a aplicação do direito da UE.

»» A ECHA empenhar-se-á em melhorar os seus
conhecimentos e competências com vista a apoiar
a aplicação do direito da UE. Juntamente com a
Comissão e os países da UE, identificaremos as
áreas jurídicas e políticas em que a ECHA poderá
dar um contributo.
A ECHA dará especial atenção às áreas em que possa
contribuir significativamente para assegurar um maior
nível de proteção e onde existam sinergias relacionadas
com os seus conhecimentos e competências atuais.
A Agência reforçará as suas capacidades e ferramentas
digitais de gestão dos dados recebidos e sua
interpretação, com vista a reforçar a utilização segura
das substâncias químicas e a tomada de decisões
regulamentares baseadas em evidências. A ECHA
criará sinergias com fontes de dados de programas
internacionais e países fora da UE.
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Plano Estratégico 2019-2023:
https://www.echa.europa.eu/pt/about-us/
the-way-we-work/plans-and-reports

ECHA - trabalhar para a
utilização segura dos produtos
químicos
Ao aplicar o direito da UE em matéria de produtos
químicos em conjunto com as autoridades nacionais e
a Comissão, a ECHA:
ȽȽ ajuda a indústria no cumprimento dos requisitos legais;
ȽȽ promove a utilização segura dos produtos químicos;
ȽȽ aborda as substâncias químicas que suscitam
preocupação; e
ȽȽ fornece informações sobre produtos químicos.
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Integrar uma comunicação eficaz em toda a cadeia de
abastecimento.

»» Objetivo
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Utilização segura e
sustentável dos produtos
químicos pela indústria

Gestão sustentável dos
produtos químicos através
da aplicação do direito da UE

