
CIRCULAR

N/ REFª: 17/2017

DATA: 26/01/2017

Assunto: Instrumentos de informação no âmbito Campanha de Apoio aos Técnicos de

Segurança no Trabalho e Ambiente na implementação do REACH

Exmos. Senhores,

O Regulamento REACH1 tem por objectivo assegurar um elevado nível de protecção da saúde

humana e do ambiente, e garantir a livre circulação das substâncias, baseando-se no princípio

de que cabe aos fabricantes, aos importadores e aos utilizadores a jusante garantir que as

substâncias que fabricam, colocam no mercado ou utilizam não afectam negativamente a

saúde humana nem o ambiente.

Para apoiar os técnicos de Segurança no Trabalho e Ambiente a conhecer e compreender as

obrigações dos utilizadores a jusante no âmbito do Regulamento REACH, foi lançada uma

Campanha em Portugal, em 2014, a qual resulta de um projecto-piloto da Agência Europeia

dos Produtos Químicos (ECHA), em que participam, também, outros Estados Membros, tendo

sido ajustada à realidade de cada país.

Nesta Campanha está envolvida a Autoridade para a Condições de Trabalho (ACT), a Direcção

Geral das Actividades Económicas e a Inspecção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e

do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a qual integra várias actividades a desenvolver,

entre elas disponibilizar instrumentos informativos e de caracter técnico.

1 REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 18 de Dezembro de
2006



Neste seguimento, foram, recentemente disponibilizados no portal da ACT os seguintes

folhetos informativos:

 Do Fabrico à Utilização de Produtos Químicos. Uma Complementaridade de
Abordagens;

 Comunicação de Riscos Químicos na Cadeia de Abastecimento;

 Avaliação do Risco Químico;

 Papel do Técnico de Segurança do Trabalho na Implementação do REACH.

Em suma, estes folhetos pretendem clarificar a articulação da legislação de Segurança e Saúde

no Trabalho (SST) com os regulamentos REACH e CLP2, para dar cumprimento a estas

disposições legais por parte do empregador, bem como ir ao encontro das principais

dificuldades que foram detectadas ao longo do projecto.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira

Secretária-Geral

2 Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation).
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
(Regulamento CRE)

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/REACH/Documents/AF_EnquadramentoLegal_WEB.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/REACH/Documents/AF_Comunicacao%20Cadeia%20de%20abastecimentoWEB.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/REACH/Documents/AF_Avaliac?a~o%20do%20risco%20quimico_WEB.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/REACH/Documents/AF_papel%20do%20te?cnico%20de%20seguranc?a%20no%20trabalho_WEB.PDF

