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Caracterização da Ação de Formação 

 

 

Introdução 

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 é relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 
químicas (REACH), com entrada em vigor em 1 de junho de 2007, eleva a gestão dos produtos químicos a 
um nível que assegura a melhor proteção possível da saúde humana e do ambiente. De fato, este 
regulamento, visa os seguintes objetivos: assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e do 
ambiente; promover o desenvolvimento de métodos alternativos de avaliação do risco de substâncias e 
garantir a livre circulação das substâncias no mercado europeu. 
O Regulamento (CE) n.º 1272/2008 é o novo Regulamento Europeu de Classificação, Rotulagem e 
Embalagem de Substâncias e Misturas (CLP). A partir de 1 de junho de 2015, este regulamento é a única 
legislação a aplicar para este efeito. O CLP exige que as empresas procedam à classificação, rotulagem e 
embalagem de produtos químicos perigosos antes de os colocar no mercado. 
 
 
Objetivos 

Consciencializar e sensibilizar os formandos para o impacto dos Regulamentos REACH e CLP nas suas 
organizações. No final deste curso os participantes deverão conhecer o processo de implementação dos 
regulamentos REACH e CLP, nomeadamente nos seguintes aspetos: 

• Interpretar os regulamentos REACH e CLP; 
• Conhecer as respetivas obrigações aplicáveis às empresas de acordo com a sua atividade e 

classificação no âmbito do REACH e do CPL; 
• Conhecer os prazos de adaptação; 
• Aplicar os requisitos da elaboração das Fichas de Dados de Segurança de acordo com o 

Regulamento (UE) n.º 830/2015. 
 

Destinatários 

• Quadros médios e superiores de empresas que fabricam, importam, comercializam, transportam, 
armazenam ou utilizam substâncias e misturas. 

• Quadros técnicos superiores de entidades reguladoras, licenciadoras e fiscalizadoras das áreas do 
Ambiente, Atividades Económicas e Atividades de Segurança e Saúde no Trabalho (organismos 
centrais e locais). 

• Quadros de empresas comunitárias que importam produtos químicos ou artigos de fora da união 
europeia. 

• Outros profissionais que pretendam enriquecer as suas competências técnicas em matéria de gestão 
de produtos químicos, como consultores e auditores. 

• Estudantes Docentes e investigadores que pretendam enriquecer as suas competências técnicas em 
matéria de gestão de produtos químicos.  

 

Coordenação Científica 

SGS (conforme informação em anexo – Ficha Técnica do Curso) 
 

Formadores 

Formadores externos 

Nome: Eva Santiago (Engª)  

Instituição: SGS 
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Duração e Calendarização 

Duração da AF: 8 horas para REACH (Módulo 1) e 8 horas para CLP (Módulo 2) 

Dias da realização: 8 e 9 de junho de 2017 

 

Número mínimo de Formandos 

Número mínimo:  12 (por módulo) 

Número máximo:  18 (por módulo) 

 

Local 

ESTG/IPLeiria 

 

Início 

8 de junho de 2017 
 



ESTG-IPL  Proposta de Ação de Formação Página 4 de 6 
 

Conteúdos Programáticos, Avaliação e Certificação da Ação de Formação 
 

Conteúdos programáticos 

1ª dia – 8 de junho de 2017 – REGULAMENTO REACH 

1. Compreender o Regulamento REACH. 

• Como funciona o Regulamento REACH? 

• Efeitos do Regulamento REACH para as empresas 

2. Identificação da substância 

3. Obrigações decorrentes do REACH 

• Registo: 

a) Substâncias que devem ser registadas 

b) Quem deve proceder ao registo? 

c) Onde estamos? 

d) Dossiê de registo 

e) Isenção PPORD 

f) Partilha de dados (Pré-registo; Joint submission) 

g) Fóruns de intercâmbio de informações sobre uma substância (FIIS) 

h) Registantes principais e registantes membros 

i) Requisitos de informação 

j) Relatório de Segurança Química 

• Avaliação: 

k) Processo de avaliação 

l) Intervenientes 

m) Etapas 

n) Análise das propostas de ensaios 

o) Verificações da conformidade 

p) Avaliação de substâncias 

q) Pedidos de dados complementares 

• Autorização: 

r) Substância que suscita elevada preocupação (SVHC) 

s) Lista de Substâncias Candidatas a Autorização 

t) Lista de Substâncias Sujeitas a Autorização (anexo XIV do Regulamento REACH) 

u) Recomendação para inclusão na Lista de Substâncias Sujeitas a Autorização 

v) Pedidos de autorização 

• Restrição: 

w) Lista de restrições 

4. Utilizadores a jusante 

5. Comunicação na cadeia de abastecimento 
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6. Consulta de guias práticos para interpretação do REACH; 

7. Substâncias da lista de substâncias candidatas contidas em artigos 

8. Gestão dos riscos no âmbito do REACH 

9. Ficha de Dados de Segurança (FDS) 

10. Estudos de caso e análise de casos práticos apresentados pelos formandos. 

11. Sistematização, conclusões e avaliação 

2ª dia – 9 de junho de 2017 – REGULAMENTO CLP 

1. Compreender o Regulamento CPL 

2. O impacto do CLP sobre as empresas 

a) Fabricantes de substâncias químicas ou de misturas 

b) Importados de substâncias químicas ou de misturas 

c) Produtor de artigos específicos 

d) Utilizador a jusante incluindo formulador ou reimportador 

e) Distribuidor incluindo retalhista 

3. Âmbito de aplicação e isenções ao abrigo do CLP 

4. Funções e obrigações da indústria relacionadas com a elaboração das Fichas de Dados de Segurança 

ao abrigo do Regulamento REACH e CLP  

5. Classificação 

f) Códigos GHS 

g) Classificação e rotulagem harmonizadas 

h) Pictogramas de perigo, palavras-sinal, advertência de perigo, recomendação de prudência 

i) Nova classificação de acordo com o Anexo VI 

6. Rotulagem - Os novos requisitos de embalagem e rotulagem de substâncias e misturas perigosas. 

Formas de comunicação dos perigos e conteúdos dos rótulos; exemplos práticos. 

7. Inventário de Classificação e Rotulagem 

8. Interpretação das Fichas de dados de segurança: 

j) Identificar e aplicar as medidas adequadas da ficha de dados de segurança e a FDS 

9. Cenários de Exposição - Exemplos práticos 

10. Estudos de caso e análise de casos práticos apresentados pelos formandos 

11. Sistematização, conclusões e avaliação 

 

Avaliação 

• Avaliação contínua 
• Assiduidade 

 

Certificação 

Será emitido o certificado em função do resultado da avaliação, sendo um certificado por Regulamento. 
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Materiais Necessários para a Ação de Formação 
 

Os materiais didáticos e logísticos requeridos para a AF encontram-se indicados na simulação dos 

orçamentos (ver ficheiro simulacao_orcamento.xls, para cada ação de formação: Regulamento REACH - 1º 

módulo e Regulamento CLP - 2º módulo) e anexados a esta proposta. 

 

NOTA  – A inscrição na ação de formação poderá ser em apenas um dos módulos, ou nos dois módulos, em 

função do interesse dos participantes. 

A inscrição apenas no 2º módulo tem como pré-requisito conhecimentos prévios do REACH. 

De referir que os conteúdos desta ação de formação encontram-se alinhados com as recentes atualizações 

legais e com os interesses dos profissionais nestas temáticas.  

 

 

 

 

ANEXOS 

• Ficha técnica da ação da SGS 

• Orçamentos (folha de excel), por módulo de formação. 

 

 


