
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a sua empresa utilizar 
substâncias perigosas registadas 
ao abrigo do Regulamento 
REACH, poderá deparar-se em 
breve com novas fichas alargadas 
de dados de segurança. Esta é 
uma das principais novidades do 
REACH que lhe permitirá, bem 
como a outros trabalhadores, 
utilizar estas substâncias em 
segurança. 

O QUE HÁ DE NOVO NAS FICHAS DE DADOS 
DE SEGURANÇA? 

A ficha alargada de dados de segurança inclui 
um anexo com cenários de exposição. Os 
cenários de exposição contêm conselhos 
práticos sobre as condições em que pode 
utilizar os produtos químicos de forma segura, 
incluindo as medidas de gestão de riscos e de 
gestão de resíduos necessárias. Estas 
informações têm origem na avaliação de 
segurança química efetuada nos termos do 
REACH para todas as utilizações do ciclo de vida 
da substância. 

DE QUE FORMA AS NOVAS REGRAS O 
BENEFICIARÃO? 

As novas regras ajudarão a proteger a sua 
saúde e o ambiente. As informações 
suplementares contidas nos cenários de 
exposição podem ser utilizadas para melhorar a 
utilização segura dos produtos químicos, reduzir 
a exposição a produtos perigosos e evitar 
doenças profissionais. As novas regras 
introduzidas pelo REACH complementam a 
legislação relativa à saúde e à segurança em 
vigor. 

PORQUE PRECISA DE AGIR? 

Agir é importante para a sua saúde. Se a sua 
empresa não cumprir as obrigações do REACH, 
esse facto pode ter um efeito significativo em 
si, uma vez que poderá não estar a utilizar os 
produtos químicos em segurança. 

O QUE PODE FAZER? 

Mostre este folheto aos seus empregadores 
para certificar-se de que estes sabem o que 
fazer quando receberem as fichas alargadas 
de dados de segurança. Tendo em conta que 
está exposto a produtos químicos na sua 
empresa, está numa posição ideal para ajudar o 
seu empregador a cumprir as obrigações legais. 

Certifique-se de que, juntamente com os 
restantes trabalhadores da sua empresa, 
compreende e aplica as medidas com base nas 
fichas alargadas de dados de segurança. Se 
tiver dificuldade em fazê-lo, solicite ao seu 
empregador que organize formação adequada. 
Tal é uma obrigação imposta pela legislação 
relativa à proteção dos trabalhadores. 

 
 

Utiliza produtos químicos?  
Faça-o em segurança! 

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA E CENÁRIOS DE 
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 QUAIS SÃO AS CINCO OPÇÕES PARA A SUA 
EMPRESA? 

Opção 1: Pedir aos fornecedores que 
incluam as suas utilizações nas fichas de 
dados de segurança. 

Os fornecedores devem fornecer à empresa um 
cenário de exposição revisto para a sua 
utilização. O seu empregador deve fornecer 
informações suficientes sobre as suas 
utilizações e condições de utilização existentes 
aos fornecedores para que estes possam 
realizar a avaliação de segurança. 

Opção 2: Adaptar a atividade da sua 
empresa às condições de utilização descritas 
nos cenários de exposição, nomeadamente: 

• Implementar as condições de utilização 
segura previstas, 

 
• Adaptar a composição/conceção do produto, 

e 
 
• Recomendar as condições de utilização 

segura pertinentes aos clientes. 

Opção 3: Procurar outro fornecedor 
que forneça um cenário de exposição que 
abranja a sua utilização e as condições de 
utilização segura. 

Opção 4: Procurar uma solução técnica 
alternativa 
e deixar de utilizar a substância em questão.  

Opção 5: Realizar uma avaliação da 
segurança química. 
Em primeiro lugar, verifique se é aplicável uma 
isenção. Caso contrário, a sua empresa deve 
elaborar o seu próprio relatório de segurança 
química para utilizações e condições de 
utilização segura. As empresas devem manter o 
relatório de segurança química atualizado e 
disponível para inspeção a pedido das 
autoridades nacionais.  
 

O QUE É QUE A SUA EMPRESA PRECISA DE 
FAZER? 

Quando a sua empresa receber uma ficha 
alargada de dados de segurança, o seu 
empregador deve seguir vários passos: 
Certifique-se de que o seu gestor de segurança 
conhece esses passos: 

Passo 1: Verifique se as utilizações que a sua 
empresa faz do produto químico são abrangidas 
pela secção 1.2 da ficha de dados de segurança 
e nos cenários de exposição. 

Passo 2: Se as suas utilizações forem 
abrangidas, compare as condições de 
utilização segura descritas nos cenários de 
exposição com as condições reais de utilização 
na sua empresa 

Se identificar uma disparidade nos passos 
1 ou 2, a sua empresa tem de agir, 
selecionando uma das cinco opções a 
seguir descritas 

ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS 
INFORMAÇÕES E APOIO? 

A ETUC disponibiliza páginas Web específicas 
sobre o Regulamento REACH: 
http://www.etuc.org/r/830 

A ECHA fornece orientações, ferramentas de TI e 
manuais: 
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reac
h/downstream-users, bem como dados sobre 
todas as substâncias registadas: 
http://echa.europa.eu/pt/information-on-
chemicals/registered-substances 

Os serviços de assistência nacionais do REACH 
prestam aconselhamento prático nas línguas 
nacionais: 
http://www.echa.europa.eu/pt/support/helpdesks/
national-helpdesks 

A EU-OSHA fornece informações sobre a forma de 
gerir os riscos decorrentes da utilização de 
substâncias perigosas no trabalho: 
https://osha.europa.eu/pt/topics/ds 

O portal Substitution Support financiado pela UE é 
uma fonte de informação sobre substâncias e 
tecnologias alternativas: http://subsport.eu 
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