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RELATÓRIO DA REUNIÃO SOBRE A MARCA PERIGOSO PARA O AMBIENTE 
(transmitido pela representante da ANTRAM) 

 

 

Item 7 – Propostas de emendas à regulamentação 

 
Na sequência do disposto no parágrafo 28 da ata provisória da 46ª sessão plenária da CNTMP 
(doc. CNTMP/2013/4), realizou-se no dia 22 de maio de 2013, pelas 10h00 no IMTT, uma reunião 
para avaliar o interesse de desenvolvimento do estudo da existência da marca “Matéria Perigosa 
para o Ambiente” na coluna 5 do Quadro A do ADR. 
 
Tomaram parte dos trabalhos a Fiequimetal (Dr. Helder Pires), a APA (Eng.º. João Carvalho), a 
Tutorial (João Cezília), o IMT (Engª. Luisa Costa e António Santos) e a ANTRAM (Engª. Catarina 
Santiago e Drª Amélia Simplício). Justificou a sua ausência a FIOVDE (Engª. Isabel Coelho).  
 
No arranque dos trabalhos, os presentes referiram o papel de várias entidades a trabalhar na 
classificação de produtos químicos e os sistemas que coexistem à escala europeia e internacio-
nal, pelo que sumariamente e de forma introdutória são em seguida referidas e que suportam as 
conclusões à frente indicadas: 
 
1. A ECHA (European Chemicals Agency) é a principal força promotora entre as autoridades 

reguladoras da implementação da legislação em matéria de produtos químicos com o objetivo 
principal de beneficiar a saúde humana e o ambiente face aos riscos que podem resultar dos 
produtos químicos. Visa também ajudar as empresas a cumprir a legislação e promover a utili-
zação segura dos produtos químicos. 

 
2. O REACH - Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (Regula-

mento (CE) n.º 1907/2006). Tem por objetivo assegurar um elevado nível de proteção da saú-
de humana e do ambiente e garantir a livre circulação das substâncias — estremes ou conti-
das em misturas ou em artigos —, reforçando simultaneamente a competitividade e a inova-
ção, bem como de melhorar o quadro legislativo comunitário em matéria de substâncias quí-
micas. Esse regulamento não se aplica por exemplo: às substâncias radioativas; às substân-
cias sob controlo aduaneiro ao transporte ferroviário, rodoviário, por via navegável interior, 
marítimo ou aéreo de substâncias perigosas; aos resíduos. Este regulamento estabelece um 
conjunto de obrigações aplicáveis aos principais atores da cadeia de abastecimento (fabrican-
tes, importadores e utilizadores a jusante), designadamente: 

 Estão sujeitas a registo junto da ECHA, as substâncias estremes, em misturas ou artigos, 
fabricadas ou colocadas no mercado comunitário, em quantidades superiores a 1 tonelada 
por ano/fabricante ou importador. Cada fabricante e importador de substâncias sujeitas a 
registo tem a obrigação de submeter à ECHA um Dossiê de Registo com os dados e as 
avaliações relativas à substância; 

 Substâncias sujeitas a autorização: As empresas podem recorrer a um pedido de autoriza-
ção sempre que queiram usar ou colocar no mercado uma substância listada no Anexo 
XIV do REACH; 

 Substâncias que suscitam elevada preocupação (Lista de Substâncias Candidatas à inclu-
são no Anexo XIV): 
o O produtor ou importador dos artigos que contenham substâncias incluídas na lista 

candidata deve notificar a ECHA, quando a substância estiver presente nos artigos em 
quantidades superiores a 1 ton/ano e numa concentração superior a 0,1% em massa 
(m/m). A notificação deve ser efetuada 6 meses após a inclusão da substância na lista 
candidata; 
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o Os fornecedores de artigos que contenham substâncias incluídas na lista candidata, 
em concentração superior a 0,1 % em massa (m/m) devem fornecer informação sufi-
ciente para possibilitar a utilização segura dos artigos. Esta informação deverá ser dis-
ponibilizada 45 dias após a inclusão da substância na lista candidata. 

o Os fabricantes e importadores de substâncias que constem da lista candidata devem 
fornecer uma ficha de dados de segurança, de acordo com o Anexo II do REACH. 

 Substâncias a restrição (Anexo XVII do REACH): As substâncias sujeitas a restrições por 
apresentarem riscos inaceitáveis para a saúde humana ou para o ambiente, não adequa-
damente controlados a nível comunitário, constam do Anexo XVII do Regulamento 
REACH, bem como as respetivas utilizações sujeitas a restrição; 

 Comunicação na cadeia de abastecimento: Esta comunicação é efetuada nas duas dire-
ções, o fornecedor de uma substância ou mistura deve disponibilizar ao destinatário da 
substância ou mistura uma Ficha de Dados de Segurança (FDS), nos casos indicados no 
REACH e a comunicação com origem a jusante por parte de um interveniente na cadeia de 
abastecimento é obrigatória para comunicação de novas informações sobre propriedades 
perigosas, e de informações que possam pôr em causa a adequação das medidas de ges-
tão de riscos recomendadas pelo fornecedor. 

 
3. O Regulamento CLP é relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e mis-

turas e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). Com o Regulamento CLP, a União 
Europeia alinha o anterior sistema de classificação de substâncias químicas e misturas com o 
Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos ou GHS 
(Globally Harmonised System), da Organização das Nações Unidas. Assegura, ainda, coerên-
cia entre as regras de classificação e rotulagem aplicáveis à colocação no mercado e as apli-
cáveis ao transporte de mercadorias perigosas. O regulamento CLP tem como objetivo garan-
tir um nível elevado de proteção da saúde humana e do ambiente, bem como a livre circulação 
das substâncias, das misturas e dos artigos, reforçando simultaneamente a competitividade e 
a inovação e facilitando o comércio global. Pretende, ainda, responsabilizar a indústria em 
relação à classificação das substâncias e misturas e assegurar a responsabilidade na cadeia 
de abastecimento.  

As principais linhas de ação deste regulamento são as seguintes: 

 Harmonização de critérios de classificação de substâncias e misturas, no que respeita a 
perigos físicos, para a saúde ou para o ambiente; 

 Harmonização de regras relativas à rotulagem e embalagem de substâncias e misturas 
perigosas. 

Com as devidas exceções previstas no próprio regulamento, este não se aplica ao transporte 
aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário ou fluvial de mercadorias perigosas. 
O Regulamento CLP tem uma implementação faseada pelo que nem todas as disposições são 
obrigatórias imediatamente após a sua entrada em vigor. Até 1 de junho de 2017 não é obriga-
tório rotular e embalar de novo, de acordo com o Regulamento CLP, as misturas classificadas, 
rotuladas e embaladas em conformidade com a Diretiva 1999/45/CE e já colocadas no merca-
do antes de 1 de junho de 2015. No final do período de transição, a 1 de junho de 2015, as 
Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE serão revogadas 
Quando uma substância tem uma classificação harmonizada, essa classificação foi decidida 
ao nível comunitário e aplica-se em toda a União Europeia. Nos casos em que não existe uma 
classificação harmonizada a decisão é tomada pelo fornecedor da substância ou mistura, 
(auto classificação). 
 
Na parte 3 do Anexo VI do Regulamento CLP encontra-se a lista das substâncias perigosas 
para as quais se estabeleceu, ao nível comunitário, uma classificação e rotulagem harmoniza-
das, a saber: 

 Quadro 3.1: Classificações e rotulagens baseadas nos critérios do Regulamento CLP; 

 Quadro 3.2: Classificações e rotulagens baseadas nos critérios da Diretiva 67/548/CEE. 
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O CLP estabelece também a obrigação da notificação de classificação e rotulagem que con-
siste no envio, à ECHA, de informação sobre a classificação e rotulagem de uma substância. 
As informações enviadas destinam-se à inclusão no Inventário de classificação e rotulagem 
(C&L), uma base de dados mantida pela ECHA que contém a classificação de todas as subs-
tâncias químicas colocadas no mercado, per si ou em misturas. 
Note-se que no caso do inventário C&L, os dados de classificação são fornecidos pelos fabri-
cantes/importadores, e que a ECHA mantem e disponibiliza esta base mas não verifica a 
informação nela disponibilizada. 

 
4. O PIC (Regulamento relativo ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento) regu-

lamenta a importação e exportação de determinados produtos químicos perigosos e impõe 
obrigações às empresas que pretendam exportar esses produtos químicos para países tercei-
ros. O regulamento aplica, na UE, a Convenção de Roterdão relativa ao procedimento de Pré-
via Informação e Consentimento para certos produtos químicos e pesticidas perigosos no 
Comércio Internacional. 

 
5. O ESIS (European chemical Substances Information System) é uma bases de dados disponí-

vel pela Comissão Europeia que contem informações básicas de classificação e rotulagem, 
PIC. 

 
6. O GHS, proveniente do Conselho Económico e Social da ONU, adotou um conjunto de reco-

mendações elaboradas ao nível internacional que harmonizam os critérios de classificação e 
elementos de perigo para os produtos químicos de acordo com os perigos físicos, para a saú-
de e para o ambiente e estabelece os mesmos requisitos de classificação para a rotulagem e 
fichas de dados de segurança. A aplicação do GHS efetua-se de forma modular. Cada país é 
livre de adotar todas as recomendações ou apenas parte delas.  

No caso da União Europeia, nem todas as recomendações do GHS foram utilizadas no Regu-
lamento CLP, nomeadamente as seguintes: 

 Recomendações relativas ao transporte de matérias perigosas (já abrangidas por legisla-
ção europeia específica como o ADR); 

 Recomendações relativas à elaboração de fichas de dados de segurança (já incluídas no 
Regulamento REACH). 

 
 
As principais conclusões que o grupo de trabalho chegou na reunião foram as seguintes: 
 

7. A Ficha de Dados de Segurança (FDS) é um elemento essencial à circulação de informação 
através da cadeia de abastecimento, onde se inclui o utilizador final. Nela são referidas as 
formas de utilização segura e as medidas de gestão de risco, para assegurar a proteção da 
saúde humana e do ambiente durante todo o ciclo de vida do produto. É da responsabilidade 
do fornecedor de uma substância ou mistura, a sua elaboração nos seguintes casos: 

 A substância é classificada como perigosa segundo o Regulamento CLP; ou 

 A mistura é classificada como perigosa segundo a Diretiva 1999/45/CE; ou 

 A substância é PBT ou mPmB (Anexo XIII do Regulamento REACH); ou 

 A substância está incluída na lista candidata à inclusão no Anexo XIV do Regulamento 
REACH por outros motivos. 

O formato da FDS encontra-se estabelecido no anexo II do Regulamento REACH, conforme 
última versão do Regulamento n.º 453/2010, de 20 de maio. 
Refira-se que a secção 14 da ficha de dados de segurança deve apresentar informações de 
base quanto à classificação para efeitos de transporte/expedição das substâncias ou misturas 
referidas na secção 1 por via rodoviária, ferroviária, marítima, fluvial ou aérea. Se as informa-
ções não estiverem disponíveis ou não forem pertinentes, tal deve ser mencionado. 



    CNTMP/2013/10 
3.6.2013 
 

4 

8. As Instruções Escritas (Ficha de Segurança) do transporte de mercadorias perigosas são um 
documento distinto. São obrigatórias pelo ADR, devendo o transportador facultar previamente 
à tripulação do veiculo, para o acompanhamento da mercadoria no decurso do transporte, e 
para que esta possa aplicar as medidas em caso de emergência ou acidente. Identificam as 
características de perigo das mercadorias e as medidas suplementares a tomar para combater 
os riscos. Não substituem nem são substituídas pelas FDS. 

 
9. Na realização de um transporte, é da responsabilidade do Fabricante ou do Expedidor do pro-

duto referir no documento de transporte a identificação oficial ADR da mercadoria e incluir 
referência “matéria perigosa para o ambiente” quando aplicável para que os envolvidos no 
transporte possam cumprir as suas obrigações. O Transportador não os deve substituir nesse 
papel e em caso de dúvida deverá lhes solicitar a confirmação dessa informação. 

 
10. Por definição, “expedidor” é a empresa que expede mercadorias para si mesma ou para um 

terceiro. Quando o transporte é efetuado na base de um contrato de transporte, o expedidor 
segundo esse contrato é considerado como expedidor. Nestas condições, sendo o expedidor a 
empresa que contrata o transporte, o papel do expedidor pode ser assumido pelo produ-
tor/fabricante da mercadoria, o importador, o exportador, o revendedor, o embalador, o desti-
natário, etc. 

 
11. No âmbito do transporte de mercadorias perigosas, estão identificadas e definidas as obriga-

ções de segurança de cada um dos intervenientes, cabendo ao expedidor a identificação ADR 
das mercadorias perigosas, incluindo a referência “matéria perigosa para o ambiente”, quando 
aplicável. Cabe ainda ao expedidor transmitir todas essas informações ao transportador, para 
que este possa cumprir as obrigações de que está incumbido. Por outro lado, é obrigação do 
transportador assegurar-se de que todas as informações prescritas pelo ADR, relativas às 
mercadorias perigosas, foram fornecidas pelo expedidor antes do transporte. 

 
12. No que respeita aos resíduos, não existe até ao momento a obrigatoriedade do produ-

tor/detentor os caracterizar de acordo com as exigências da FDS. 
 
13. Há uma abordagem muito preliminar de harmonização entre o GHS, Regulamento CLP e 

UNECE, que é evidente nos modelos de etiquetas aprovados e em utilização. 
 
14. As substâncias perigosas com classificação harmonizada, já classificadas como perigosas 

para o ambiente poderão deixar de o ser, devido à evolução dos ensaios tecnológicos de 
caracterização das propriedades das substâncias, pelo que transpor essa classificação para o 
âmbito do transporte pode ser redundante e conduzir a erros de informação. 

 
15. Atendendo que as substâncias e misturas terão de estar classificadas, reclassificadas incluin-

do a rotulagem e embalagem, até 2017, a preocupação com a classificação de perigoso para 
o ambiente será resolvida pelos expedidores.  
O custo benefício do exercício a realizar pelos intervenientes interessados neste momento 
seria certamente dispendioso e não se justifica porque a informação progressivamente irá 
estar disponível. Acresce que no âmbito da legislação em vigor todas as substâncias e mistu-
ras colocadas no mercado estão sujeitas ao regulamento CLP, sendo essa uma obrigação do 
fornecedor, apesar deste interveniente no ADR não existir e ser assumido pelo expedidor. 

 
16. Foi considerado importante que as Associações envolvidas no transporte ADR promovam 

ações de sensibilização/formação junto dos seus associados para clarificação das responsabi-
lidades e do papel de cada interveniente no que respeita a “matéria perigosa para o ambiente”. 

 
17. Face ao acima exposto e apesar do interesse suscitado aos presentes e da importância desta 

temática, é entendido pelo grupo de trabalho não ser justificável a formalização de uma pro-
posta de desenvolvimento de estudo da existência da marca “Matéria Perigosa para o Ambien-
te” na coluna 5 do Quadro A. 


