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1. Introdução
Este manual apresenta orientações de ordem prática destinadas a ajudar a indústria no
cumprimento das respetivas obrigações de notificação de centros antivenenos (PCN), em
conformidade com o artigo 45.º e o anexo VIII do Regulamento CRE 1.
O documento explica como aceder a aplicações informáticas da ECHA e a estabelecer
utilizadores terceiros para trabalharem em representação de outra empresa. Também aborda
questões de ordem prática específicas das empresas que elaboram notificações de centros
antivenenos, como assegurar a coerência no que diz respeito às entidades jurídicas ao utilizar
várias ferramentas informáticas da ECHA.
Adicionalmente, este manual mostra como criar conjuntos de dados IUCLID 2, ou seja, ficheiros
editáveis, e compilar um dossiê válido (ficheiro não editável) que possa ser submetido aos
organismos nomeados dos Estados-Membros, por exemplo, através do ECHA Submission Portal
(Portal de Submissão da ECHA).

Todos os requisitos de informação, de acordo com o texto jurídico, são
abordados no documento Orientações sobre o anexo VIII (são
disponibilizadas traduções)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Anexo VIII do Regulamento CRE https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj
A base de dados internacional de informações químicas uniformes (International Uniform Chemical
Information Database, IUCLID) é uma aplicação crucial, utilizada pela indústria e as autoridades para
elaborar, armazenar e trocar dados sobre produtos químicos num formato harmonizado
1
2
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2. Acesso às aplicações informáticas da ECHA para
notificações de centros antivenenos (PCN)
Tem de criar uma ECHA Account (Conta ECHA) se quiser utilizar as aplicações informáticas
disponibilizadas pela ECHA, por exemplo, ECHA Cloud Services (Serviços de Cloud da ECHA) ou
o ECHA Submission Portal (Portal de Submissão da ECHA), para elaborar ou submeter as suas
notificações de centros antivenenos (PCN).

O Manual ECHA Accounts explica como criar, exportar, importar e gerir
a sua conta no geral:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

.

2.1 Passo 1 – Criar uma ECHA Account
A página de início de sessão localiza-se em https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Caso não
disponha de um nome de utilizador e palavra-passe válidos, em primeiro lugar, terá de se
registar, criando uma conta. Para criar uma ECHA Account, terá de facultar informações
específicas acerca da sua empresa e confirmar o seu endereço de correio eletrónico.

Recomenda-se a utilização da versão mais recente do Chrome, Firefox ou Microsoft
Edge, de modo a assegurar a melhor experiência do utilizador.

PCN: um guia prático – versão 5.1
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2.2 Passo 2 – Atribuir uma entidade jurídica à ECHA Account
As submissões feitas através do ECHA Submission Portal (Portal de Submissão da ECHA) são
realizadas por entidades jurídicas,3 as quais têm de ser definidas, incluindo os contactos, antes
da submissão.
Depois de ter criado uma ECHA Account e de ter iniciado sessão com sucesso, tem de ser
atribuída à mesma uma entidade jurídica (EJ).

Para atribuir uma entidade jurídica, clique em «Create a New legal Entity» (Criar uma nova
entidade jurídica). Dispõe de duas opções:
i)

criar uma nova entidade jurídica na ECHA Accounts (Contas ECHA) e introduzir
informações específicas sobre a empresa (secção 2.2.1),

OU
ii)

importar uma entidade jurídica preexistente, por exemplo, a partir do
ambiente de trabalho IUCLID (secção 2.2.2).

Uma vez atribuída uma entidade jurídica, a ferramenta Industry Applications
(Aplicações para a Indústria) fica visível no painel de controlo da aplicação ECHA

Uma entidade jurídica (EJ) pode representar qualquer coisa, desde uma estrutura empresarial complexa
até um negócio organizado simples, por exemplo, uma corporação, uma empresa ou um empresário em
representação individual.
3

10

PCN: um guia prático – versão 5.1
Accounts, e o utilizador pode aceder a aplicações a partir da lista disponível, por
exemplo, REACH-IT, R4BP3, ePIC, ECHA Cloud Services, ECHA Submission Portal.

2.2.1 Criar uma nova entidade jurídica
Ao selecionar «Create a New Legal Entity», é aberta uma página na qual terá de introduzir
informações sobre a empresa, a morada e os contactos, bem como as informações de
segurança da conta. Uma vez criada, é automaticamente atribuído à entidade jurídica um
número identificador único universal (IUU), para que as aplicações informáticas da ECHA
possam, explicitamente, identificar a entidade jurídica, os respetivos utilizadores e as suas
ações.
Os números IUU gerados na aplicação ECHA Accounts contêm o prefixo ECHA-…

As entidades jurídicas de países terceiros podem utilizar a aplicação ECHA Cloud
Services, por exemplo, para elaborar uma notificação, mas não podem aceder ao ECHA
Submission Portal para fazer submissões a partir das respetivas contas.

Dados de faturação
Para determinados processos de submissão, como submissões ao abrigo do Regulamento
REACH, o transmitente tem de pagar uma taxa diretamente à ECHA. É por este motivo
que, no formulário de registo, lhe é solicitado que indique os seus dados de faturação.
No entanto, a ECHA não cobra quaisquer taxas para as notificações de centros
antivenenos. Neste contexto, tenha em atenção que alguns Estados-Membros cobram
taxas
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
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Para obter informações sobre as taxas cobradas por esses Estados-Membros, contacte ou
consulte os sítios Web dos organismos nomeados
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies

2.2.2 Importar uma entidade jurídica (EJ) preexistente a partir da
IUCLID
Se é utilizador do ambiente de trabalho IUCLID, já terá criado previamente uma entidade
jurídica (o número IUU contém o prefixo IUC…). Tenha em atenção que as aplicações
informáticas da ECHA, como o ECHA Submission Portal, o identificarão através do IUU da
entidade jurídica constante da aplicação ECHA Accounts, e confrontarão o mesmo com a
entidade jurídica constante da notificação – por conseguinte, as entidades jurídicas indicadas
em ambos os locais têm de corresponder.
Neste caso, poderá optar por:
i)

exportar a sua EJ da ECHA Accounts para o ambiente de trabalho da IUCLID, ou

ii)

exportar a sua EJ da IUCLID para a ECHA Accounts.

Neste último caso, depois de exportar a entidade jurídica da IUCLID para, por exemplo, o seu
ambiente de trabalho, pode importá-la diretamente para o formulário de criação de entidade
jurídica, ativando a secção «Creation method» (Método de criação) e selecionando o ficheiro a
carregar.

Ao trabalhar no ambiente de trabalho da IUCLID, as informações sobre a entidade
jurídica não podem ser automaticamente sincronizadas com as existentes na aplicação

12
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ECHA Accounts. Por conseguinte, nos casos em que uma empresa tenha instalado a
IUCLID nos seus sistemas locais ou desenvolva a sua própria ferramenta para criar
dossiês de PCN, quaisquer alterações da entidade jurídica feitas na aplicação ECHA
Accounts terão de ser repetidas nessas ferramentas de preparação de dossiês.

2.3 Passo 3 – Adicionar utilizadores e definir/gerir funções de
utilizadores
Por predefinição, o utilizador que criou a conta é o Gestor da Entidade Jurídica, podendo
também ser adicionados novos utilizadores à conta, utilizando o processo «Create New User»
(Criar novo utilizador). Pode adicionar, modificar ou eliminar utilizadores, contactos e funções
de utilizador na aplicação ECHA Accounts, no separador relevante sob «Legal Entity» (Entidade
jurídica).

As funções de utilizador definem o nível de acesso dos utilizadores nas aplicações informáticas
da ECHA. As funções especificamente relacionadas com PCN incluem:
•

«LE manager» (Gestor da EJ): o Gestor da Entidade Jurídica pode visualizar e editar a
conta, adicionar e remover contactos, ou editar dados de utilizadores. Os dados da
entidade jurídica apenas podem ser editados por um utilizador com a função «LE
manager» – com exceção do número IUU específico da EJ e o país.

•

«Submission portal manager» (Gestor do Portal de Submissão): pode efetuar
submissões através do ECHA Submission Portal.

•

«IUCLID full access» (Acesso total a IUCLID): pode preparar submissões em linha na
aplicação IUCLID Cloud.

•

«IUCLID trial» (Avaliação de IUCLID): pode trabalhar na versão de avaliação da IUCLID
Cloud.

PCN: um guia prático – versão 5.1
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•

As funções «Reader» e «Read» apenas têm acesso «read-only» (só de leitura).

•

Gestor do portal de notificação com funções limitadas: um «LE manager» (gestor
de entidade jurídica) pode limitar a visibilidade das informações aos utilizadores no
portal de notificação da ECHA. Os utilizadores a quem esta função foi atribuída só
podem visualizar os detalhes das notificações que eles próprios tenham efetuado no
portal. NOTE-SE que, quando esta função é atribuída em combinação com outras
funções, prevalecerá a função com maiores direitos; por exemplo, se um utilizador for
«gestor do portal de notificação com funções limitadas» e «gestor do portal de
notificação», a visibilidade limitada não lhe é aplicável. Além disso, um utilizador com
funções limitadas que tenha pleno acesso à IUCLID Cloud (ou seja, «acesso IUCLID
total») terá acesso a todas as informações disponíveis na IUCLID Cloud para essa
entidade jurídica.
Uma entidade jurídica pode autorizar um terceiro utilizador, de uma outra entidade jurídica,
a trabalhar em sua representação, por exemplo, um consultor. Isto é possível através da
funcionalidade «Foreign user» (Utilizador externo) na ECHA Accounts. O anexo 1 explica
como criar um utilizador externo, utilizando um consultor como exemplo.

2.4 Passo 4 – Subscrever os ECHA Cloud Services
Após a criação de uma ECHA Account e de uma entidade jurídica, os novos utilizadores têm de
subscrever os ECHA Cloud Services (Serviços de Cloud da ECHA) antes de poderem começar a
trabalhar na aplicação.

Os termos e condições de utilização dos ECHA Cloud Services, em particular da IUCLID Cloud e
do ECHA Submission Portal, têm de ser aceites antes da utilização.

14

PCN: um guia prático – versão 5.1

Os Termos e Condições estão disponíveis em todas as línguas da UE no sítio Web da
ECHA: https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services.

3. Elaborar e submeter uma notificação do centro
antivenenos (PCN)
Estão disponíveis várias opções para uma empresa elaborar e submeter informações de
notificação do centro antivenenos (PCN), em função das preferências da empresa e dos
sistemas internos implementados.
Todas as notificações têm de respeitar o formato de PCN harmonizado, próprio para estruturar
as informações sobre misturas classificadas como perigosas para a saúde ou os perigos físicos.
O formato é baseado em XML e definido pelos requisitos estabelecidos no anexo VIII do
Regulamento CRE.
Para a elaboração e submissão de informações, a ECHA disponibiliza:
•
•
•
•

o
a
o
o

formato de notificação de centros antivenenos (PCN) (secção 3.1),
IUCLID para elaboração de dados (secção 3.2),
ECHA Submission Portal (secção 3.3),
serviço system-to-system (sistema a sistema, S2S) (secção 3.4).

Apoio adicional sobre as várias formas de elaboração e submissão
Visite a nossa página de e-Learning para obter informações sobre formações, webinários e
outras apresentações:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material.
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3.1 O formato de notificação de centros antivenenos (PCN)
O formato de PCN estrutura os requisitos de informações harmonizadas sobre misturas
classificadas como perigosas para a saúde ou os perigos físicos, disponibilizadas a centros
antivenenos em casos de incidentes de envenenamento ocorridos na União Europeia/Espaço
Económico Europeu (UE/EEE).
O formato de PCN é baseado em .xml e compatível com a IUCLID. Como tal, é incorporado nas
ferramentas de preparação de dossiês disponibilizadas pela ECHA. Está também disponível
para as empresas o incorporarem nas suas próprias ferramentas de preparação de dossiês, por
exemplo, quando utilizam o serviço system-to-system (S2S).

Apoio adicional sobre o formato de PCN
Se é utilizador do serviço system-to-system (S2S), pode descarregar a versão mais recente
do formato de PCN e os documentos relacionados no sítio Web dos centros antiveneno, em:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format.

3.2 IUCLID para elaboração de dados
Este capítulo aborda as ferramentas IUCLID Cloud (em linha) e IUCLID (fora de linha) para a
elaboração manual de notificações de centros antivenenos. Ambas as ferramentas
disponibilizam a mesma interface.
O Manual de Funcionalidades da IUCLID explica de forma exaustiva todo
o funcionamento da IUCLID (são disponibilizadas traduções). O manual
também está disponível na própria aplicação IUCLID.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation.

3.2.1 IUCLID Cloud Services
A preparação na IUCLID Cloud está disponível através do ECHA Cloud Service (https://idpindustry.echa.europa.eu/idp/), o qual é mantido, assegurado com cópias de segurança e
atualizado pela ECHA, e os dados são armazenados em segurança na nuvem. A versão
integral dos IUCLID Cloud Services permite aos utilizadores manter os respetivos dados
científicos e preparar dossiês para submissão. A versão de avaliação pode ser utilizada para
se familiarizar com a ferramenta. Não é possível efetuar submissões na versão de avaliação.
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3.2.2 IUCLID 6 via descarregamento a partir do sítio Web da IUCLID
Recomenda-se sempre a preparação fora de linha, utilizando a versão mais recente da IUCLID
6, a qual pode ser descarregada a partir do sítio Web da IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/home). O utilizador tem à sua disposição as versões para
computador e servidor, e terá de realizar as suas próprias atividades de manutenção.

Certifique-se de que possui a versão mais recente da IUCLID, pois só a versão mais
recente pode incorporar plenamente os requisitos para os centros antivenenos e
permite evitar falhas desnecessárias.

3.3 ECHA Submission Portal para notificações do centro antivenenos
O ECHA Submission Portal é uma ferramenta em linha destinada às empresas sediadas na UE,
para a submissão de notificações dos centros antivenenos a organismos nomeados dos
Estados-Membros em causa. Para efetuar submissões através do ECHA Submission Portal, uma
empresa tem de dispor de uma ECHA Account ativa, com utilizadores com as funções corretas,
e tem de ter subscrito o serviço.
A nossa página de apoio e de início de sessão para PCN está disponível em
https://poisoncentres.echa.europa.eu/prepare-and-submit-a-pcn.

As submissões feitas através do portal podem integrar notificações multimercado, o
que significa que uma submissão pode chegar a vários organismos nomeados.
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Os serviços de submissão de dados disponíveis na nuvem incluem a versão integral do ECHA
Submission Portal (ambiente de produção) e a versão de avaliação do ECHA Submission
Portal (ambiente de ensaio). Cada uma destas versões é explicada mais detalhadamente a
seguir.

A página inicial do painel de controlo do ECHA Submission Portal (serviço integral)
permite-lhe navegar para várias funcionalidades do sistema. Para além das notificações dos
centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE, também são suportados outros tipos de
notificações e aplicações.

A versão de avaliação do ECHA Submission Portal está configurada para alertar os
utilizadores de que estão na versão de avaliação. Eventuais dossiês para fins de ensaio não
são encaminhados para destinatários indicados na notificação.

18
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Para as notificações dos centros antivenenos, o ECHA Submission Portal inclui as seguintes
funcionalidades:
«Submit a IUCLID dossier» (Submeter um dossiê IUCLID): encaminha-o para a página de
carregamento e submissão.

«Search for PCN notifications» (Procurar notificações de PCN): encaminha-o para a página
«Search» (Pesquisa) do portal, na qual pode procurar submissões de PCN – ou pesquisar todas
as submissões, por exemplo, caso tenha efetuado submissões ao abrigo de outras legislações.
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«Create a dossier in IUCLID Cloud» (Criar um dossiê na IUCLID Cloud): encaminha-o para
os ECHA Cloud Services, nos quais pode escolher a versão integral da IUCLID ou a versão
«Trial» (de avaliação) da IUCLID para iniciar a preparação de um dossiê.

3.4 Serviço system-to-system (S2S)
O serviço system-to-system (S2S) está disponível para apoiar a indústria que deseja preparar
e submeter um dossiê de PCN de uma forma mais automatizada. Através deste serviço, uma
empresa pode criar um dossiê de PCN diretamente nos seus próprios sistemas, utilizando o
formato de PCN compatível com a IUCLID, e efetuar uma submissão ao ECHA Submission
Portal. Os dossiês são depois enviados a partir do portal para todos os Estados-Membros
relevantes.
Para utilizar o serviço system-to-system (S2S) pela primeira vez, uma empresa tem de:
1. Solicitar e obter acesso aos serviços S2S do ECHA Submission Portal;
2. Gerar as «chaves S2S»;
3. Integrar, no seu próprio sistema, os serviços do ECHA Submission Portal;
4. Superar com sucesso os testes de conectividade e integração antes de mudar para o
modo de produção.
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Guide to the PCN format e outros documentos importantes
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat.

Developers Guide to the IUCLID format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat.

System-to-system integration for industry, obtenção de acesso
ao serviço, documentação técnica/prática e ficheiros relacionados
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s

4. Criar e editar um conjunto de dados editável na IUCLID
O presente capítulo descreve o processo de elaboração de um «conjunto de dados» para
notificação dos centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE na IUCLID (ficheiro .i6z,
que contém informações sobre uma substância ou mistura). Além disso, são explicados os
«documentos» relevantes que contêm os campos de introdução de dados de acordo com os
requisitos de informações estabelecidos no anexo VIII do Regulamento CRE.

4.1 Painel de controlo IUCLID
O «Dashboard» (Painel de controlo) da IUCLID é a página inicial dos seguintes acessórios de
interface gráfica:
«Substances» (Substâncias): armazena informações de conjuntos de dados referentes a
substâncias, informações essas que podem ser elaboradas ou importadas para o ambiente de
trabalho. O número indicado no acessório de interface gráfica refere-se ao número de
conjuntos de dados relativos a substâncias que estão disponíveis.
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«Mixtures » (Misturas): armazena informações sobre os conjuntos de dados disponíveis
relativos a misturas, bem como eventuais dossiês preparados.
«Articles» (Artigos): apenas é utilizado para efetuar notificações para a base de dados SCIP,
a qual foi estabelecida ao abrigo da Diretiva-Quadro Resíduos (DQR)4.

A área «Import IUCLID files» (Importar ficheiros IUCLID) permite-lhe importar ficheiros .i6z
para o seu ambiente de trabalho da IUCLID, os quais podem incluir entidades jurídicas,
substâncias de referência, conjuntos de dados relativos a substâncias/misturas e dossiês.

Esta funcionalidade apenas é relevante para fornecedores de artigos que contenham certas substâncias
que suscitam elevada preocupação, com concentrações superiores a 0,1 % p/p. São apresentadas
informações
detalhadas
na
secção
relativa
à
DQR
do
sítio
Web
da
ECHA
(https://echa.europa.eu/understanding-wfd).
4
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4.2 Gerir entidades IUCLID fora da notificação
A partir do ícone do menu no «Dashboard» (Painel de controlo), é encaminhado para o menu
principal. Este contém ligações diretas para as páginas de listas para várias entidades. A partir
daqui, pode gerir facilmente as informações específicas da sua entidade, por exemplo,
entidades jurídicas, contactos e substâncias de referência, bem como utilizadores e respetivas
funções, fora de uma notificação.

4.2.1 Gerir informações de contactos
Ao gerir os contactos fora de uma notificação (é igualmente possível gerir os mesmos a partir
de uma notificação), é possível criar novos contactos ou editar os existentes, exportar
contactos selecionados, bem como copiá-los.
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4.3 Passos para elaborar um conjunto de dados inicial relativo a uma
mistura/produto
Esta secção aborda os princípios gerais para a criação de um conjunto de dados personalizado
para as notificações dos centros antivenenos, campo a campo. Começamos por clicar em
«Mixtures» (Misturas)

Somos então redirecionados para a página «Mixtures/Products» (Misturas/Produtos»), que
exibe todos os «Datasets» (Conjuntos de dados) em elaboração (símbolo de mistura cor de
laranja), ou pode mudar para visualizar todos os «Dossiers» (Dossiês) que foram previamente
criados (símbolo de cadeado lilás).
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4.3.1 Criar um conjunto de dados relativos a nova mistura/produto
O botão «+New mixture/product» (Adicionar nova mistura/produto) inicia o processo de
criação de um conjunto de dados relativos a uma nova mistura/produto. Para completar o
processo, tem de introduzir um nome para a mistura e clicar em «Create» (Criar).

O conjunto de dados relativos à mistura é identificado pelo nome atribuído
aquando da criação. Pode ser utilizado qualquer nome, contudo, sugere-se que
selecione um nome que seja habitualmente utilizado para essa mistura no seio da
empresa. Este pode ser, por exemplo, um nome interno ou um identificador de
formulação. Se necessário, este nome pode ser alterado.

4.3.2 Definir o contexto de trabalho
Uma vez criado o conjunto de dados relativos a uma mistura, é possível abrir o mesmo e
selecionar o «Working context» (Contexto de trabalho). O contexto de trabalho personaliza os
campos da IUCLID relevantes para a legislação e processo selecionados.
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Por exemplo, a seleção do contexto de trabalho «CLP Poison centre notification» (Notificação
de centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE) é utilizada para elaborar uma
notificação de centros antivenenos.

Estão disponíveis outras seleções relevantes para as notificações dos centros antivenenos
(vários componentes), mas, geralmente, não é necessário selecioná-las se criar conjuntos de
dados relativos a componentes diretamente no «Composition document» (Documento de
composição) da mistura final. Nas secções seguintes do presente guia, encontrará informações
adicionais sobre como criar estes conjuntos de dados:
•

«Notificação de centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE (mistura em
mistura)» – (capítulo 4.8)

•

«Grupo de componentes intermutáveis (GCI) ao abrigo do Regulamento CRE» –
(capítulo 5)

•

«Componente de fórmula-padrão (FP) para PCN ao abrigo do Regulamento CRE» –
(capítulo 5)

Da mesma forma, também é apresentado, no acessório de interface gráfica «Substances»
(Substâncias), um contexto de trabalho de «PCN Substance information» (Informações sobre
substância para PCN). Mais uma vez, não é necessário efetuar esta seleção ao adicionar
componentes de substâncias no documento de composição da mistura final (secção 4.7).
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4.3.3 Abrir e preencher o cabeçalho de dossiê preliminar
Abra o «Draft dossier header» (Cabeçalho de dossiê preliminar) clicando na ligação
CLP
Poison centre notification (Notificação de centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE)
apresentada no lado esquerdo da árvore de navegação – tenha em atenção que algumas
secções do cabeçalho de dossiê preliminar são de preenchimento obrigatório nesta etapa,
enquanto outras não o são. Explica-se a seguir, em maior detalhe, cada uma das secções.

O «Cabeçalho do dossiê preliminar» contém os campos «Dossier name» (Nome do dossiê)
e «Dossier submission remarks» (Notas de submissão do dossiê), nos quais pode
introduzir o nome do dossiê que está a preparar ou notas acerca da submissão para os seus
próprios registos.
A informação «PCN number» (Número de PCN), ou seja, o número da notificação do centro
antivenenos, é obrigatória e pode ser gerada e atribuída à notificação abrindo o campo e
utilizando o botão de geração automática de número, representado por duas setas circulares.
O número de PCN refere-se a uma notificação inicial (ou a uma nova notificação, após
alteração significativa de uma composição), e é utilizado pelos centros antivenenos para
acompanhar todas as atualizações de notificação relacionadas. O número de PCN pode ser
gerado nas ferramentas de preparação de dossiês ou utilizando um dos geradores de IUU
disponíveis em linha, por exemplo, https://www.uuidgenerator.net/.
As seleções «Country (market placement)» [País (colocação no mercado)] e
«Language» (Língua) têm de incluir todas as áreas do mercado onde a mistura será
comercializada. Além disso, também têm de ser indicadas todas as línguas necessárias para
cada área de mercado. As línguas permitidas, conforme especificado por cada Estado-Membro,
podem ser encontradas no documento «Resumo das decisões dos Estados-Membros em
relação à aplicação do anexo VIII do Regulamento CRE»,
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies
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É necessário indicar as línguas antes da elaboração dos dados, pois desta forma
são criados os campos multilíngues necessários para eventuais campos de texto
livre que tenham de ser apresentados em todas as línguas relevantes, por
exemplo, para a informação toxicológica.
É igualmente importante considerar quais são as áreas do mercado efetivamente
relevantes, onde as notificações deverão ser submetidas. Após submissão bemsucedida, as áreas do mercado não podem ser eliminadas numa atualização, mas
podem ser adicionadas novas áreas, se necessário. Tenha em atenção que isto se
aplica mesmo em caso de cessação do mercado num determinado país.

4.3.3.1 Explicação dos tipos de submissão
Por predefinição, o «Submission type» (Tipo de submissão) é «Standard» (Padrão). Por
conseguinte, não é necessário selecionar o tipo de submissão, a menos que pretenda
apresentar outras informações não previstas pelos requisitos de informação padrão.

A opção «Limited Submission (industrial use only)» [Submissão limitada (apenas
para utilização industrial)] está disponível para misturas perigosas colocadas no mercado
unicamente para utilização industrial.

Tenha em atenção que deverá ser tida em conta a utilização da mistura a jusante.
Se, por exemplo, a mistura é utilizada na formulação de uma mistura destinada a
utilização profissional ou pelo consumidor final, esta opção não pode ser
selecionada. Todavia, esta opção aplica-se a misturas incluídas numa mistura final,
destinada a utilização profissional ou pelo consumidor final, que não estejam
abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 45.º e do anexo VIII (ou seja,
misturas com utilização final não sujeitas a notificação).

Está disponível a opção «Group submission» (Submissão em grupo) (descrita em maior
pormenor no capítulo 8), para a criação de um dossiê contendo informações sobre várias
misturas, desde que:
•

todas as misturas tenham a mesma composição, excetuando determinados perfumes
em condições específicas;

•

as concentrações/os intervalos de variação de cada um dos componentes sejam os
mesmos (excetuando determinados perfumes);
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•

todas as misturas do grupo tenham a mesma classificação em termos de perigos para a
saúde e perigos físicos.

Está disponível a opção «Voluntary submission» (Submissão voluntária) para quem não
é agente com obrigações ou misturas não abrangidos pelo artigo 45.º e o anexo VIII.
O transmitente de uma submissão voluntária é sempre o responsável pela
notificação. Deverão ser mantidas submissões voluntárias se, por exemplo, existir
a necessidade de atualizar alguma informação.

4.3.3.1 Explicação dos tipos de notificação
O tipo de notificação tem de ser indicado, por exemplo, se se trata de uma notificação inicial,
de uma atualização ou de uma nova notificação após uma alteração significativa da
composição. A seleção feita aqui determina o enquadramento para o dossiê e as regras que
serão utilizadas para validar as informações utilizando o assistente de validação.

«Initial notification» (Notificação inicial) consiste na primeira submissão feita para uma
mistura/produto. Tem de ser realizada com sucesso uma submissão inicial antes de poder ser
aceite uma atualização.
A opção «New notification after a significant change of composition» (Nova
notificação após uma alteração significativa da composição) é utilizada para uma
mistura notificada caso tenha ocorrido uma alteração da composição que ultrapasse os limites
estabelecidos no anexo VIII do Regulamento CRE. Esta situação conduz, efetivamente, à
colocação de duas misturas diferentes no mercado; os dois conjuntos de informações (relativos
à composição original e à nova) continuam a ser pertinentes (ambos os produtos podem
permanecer no mercado por muito tempo). A submissão anterior e a nova notificação
permanecem associadas através do número de PCN relacionado – consulte a secção 11.2.
A opção «The submission is an update» (A submissão é uma atualização) é selecionada
quando existe a necessidade de atualizar informações que existem atualmente na base de
dados. Utiliza-se uma submissão atualizada quando a composição da mistura permanece a
mesma. Tanto a submissão anterior como a atualizada continuam a ser potencialmente
pertinentes para os organismos nomeados – consulte a secção 11.1.
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Não selecione a opção «The submission is an update» (A submissão é uma
atualização) caso necessite de repetir a submissão no seguimento do
incumprimento de uma regra de validação e não existir nenhuma submissão inicial
anterior bem-sucedida. Tal ativará uma regra de validação BR568.

4.3.4 Navegação geral e funcionalidades para introdução de dados
A árvore de navegação, ou índice, apresentada do lado esquerdo da página, permite o fácil
movimento entre o «Cabeçalho do dossiê preliminar» e as secções personalizadas, criadas
para a notificação de centros antivenenos sobre uma mistura – conjunto de dados. Têm de ser
criados documentos para cada uma das secções. A árvore de navegação permite-lhe navegar
no conjunto de dados utilizando as setas de fecho/expansão.

Cada secção e documento criado é expansível e pode ser gerido através de funcionalidades
adicionais.
Função
Fecha uma secção
Expande uma secção

Símbolo
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Adiciona um novo documento

+

Documento IUCLID
O número corresponde à quantidade de documentos IUCLID por secção
O caixote do lixo elimina documentos indesejados
Substância
Mistura/produto
Cabeçalho do dossiê preliminar

4.3.4.1 Criar um novo documento
Antes de poderem ser introduzidas informações no conjunto de dados, tem de ser criado um
documento contendo campos de introdução de dados pertinentes, clicando no ícone cor de
laranja «+» e selecionando «+New document» (Adicionar novo documento).
Quando é criado um novo documento, este é representado por um círculo cor de laranja
preenchido e recebe um nome e número predefinidos (por exemplo, [Classification and
Labelling.001]) e um número IUU do documento específico. O nome do documento pode ser
editado conforme a sua preferência.

4.3.4.2 Editar nomes de documentos
Depois de criado um documento, é possível alterar o nome dos registos de acordo com as
necessidades do utilizador – isto ajuda a facilitar a localização do registo, por exemplo, ao
utilizar a funcionalidade «Copy from» (Copiar a partir de). Basta colocar o cursor no campo e
editar o nome de acordo com a sua preferência. Depois de alterado o nome do documento, é
necessário guardar as alterações.
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4.3.4.3 Copiar dados a partir de documentos existentes
Se tiver criado previamente documentos informativos para outras misturas-conjuntos de
dados, tais documentos estarão disponíveis para reutilização em outros conjuntos de dados.
Para incluir informações previamente elaboradas, clique no ícone de reticências «…», no canto
superior direito do conjunto de dados em que está a trabalhar. Ficam disponíveis várias
funcionalidades, nomeadamente «Copy data from …» (Copiar dados a partir de ...).

É apresentada uma lista dos conjuntos de dados disponíveis para seleção de informações. O
tipo de entidade apresentado por predefinição é «Mixtures» (Misturas) (ou seja, misturaconjuntos de dados), mas é possível selecionar «Dossiers» (Dossiês). Pode utilizar a função de
pesquisa, que ajuda a localizar informações-fonte e torna a seleção mais rápida.
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Pode copiar em massa dados de um dossiê para um conjunto de dados novo,
selecionando «Entity type: Dossier» (Tipo de entidade: Dossiê) e escolhendo as
informações que pretende copiar.

Depois de selecionar o documento-fonte a partir do qual serão copiadas as informações, pode
copiar todas as secções (tenha em atenção que as informações do cabeçalho do dossiê não
podem ser copiadas) ou selecionar mais detalhadamente as secções que pretende copiar.
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Depois de copiar as informações especificadas, o documento copiado aparece com o nome
«[nome original do registo].COPY», que pode sempre ser alterado.

4.3.4.4 Utilizar a funcionalidade de clonagem
É disponibilizada a funcionalidade «Clone» (Clonar) para facilitar, por exemplo, a preparação
de dossiês de atualização através da replicação de uma mistura-conjunto de dados, de modo a
editar e criar um novo dossiê a partir desses dados. Desta forma, não necessita de voltar a
introduzir todas as informações relacionadas com a mistura, como a composição, a informação
toxicológica ou as informações do produto.
Tenha em atenção que o contexto de trabalho não é clonado, pelo que terá de
redefinir o mesmo e introduzir as informações no cabeçalho do dossiê preliminar.

Esta funcionalidade está disponível na lista de conjuntos de dados clicando no ícone de
reticências «…» do conjunto de dados que pretende replicar e selecionando «Clone» (Clonar).
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Em alternativa, pode abrir a própria mistura-conjunto de dados e criar uma cópia clonada,
clicando no ícone de reticências «…» no canto superior direito. Isto abre uma lista de
funcionalidades, que inclui «Clone» (Clonar).

Uma vez criada a cópia clonada de um conjunto de dados, esta aparece na lista de misturasconjuntos de dados com o nome «nome da mistura original_CLONE_[data]», que pode editar
antes de criar um novo dossiê.

5. Elaborar PCN – secção por secção
5.1 Secção relativa à identidade da mistura e transmitente legal
5.1.1 Nome da mistura
Este é o nome da mistura introduzido quando a nova mistura/produto-conjunto de dados foi
criada. Pode ser o nome comercial do seu produto, embora não tenha necessariamente de o
ser. Este campo é editável.
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5.1.2 Transmitente legal
O documento referente ao transmitente legal apresenta o nome da entidade jurídica e o IUU.
Esta é a entidade jurídica que é confrontada com o utilizador com sessão iniciada no ECHA
Submission Portal e considerada o agente com obrigações.

O IUU da entidade jurídica especificado ao nível da mistura tem de corresponder à
entidade jurídica constante do ECHA Submission Portal aquando da submissão.
Tenha em atenção que a alteração do nome da entidade jurídica não altera o IUU
da entidade jurídica que efetua a submissão. Todas as alterações associadas à
entidade jurídica têm de ser geridas na aplicação ECHA Accounts.

5.1.2.1 Como alterar o IUU do transmitente legal
Se necessário, os dados referentes ao «Legal Entity Owner» (Titular da entidade jurídica)
podem ser alterados para uma entidade jurídica diferente. Para remover uma entidade
jurídica, clique na ligação do nome do titular da entidade jurídica.

Clique no «X» para remover a entidade jurídica atribuída.

Clique em «Select» (Selecionar) para abrir as listas de entidades jurídicas disponíveis.
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Proceda à seleção na lista de entidades jurídicas disponíveis no seu ambiente de trabalho. Se a
entidade jurídica não constar da lista, os dados referentes ao titular da entidade jurídica terão
de ser importados, por exemplo, a partir da aplicação ECHA Accounts.

Não edite o nome ou outras informações, por exemplo, os contactos, da entidade
jurídica no conjunto de dados, uma vez que tal não altera o IUU da entidade
jurídica do transmitente legal. Se necessitar de atualizar estas informações, deverá
fazê-lo na aplicação ECHA Accounts.

5.1.3 Outros identificadores
Pode utilizar «Other identifiers» (Outros identificadores) para acrescentar informações
adicionais sobre uma mistura.

Para adicionar um novo elemento, clique em «+New item» (Adicionar novo elemento) e
selecione o elemento pretendido na lista de opções «Name type» (Tipo de nome) [por
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exemplo, «Colour index» (Índice de cor)]. Em seguida, adicione a informação específica ao
campo «Name» (Nome) – selecionando um nome específico na lista de opções (só para
combustíveis e fórmulas-padrão) ou selecionando «Other» (Outro).

Se for selecionado «Other» (Outro) no campo «Name» (Nome), podem ser indicadas mais
informações no campo de texto livre.

5.1.4 Pessoa de contacto
A funcionalidade «Contact persons» (Pessoas de contacto) é utilizada para registar as funções
e o contacto das pessoas de contacto, por exemplo, um contacto de emergência no caso de
uma submissão limitada, ou um ponto de contacto caso o transmitente não disponha de mais
informações relevantes para dar uma resposta de emergência a questões de saúde.
Clique em «+ New item» (Adicionar novo elemento) e selecione um contacto anteriormente
criado ou crie um novo.
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Se a lista de opções «Contact Type» (Tipo de contacto) não apresentar o tipo de contacto
correto que pretende especificar, pode selecionar «Other» (Outro) e introduzir as informações
no campo de texto livre.

No caso de submissões limitadas, tem de ser selecionado o tipo de contacto
«emergency contact» (contacto de emergência).
Além disso, se uma mistura for colocada no mercado numa única área do mercado,
tem de indicar apenas um registo de contacto de emergência que contenha esta
informação. Se a submissão se destinar a várias áreas do mercado, terá de indicar
vários registos de pessoas de contacto. Cada registo conterá informações sobre a pessoa
de contacto em caso de emergência em cada país, mesmo que alguns detalhes se
apliquem a todos os países.

5.2 Documento de composição da mistura
O documento de composição da mistura contém as informações de todos os componentes da
mistura, conforme colocada no mercado. Para introduzir informações sobre a composição da
mistura, tem primeiro de ser criado um «New document» (Novo documento).
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Depois de criar o documento de composição da mistura, é criada uma secção «Components»
(Componentes), na qual são adicionadas as substâncias individuais e componentes da mistura
final, selecionando «+ New item» (Adicionar novo elemento).

É criado um elemento, o qual pode ser aberto e preenchido clicando na área sombreada a azul.
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A caixa «Set values» (Definir valores) abre, e têm de ser introduzidos valores específicos para
cada componente.

«Name» (Nome): o nome do componente. Primeiro, tem de selecionar o tipo de
componente, ou seja, se é uma substância ou um componente de mistura. Para proceder à
seleção, tem de continuar a identificar o componente.
«Function» (Função): este campo só é preenchimento obrigatório se estiver a indicar um
componente com GCI (identificador genérico de componente). Nestes casos, tem de selecionar
perfumes ou corantes. Em todos os outros casos, as informações podem ser indicadas
voluntariamente.
«Typical concentration/Concentration range» (Concentração habitual/Intervalo de
concentração): a concentração dos componentes pode ser declarada como concentração
habitual (ou seja, concentração exata) ou sob a forma de um intervalo de concentração, e
expressa em % (p/p) ou % (v/v). Ao comunicar intervalos de concentração, é necessário
indicar operadores (>, <, ≤, ≥).
Tenha em atenção que as unidades deverão ser comunicadas da mesma forma para as
concentrações de todos os componentes.

Declarar concentrações
A declaração de concentrações tem de ser realizada
em conformidade com os limites permitidos,
indicados no anexo VIII, a menos que se apliquem
disposições específicas. Para mais informações sobre
os intervalos permitidos e exemplos de trabalho,
consulte:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/componentsof-major-concern.
Estes tipos de componentes apenas deverão ser sinalizados nas situações em que os
componentes estejam abrangidos por condições específicas, descritas no anexo VIII do
Regulamento CRE. Para mais informações, consulte o capítulo 6:
•

Componente de fórmula-padrão (FP)

•

Grupo de componentes intermutáveis (GCI)

•

Identificador genérico de componente (IGC)
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5.3 Adicionar um componente de substância
Cada componente de substância da mistura final é identificado por informações contidas num
conjunto de dados sobre uma substância. Também são necessários conjuntos de dados sobre
substâncias para todas as substâncias contidas em «misturas em misturas» (MiM)
comunicadas.
Primeiro, a partir do documento de composição da mistura (principal), tem de criar um novo
elemento, clicando em «+ New item» (Adicionar novo elemento). O campo gerado para o
componente é numerado. Ao clicar no campo (área sombreada a azul), abre-se a caixa «Set
values» (Definir valores), na qual pode selecionar «Substance» (Substância) no campo
«Name» (Nome).

A substância pode ser incluída de uma de duas formas:
i) selecionando na lista um conjunto de dados previamente elaborado sobre uma
substância, ou
ii) selecionando «+Create» (Criar) para criar um novo conjunto de dados sobre a
substância
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i)

A seleção de uma substância na lista preenche automaticamente a secção do nome
com o que foi indicado no conjunto de dados sobre a substância, constituindo este
nome uma ligação para todas as outras informações incluídas nesse conjunto de
dados.

ii)

A criação de um conjunto de dados sobre uma substância requer a introdução
manual de informações sobre:

«Reference substance» (Substância de referência): são necessárias informações
relativas à substância de referência para componentes de substâncias (excetuando os
identificadores genéricos de componentes) – aqui também terá de selecionar uma substância
de referência apresentada na lista (se disponível) ou, caso não esteja disponível, descarregar e
importar a substância de referência diretamente para o seu ambiente de trabalho, ou criar o
seu próprio documento de substância de referência.
«Legal entity» (Entidade jurídica): tenha em atenção que a entidade jurídica é obrigatória
para criar o conjunto de dados IUCLID; no entanto, não é obrigatória para fins de PCN e não
são efetuadas verificações no que respeita a esta informação. A sua própria entidade jurídica é
automaticamente pré-preenchida, mas pode ser editada, por exemplo, para uma entidade
jurídica não definida.
«Substance name» (Nome da substância): o nome da substância é um campo de texto
livre e não é específico da língua. Por conseguinte, fica ao critério do notificante decidir a
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língua mais apropriada para todos os destinatários. Podem ser incluídos nomes em mais
línguas no documento da substância de referência, no campo «Synonyms» (Sinónimos).
Nas situações em que exista mais do que um nome para um componente de substância,
esses nomes não devem ser todos incluídos neste campo. Recomenda-se a inclusão de
nomes adicionais no documento da substância de referência, no campo «Synonyms»
(Sinónimos) – consulte a secção 5.3.2.

5.3.1 Descarregar uma substância de referência a partir do sítio Web
da IUCLID
Para definir a identidade de uma substância, utiliza-se uma «substância de referência», por
forma a poder reutilizar-se essa definição em mais do que um dossiê, se necessário. Embora
possa criar documentos de substâncias de referência durante a preparação de um dossiê,
também pode descarregar e importar tais conjuntos de dados já elaborados a partir do sítio
Web da IUCLID (https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
Tenha em atenção que as substâncias de referência disponíveis para descarregamento
não são objeto de manutenção, pelo que podem existir erros e incoerências. É da
responsabilidade do utilizador verificar as informações utilizadas na notificação.
Na página «Search and download Reference substance» (Procurar e descarregar substância de
referência), comece por procurar a substância utilizando um identificador CE ou outro
identificador de produto. A partir da lista de resultados, pode descarregar e guardar o ficheiro
(formato .i6z) localmente, para lhe atribuir um nome mais significativo.
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Para importar a substância de referência para o seu ambiente de trabalho IUCLID, selecione
«Browse» (Procurar) e localize o ficheiro que guardou previamente, por exemplo, no seu
ambiente de trabalho.

Após o ficheiro da substância de referência ter sido importado com sucesso, esta ficará
disponível na lista de substâncias de referência.
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5.3.2 Criar e associar uma substância de referência
Para associar um conjunto de dados sobre uma substância a uma substância de referência,
pode: a) fazer uma seleção na lista de substâncias de referência, ou b) criar uma nova
substância de referência. Para criar uma nova substância de referência, têm de ser fornecidos,
pelo menos, os seguintes elementos:
i)

um nome da substância de referência,

ii) a substância de referência tem de ter, pelo menos, um dos seguintes identificadores
comunicado: número CE, número CAS, nome IUPAC, denominação química
internacional, índice de cor ou denominação INCI. Tenha em atenção que a
denominação química internacional deverá ser comunicada no campo do nome
IUPAC.

Os polímeros são considerados substâncias e têm de ser identificados da mesma forma
que qualquer outro componente, ou seja, tem de indicar um nome e um número de
identificação conforme descrito artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento CRE. Nas situações em
que não estejam disponíveis informações CE, CAS ou IUPAC, pode comunicar o nome
conhecido no campo do nome IUPAC, no documento da substância de referência.

Ao criar uma nova substância de referência, abre-se o formulário relevante, no qual pode
introduzir as informações.

46

PCN: um guia prático – versão 5.1
O «Inventory number» (Número de inventário) não contém uma lista exaustiva de
substâncias. Se a substância não existir no inventário CE, terá de introduzir
manualmente «Reference substance information» (Informações da substância de
referência) sobre a identidade.

O campo «Synonyms» (Sinónimos) da substância de referência pode ser utilizado, por
exemplo, para incluir línguas adicionais ou outros nomes como nomes comuns.
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5.3.3 Classificação (e rotulagem) da substância
Tem de ser incluído um novo documento de classificação e rotulagem para a substância. Pode
ser criado um novo documento, ou pode ser copiado um documento de uma fonte existente.

O novo documento tem de ter indicada a classificação da substância, o que pode fazer
procedendo a uma seleção na lista de opções «Hazard categories and statements» (Categorias e
declarações de perigo). Limites de concentração específicos e fatores M, se aplicáveis, também
podem ser indicados nos campos específicos.
Caso não esteja classificada em termos de perigos físicos, para a saúde ou ambientais, selecione
«Not classified» (Não classificada). Esta seleção desativa os campos de classificação. Também
poderão ser introduzidas nesta secção eventuais classes de perigo adicionais.
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Não são necessárias informações de «Labelling» (Rotulagem) relacionadas com os
componentes da substância, mas podem ser incluídas voluntariamente. Tenha em atenção que
a funcionalidade «Calculate» (Calcular) utiliza as informações de classificação introduzidas no
passo anterior para determinar informações de rotulagem.
É da responsabilidade do transmitente verificar os resultados da função «Calculate»
(Calcular) na secção de rotulagem. Se necessário, as informações podem ser editadas.

5.4 Adicionar um componente de mistura em mistura (MiM)
5.4.1 Identificar a MiM e especificar a concentração
É necessário criar um conjunto de dados da mistura para cada componente MiM incluído na
mistura final que será colocada no mercado. Se pretender comunicar as substâncias
conhecidas da MiM, são necessários conjuntos de dados das substâncias individuais, tendo
cada uma de estar identificada com o respetivo identificador e associada a uma substância de
referência.

Se todas as substâncias presentes no componente de mistura em mistura forem
conhecidas, tais substâncias têm de ser comunicadas individualmente, tal como todas
as outras substâncias, ou seja, não deverão ser incluídas como uma MiM. Neste caso,
verifique se tem duas comunicações da mesma substância – estas terão de ser
agrupadas e a substância deverá ser comunicada apenas uma vez.

A partir do documento de composição da mistura (principal), tem de criar um novo elemento,
clicando em «+ New item» (Adicionar novo elemento). Ao clicar no campo (área sombreada a
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azul), abre-se a caixa «Set values» (Definir valores), na qual pode selecionar «Substance»
(Substância) no campo «Name» (Nome).

A MiM pode ser especificada de uma de duas formas:
i)

selecionando na lista um conjunto de dados sobre uma mistura previamente elaborado,
se disponível, OU

ii) selecionando «+Create» (Criar), para criar um conjunto de dados sobre uma mistura e
introduzir as informações relevantes.

i)

ii)
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Se selecionar um conjunto de dados sobre uma mistura a partir da lista, a caixa «Set
values» (Definir valores) é automaticamente preenchida com o nome do componente MiM
ligado às informações que lhe estão associadas.

Ao criar um conjunto de dados sobre uma mistura, tem de introduzir manualmente as
informações relativas ao componente de mistura, nomeadamente:
«Mixture name» (Nome da mistura): o nome da mistura é um campo de texto livre, no
qual deverá incluir o nome da mistura tal como recebida pelo fornecedor.
Nas situações em que exista mais do que um nome para um componente de mistura,
esses nomes não devem ser todos incluídos neste campo. Tais nomes adicionais podem
ser incluídos na secção «Other identifiers» (Outros identificadores)

«Legal entity owner» (Titular da entidade jurídica): tenha em atenção que a entidade
jurídica é obrigatória para criar o conjunto de dados IUCLID; no entanto, não é obrigatória
para fins de PCN e não são efetuadas verificações no que respeita a esta informação.
Atualmente, tem de ser selecionada uma entidade jurídica, podendo, por exemplo, ser a sua
própria entidade jurídica.
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Uma vez indicado e guardado o nome da mistura, é necessário preencher a caixa «Set values»
(Definir valores):
«Function» (Função): este campo só é de preenchimento obrigatório se estiver a indicar um
componente com GCI (identificador genérico de componente). Nestes casos, tem de selecionar
entre perfumes ou corantes. De qualquer modo, as informações podem ser indicadas
voluntariamente.
«Typical concentration/Concentration range» (Concentração habitual/Intervalo de
concentração): a concentração dos componentes pode ser declarada como concentração
habitual (ou seja, concentração exata) ou sob a forma de um intervalo de concentração, e
expressa em % (p/p) ou % (v/v). Introduza as informações relevantes, quer o componente
MiM constitua 100 % da mistura final ou apenas uma parte da mistura final. Têm de ser
indicados operadores (>, <, ≤, ≥) em caso de comunicação de intervalos – tenha em atenção
que «ca.» (cerca de) não é permitido.

Tenha em atenção que as unidades deverão ser comunicadas da mesma forma para as
concentrações de todos os componentes.

A declaração de concentrações no caso de componentes perigosos e não perigosos tem de ser
realizada em conformidade com os limites permitidos, indicados no anexo VIII (a menos que
se apliquem disposições específicas). Para mais informações sobre estes intervalos, incluindo
exemplos de trabalho, consulte o nosso sítio Web:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/components-of-major-concern.

Estes tipos de componentes apenas deverão ser indicados nos casos em que os
componentes estejam abrangidos por condições específicas, descritas no anexo VIII do
Regulamento CRE. Para mais informações, consulte o capítulo 6:
•

Componente de fórmula-padrão (FP)
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•

Grupo de componentes intermutáveis (GCI)

•

Identificador genérico de componente (IGC)

5.4.2 Preencher informações sobre a MiM
Esta secção descreve os documentos relevantes de uma MiM e a forma como as informações
deverão ser introduzidas na IUCLID, caso a composição de uma MiM não seja inteiramente
conhecida.
Ao adicionar um componente MiM ao documento de composição da mistura principal e clicar no
botão «Save» (Guardar), é gerado um conjunto adicional de campos informativos na árvore de
navegação. Estas secções ficam visíveis quando utiliza as setas para expandir a MiM. Para
introduzir informações em cada secção, tem de criar primeiro um novo documento, clicando
em «New document» (Novo documento).
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Tenha em atenção que, dependendo das informações que utiliza para comunicar as suas
misturas em misturas, nem todos os campos e secções têm de ser preenchidos. Consulte o
documento «Orientações sobre o anexo VIII» (https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-clp) para determinar que informações têm obrigatoriamente de
ser preenchidas para a sua mistura em mistura, conforme indicado no anexo VIII, parte B,
ponto 3.2.2, do Regulamento CRE.

«Mixture in mixture (MiM) identity» (Identidade da mistura em mistura (MiM): tenha
em atenção que o nome da MiM (e da entidade jurídica) foi indicado durante o processo de
criação, no passo anterior. Na secção «Other identifiers» (Outros identificadores), pode incluir
informações adicionais sobre a MiM, por exemplo, se corresponde a uma fórmula-padrão ou a
um combustível, conforme estabelecido no anexo VIII. Não é necessário incluir pessoas de
contacto para a MiM aqui – consulte a secção «Fornecedor da MiM» abaixo.

«MiM composition» (Composição da MiM): aqui são introduzidos os componentes da
substância (apenas). O componente da substância pode ser expandido para incluir informações
sobre a identidade da substância MiM (substância de referência) e a classificação (consulte as
secções 4.3.5.3 e 4.3.5.4).
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«MiM UFI» (UFI da MiM): se disponível, o UFI da MiM, conforme indicado pelo fornecedor,
tem de ser incluído neste campo. O campo «Regulatory programme» (Programa regulamentar)
tem de conter o «CLP unique formula identifier (UFI)» (Identificador de fórmula único em
conformidade com Regulamento CRE), tendo o UFI de ser introduzido no campo «ID»
(Identificador).

«MiM supplier» (Fornecedor da MiM): as informações sobre o fornecedor podem ser
incluídas selecionando a entidade jurídica na lista de entidades jurídicas. Se não forem
apresentadas informações, pode criar um novo documento clicando em «+New document»
(Adicionar novo documento) e introduzir as informações relevantes sobre o fornecedor da MiM
(nome, endereço de correio eletrónico e número de telefone do fornecedor da MiM). Tenha em
atenção que não é necessário o IUU da entidade jurídica do fornecedor da MiM.
Ao especificar as informações do fornecedor da MiM, certifique-se de que utiliza
informações de um fornecedor UE. Isto destina-se a auxiliar as autoridades em
caso de seguimento adicional da composição.
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«Classification and labelling» (Classificação e rotulagem) (da MiM): tem de ser
indicada a classificação da MiM, procedendo a uma seleção na lista de opções «Hazard
categories and statements» (Categorias e declarações de perigo). Os elementos de rotulagem
da MiM não são necessários, mas podem ser incluídos voluntariamente. A funcionalidade
«Calculate» (Calcular) pode ser utilizada para auxiliar neste processo, após verificação dos
resultados pelo transmitente.
«MiM safety data sheet» (Ficha de dados de segurança da MiM): esta informação não é
obrigatória em nenhum caso, mas o campo é disponibilizado para carregamento opcional de
fichas de dados de segurança em várias línguas.

5.4.3 Introduzir informações sobre a composição da MiM
Depois de ter criado o documento de composição da MiM, é apresentada a secção
«Components» (Componentes). Aqui, é possível adicionar as substâncias conhecidas que
fazem parte da composição da MiM. Para adicionar uma substância, clica-se em «+New item»
(Adicionar novo elemento).
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Se clicar na área do elemento criado (área sombreada a azul) na secção «Components»
(Componentes), abre-se uma caixa «Set values» (Definir valores) específica para as
substâncias da MiM.

«Name» (Nome) – Tenha em atenção que, no campo «Name», apenas podem ser
adicionados componentes de substância que fazem parte da composição da MiM.
O campo «Function» (Função) não é obrigatório, mas pode ser preenchido voluntariamente.
Tem de ser indicada a «Typical concentration» (Concentração habitual) ou o
«Concentration range» (Intervalo de concentração) da substância contida na MiM.
Normalmente, estas informações são obtidas da FDS, e não estão sujeitas a qualquer
verificação.

PCN: um guia prático – versão 5.1

57

5.4.4 Introduzir a identidade das substâncias e informações de
classificação dos componentes da MiM
Na caixa «Set values» (Definir valores), a seleção de «Name» (Nome) inicia o processo de
identificação dos componentes de substância da MiM. A identificação da substância pode ser
realizada de uma de duas formas:
•

selecionando um conjunto de dados existente, ou

•

criando um novo conjunto de dados.

De qualquer modo, cada componente de substância incluído na composição da MiM tem de
estar associado a uma substância de referência na secção de identidade do documento da
substância, e tem de ser indicada a classificação. Utilize as setas «>», disponíveis na árvore de
navegação, para abrir a secção de substâncias da MiM, a fim de visualizar os documentos
«Identity of the substance» (Identidade da substância) e «Classification and labelling»
(Classificação e rotulagem).

Primeiro, tem de ser criado um novo documento «Classification and labelling»
(Classificação e rotulagem), no qual têm de ser preenchidas, no mínimo, as informações
relativas à classificação da substância em termos de perigos físicos e perigos para a saúde
humana, ou com a indicação «Not classified» (Não classificada), conforme aplicável. As
informações de rotulagem não são obrigatórias, mas podem ser incluídas voluntariamente.
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5.4.5 Elaborar uma notificação para MiM a 100 %
Em situações específicas, quando o transmitente não dispõe de informações suficientes sobre a
composição, conforme exigido no anexo VIII (e não lhe é possível obter tais informações junto
do fornecedor), é aceitável realizar uma notificação na qual uma mistura em mistura constitui
100 % da composição da mistura final.

Esta situação exige, ainda assim, uma notificação completa, ou seja:
1. Tem de criar um novo conjunto de dados da mistura e especificar o contexto de
trabalho como «CLP poison centre notification» (Notificação de centros
antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE).
2. Tem de introduzir todas as informações exigidas na notificação para a mistura final:
a. Preencher a secção relativa ao cabeçalho do dossiê (por exemplo, mercados,
línguas, tipo de notificação);
b. Preencher a secção de informações do produto (por exemplo, embalagem, tipo
de utilização, principal utilização prevista, nomes comerciais, cor, estado físico);
c. Preencher a secção relativa ao UFI e outros identificadores (gerar e adicionar o
seu próprio UFI);
d. Preencher as informações relativas à mistura (por exemplo, classificação e
rotulagem, informação toxicológica, pH).
3. Tem de criar um documento de composição da mistura e introduzir todas as
informações exigidas para a mistura em mistura:
a. Adicionar um componente de mistura;
b. Indicar o nome da mistura e especificar uma entidade jurídica (esta pode ser
uma entidade jurídica não definida ou, inclusive, a sua própria entidade
jurídica);
c. Será criada uma caixa «Set values» (Definir valores) para introduzir a
concentração habitual. É neste campo que terá de especificar «100 %»;

PCN: um guia prático – versão 5.1

59

d. Depois de ter guardado esta informação, abra o componente MiM no lado
esquerdo da página – ser-lhe-ão apresentadas várias secções adicionais a
preencher.
4. As secções do componente MiM incluem:
a. Identidade da MiM (preenchida automaticamente com base nas informações
introduzidas no passo 3.b);
b. Composição da MiM (é aqui que irá adicionar os componentes de substância
individuais da MiM. Cada substância requer um nome e uma concentração;
c. No nível seguinte de cada substância, terá de:
i. criar um novo documento de identidade da substância e indicar uma
ligação para uma substância de referência,
e
ii. criar um novo documento de classificação e rotulagem, e indicar a
classificação da MiM;
d. Secção do UFI da MiM – é aqui que adiciona o UFI da mistura fornecida;
e. Fornecedor da MiM – aqui adiciona as informações do fornecedor;
f. Classificação e rotulagem – adicione a classificação da MiM;
g. Fichas de dados de segurança da MiM – aqui pode anexar fichas de dados de
segurança.

5.5 Documento de identidade/informações do produto
O documento «Product information» (Informações do produto) [secção «Product identity»
(Identidade do produto)] contém as informações necessárias para a identificação do produto
ou produtos contendo a mistura, conforme colocado(s) no mercado. Para criar um documento
de informações do produto, selecione «+New document» (Adicionar novo documento) (na
árvore de navegação).

É possível criar vários documentos de informações do produto para uma mistura, nas
situações em que seja desejável separar as informações sobre produtos específicos que
contêm a mistura, por exemplo, se existirem diferentes nomes comerciais ou UFI ou
diferentes áreas do mercado. Também poderá ser útil dispor de documentos de
informações do produto separados se, por exemplo, um agente com obrigações incluir
informações adicionais sobre um cliente distribuidor.

O documento de informações do produto contém as secções «Group submission» (Submissão
em grupo) (relevante unicamente para esse tipo de submissão específico, o qual é abordado
no capítulo 8), «Product identifiers» (Identificadores do produto) (secção 5.5.1) e «Additional
information» (Informações adicionais) (secção 5.5.2).
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5.5.1 Identificadores do produto
Os identificadores do produto incluem nomes comerciais e outros nomes, bem como o
identificador de fórmula único (UFI). É possível adicionar elementos individuais clicando em
«+New item» (Adicionar novo elemento).

«Trade names» (Nomes comerciais): o nome comercial do produto, conforme indicado no
rótulo, deve ser introduzido aqui. É possível incluir vários nomes comerciais num documento
IUCLID (por exemplo, quando a mesma mistura é colocada no mercado com diferentes nomes
comerciais, mas se aplicam as mesmas informações do produto). Em alternativa, os vários
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nomes comerciais podem ser adicionados individualmente, em documentos de informações do
produto separados.
Se tem vários nomes comerciais, estes têm de ser incluídos como elementos
individuais.
Não inclua todos os nomes comerciais num único campo de introdução de dados.

«Other names» (Outros nomes): nesta secção, podem ser incluídos quaisquer outros
nomes que possam aparecer no rótulo ou possam ser úteis para facilitar a identificação da
mistura.
«Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers» [Identificadores de fórmula
únicos (UFI) e outros identificadores]:
um identificador de fórmula único (UFI) individual ou múltiplo é adicionado nesta secção de
«Regulatory Programme Identifiers» (Identificadores ao abrigo do programa regulamentar).
Existem três identificadores para PCN ao abrigo do Regulamento CRE que têm de ser incluídos
aqui, se aplicável:
i.

UFI – um código alfanumérico de 16 caracteres, de formato definido, é incluído nesta
secção. O gerador de UFI é uma ferramenta que está disponível no sítio Web de centros
antivenenos da ECHA https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator.

ii.

«CLP related PCN number» (Número de PCN relacionado com Regulamento
CRE) – caso esteja a submeter uma «Nova notificação após uma alteração significativa
da composição», tem de indicar o número de PCN relacionado com o Regulamento CRE
(para informações sobre atualizações, consulte o capítulo 11).

iii.

«CLP multi-component product identifier» (Identificador de produto com
vários componentes ao abrigo do Regulamento CRE) – permite indicar que
determinadas misturas (notificadas separadamente) pertencem ao mesmo produto com
vários componentes (para mais informações, consulte a secção 7.2).
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Ferramenta UFI Generator
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Aplicação do gerador de UFI – Guia do Utilizador (traduções
disponíveis) e outros meios de apoio
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

5.5.2 Informações adicionais
A secção «Additional information» (Informações adicionais) do produto inclui os seguintes
campos:

5.5.2.1 «Colour» (Cor)
É possível selecionar uma só cor ou várias cores. Se selecionar várias cores, por exemplo,
«colourless» (incolor) e «blue» (azul), tal significa que o produto é colocado no mercado
nestas variantes [por exemplo, quando a composição de uma mistura difere em termos de
corantes identificados com o mesmo identificador genérico de componente (IGC), consulte a
secção 6.1].

5.5.2.2 «Physical state» (Estado físico)
Tem de selecionar o estado físico do produto a 20 °C e 101 hPa (ou seja, gás/líquido/sólido).
Podem ser incluídas informações opcionais sobre a forma e intensidade, utilizando a lista de
opções disponível (por exemplo, para sólido: flocos; transparente).
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Tenha em atenção que a seleção de um estado físico ativa/desativa determinadas
«Forms» (Formas).

5.5.2.3 «Packaging» (Embalagem)
Se uma mistura for fornecida em diferentes tipos e tamanhos de embalagem, têm de ser
incluídas informações sobre os tipos e tamanhos revelantes (não são permitidas gamas)
colocados no mercado. Adicionalmente, pode indicar se o produto não é fornecido embalado,
selecionando a caixa de verificação.

Podem ser indicados vários tamanhos de embalagem para um elemento de embalagem.
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No entanto, são necessários diferentes elementos de embalagem caso se utilize mais do que
um tipo de embalagem.

Tenha em atenção que, no caso de misturas destinadas unicamente a utilização em
locais industriais, que podem beneficiar de uma «Submissão limitada», não é
obrigatório indicar o tipo de embalagem.

Podem ser incluídos eventuais documentos relacionados com a embalagem, por exemplo, um
rótulo exemplificativo. Os ficheiros aceites incluem, mas não estão limitados a, .pdf, .word,
.jpeg.

5.5.2.4 Informações sobre a categoria de utilização do produto

i.

«Use type» (Tipo de utilização): a seleção do(s) tipo(s) de utilização deverá refletir
tanto a mistura, conforme colocada no mercado, como outras misturas se a mesma for
incorporada para utilização a jusante na cadeia de abastecimento. Por exemplo, o tipo
de utilização de uma mistura fornecida para utilização em locais industriais também
terá de refletir outros tipos de utilização, caso a mesma seja utilizada como uma
mistura para formulação adicional em produtos para uso profissional ou produtos de
consumo.
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ii.
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«Main intended use» (Principal utilização prevista): é necessária uma única
categoria de utilização prevista principal por documento de informações do produto. As
categorias enumeradas são as disponíveis no sistema europeu de categorização de
produtos (EuPCS). Percorra a lista ou utilize a funcionalidade de pesquisa.

Tenha em atenção que se um produto se adequar a várias categorias e estiver sujeito a
autorização nos termos do Regulamento Produtos Biocidas (RPB) ou do Regulamento
Produtos Fitofarmacêuticos (RPF), a categoria de produto que reflete a utilização
prevista como biocida ou produto fitofarmacêutico tem de ser selecionada como
«Principal utilização prevista».

iii.

«Secondary uses» (Utilizações secundárias): esta constitui informação opcional,
podendo ser indicada no caso de produtos que se adaptam a várias categorias de
utilização prevista principal.
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Sistema europeu de categorização de produtos (EuPCS): Guia
prático e material de apoio disponíveis em todas as línguas da UE:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system.

5.5.2.5 País (colocação no mercado)
As listas completas de áreas do mercado incluídas no(s) documento(s) de informações do
produto têm de corresponder à lista integral indicada no cabeçalho do dossiê preliminar. No
caso de vários documentos de informações do produto, cada país indicado no cabeçalho do
dossiê preliminar tem de ser selecionado, pelo menos, uma vez, nas listas «Active market»
(Mercado ativo) ou «Ceased market» (Mercado suspenso).

i.

«Active market (country)» [Mercado ativo (país)]: anteriormente, na fase de
preparação, todas as áreas do mercado relevantes foram indicadas no cabeçalho do
dossiê preliminar para a notificação integral. Estas áreas do mercado têm de ser
indicadas em conformidade, por documento de informações do produto. Se o mesmo
produto for colocado em diferentes áreas do mercado, todos os países relevantes
podem ser selecionados no mesmo registo de produto. Em alternativa, podem ser
criados vários documentos de informações do produto, atribuindo-se os países
conforme sejam relevantes.

ii.

«Ceased market (country)» [Mercado suspenso (país)]: o transmitente pode
indicar numa atualização se a colocação numa área do mercado específica foi suspensa.
O(s) país(es) relevante(s) pode(m) ser selecionado(s) nesta lista. Simultaneamente, a
seleção dos mesmos países tem de ser anulada pela lista «Active market» (Mercado
ativo) do mesmo documento de informações do produto.
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A cessação da colocação de um produto no mercado é uma funcionalidade que está
disponível nas ferramentas informáticas e incluída no formato de PCN. A informação de
que foi suspensa a colocação de um produto no mercado pode ser incluída num dossiê
de atualização e não deve ser confundida com a solução destinada a desativar um
dossiê submetido!

5.6 Classificação e rotulagem da mistura (final)
Esta secção tem de conter todas as categorias e declarações de perigo corretas e relevantes,
de uma lista predefinida de valores existentes (de acordo com os critérios do Regulamento
CRE).
Para uma submissão padrão, apenas pode existir um único documento de classificação e
rotulagem (CeR) para uma mistura. A criação de vários documentos de CeR para este
tipo de submissão resultará no incumprimento de uma regra de validação.

5.6.1 Informações relativas à classificação
«Not classified» (Não classificada): caso a sua mistura não esteja classificada em termos
de perigos físicos, para a saúde ou ambientais, selecione «Not classified» (Não classificada).
Esta seleção desativa os campos de classificação.

«Physical and health hazards» (Perigos físicos e para a saúde): utilizando a lista de
opções, selecione todas as categorias e declarações de perigo para cada uma das classes de
perigo na qual a sua mistura se enquadra. Está disponível texto relativo a medidas de
prevenção para pesquisa.

68

PCN: um guia prático – versão 5.1

«Environmental hazards» (Perigos para o ambiente): se a sua mistura estiver
classificada em termos de perigos físicos ou para a saúde humana, não é obrigatório indicar
eventuais perigos para o ambiente, embora estes possam ser incluídos para maior abrangência
das informações. Se a sua mistura apenas estiver classificada em termos de perigos para o
ambiente e estiver a realizar uma notificação voluntária, terá de indicar a classificação em
conformidade.
«Additional hazard classes» (Classes de perigo adicionais): estão disponíveis campos
de texto livre para incluir classes e declarações de perigo adicionais em todas as línguas
relevantes.

5.6.2 Informações de rotulagem
Tal como se verifica com os conjuntos de dados de substância e mistura em mistura, os
elementos de rotulagem (obrigatórios para a mistura final) podem ser automaticamente
preenchidos utilizando o botão «Calculate» (Calcular). O transmitente deverá verificar e,
possivelmente, corrigir ou completar as informações geradas. Os campos incluídos no
documento de rotulagem incluem os seguintes:
«Signal word» (Palavra-sinal): estão disponíveis as opções «Danger» (Perigo), «Warning»
(Atenção) ou «No signal word» (Nenhuma palavra-sinal) na lista pendente.

«Hazard pictogram» (Pictograma de perigo): estão disponíveis vários pictogramas de
perigo selecionáveis, em conformidade com o Regulamento CRE.

«Hazard and Precautionary statements» (Declarações de perigo e recomendações de
prudência): esta secção tem de conter todas as declarações de perigo e recomendações de
prudência corretas e relevantes (rotulagem), de uma lista predefinida de valores existentes
(de acordo com os critérios do Regulamento CRE).
Algumas declarações dispõem de campos de texto livre para incluir informações
adicionais. É possível incluir estas informações em todas as línguas relevantes dos
países nos quais a mistura será colocada no mercado.
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«Additional labelling requirements» (Requisitos de rotulagem adicionais): esta secção
refere-se a informações de perigo suplementares, nomeadamente declarações EUH.
Algumas misturas têm a classificação EUH208, a qual se aplica a misturas que não são
classificadas como sensibilizantes, mas que, no entanto, contêm pelo menos uma
substância sensibilizante. O documento «Orientações sobre o anexo VIII» considera que
estas misturas estão sujeitas apenas a notificação voluntária.

«Notes» (Notas): esta secção inclui uma lista de opções, na qual pode selecionar
subcategorias adicionais para classificação GHS.
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5.7 Fichas de dados de segurança e informação toxicológica da mistura
Pode criar um novo documento de informação toxicológica ou copiar um já existente, se
disponível e necessário. Em todos os casos, esta secção tem de incluir as informações sobre os
efeitos toxicológicos da mistura, ou dos seus componentes, conforme exigido na secção 11 da
ficha de dados de segurança da mistura.
«Toxicological information (section 11 of SDS)» [Informação toxicológica (secção 11
da FDS)]: numa submissão padrão, apenas é permitido um documento de informação
toxicológica por notificação. Contudo, se a submissão se destinar a vários mercados/línguas,
esta informação tem de ser apresentada em cada uma das línguas selecionadas no cabeçalho
do dossiê preliminar.
Tem de se certificar de que a informação introduzida aqui é autónoma e não contém,
por exemplo, referências cruzadas com outras secções da FDS.

«Safety data sheets of mixture/product» (Fichas de dados de segurança da
mistura/produto): a inclusão de uma ficha de dados de segurança (FDS) da mistura não é
obrigatória, mas não isenta o agente com obrigações da obrigação de apresentar informações
no formato exigido. É possível anexar várias FDS, e podem ser incluídas as informações
«Country» (País) e «Language» (Língua).
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5.8 Informações adicionais
A secção «Additional information» (Informações adicionais) contém as informações sobre o pH.
Para indicar estas informações, pode criar um novo documento relativo ao pH ou utilizar a
funcionalidade «Copy data from…» (Copiar dados a partir de ...), se relevante.
Existem duas opções para indicar informações sobre o pH, sendo estas:
i)

«pH not available» (pH não disponível): caso não seja possível medir o pH,
tem de selecionar a caixa «pH is not relevant» (pH não é relevante). Não deverá
indicar um valor de pH nem uma concentração da solução. Neste caso, tem de ser
apresentada uma justificação para a não indicação de um valor.

ii)

Indicar o «pH value» (Valor de pH): para apresentar um valor de pH, pode
indicar um valor exato ou um intervalo:

•

para indicar o valor exato de pH, apenas é necessário um único valor numérico,

•

para indicar um intervalo, tem de utilizar os operadores relevantes, por exemplo «<»,
«>». O operador «ca.» (cerca de) não é aceite para comunicar o pH em
notificações de centros antivenenos.
Quando o pH é =<3 ou >=10, o intervalo máximo preferido é de 1 unidade.
Quando o pH é 3 < ou <10, o intervalo máximo preferido é de 3 unidades.
Ultrapassar estes limites ativará uma regra de qualidade contida num relatório de
validação e enviada juntamente com a notificação para o Estado-Membro (ou seja,
ativará um aviso, consulte a secção 5.1.1).

•

«Solution concentration» (Concentração da solução): este é um campo
obrigatório quando é indicado o valor do pH.

PCN: um guia prático – versão 5.1

73

6. Composição de misturas – casos específicos
Esta secção aborda o documento de composição da mistura em circunstâncias específicas:
•

Indicar um identificador genérico de componente (IGC)

•

Indicar uma fórmula-padrão (FP)

•

Indicar um identificador de componente intermutável (ICI)

6.1 Indicar um identificador genérico de componente (IGC)
Pode ser utilizado um identificador genérico de componente para identificar os componentes
utilizados exclusivamente para adicionar aroma ou cor, e apenas se não estiverem
classificados em termos de perigos para a saúde. Estes componentes são referidos como
«componentes IGC» neste documento.
O mesmo tipo de IGC, ou seja, «perfumes» ou «agentes corantes», pode ser utilizado para
identificar um ou mais componentes. Contudo, a concentração de um dado IGC não pode
exceder, no total, 5 %, para a soma de perfumes, e 25 % para a soma de agentes corantes.

Tenha em atenção que é obrigatório um documento de classificação e rotulagem para
componentes IGC.
Se existirem vários componentes identificáveis com o mesmo IGC e tiverem a mesma
classificação em termos de perigos físicos e/ou para o ambiente, tais componentes
podem ser abrangidos por um único componente IGC.
Em alternativa, o mesmo IGC pode ser utilizado mais do que uma vez na mesma
composição, desde que o limiar de concentração máximo de 5 % ou 25 % não seja
ultrapassado.

Os componentes IGC podem ser substâncias ou misturas em misturas. Em qualquer um dos
casos, um componente IGC tem de ter especificados um nome e uma função (ou seja, perfume
ou corante), uma concentração, e a caixa de seleção de IGC tem de ser selecionada.
Para adicionar um componente IGC a partir do documento de composição da mistura,
selecione «+ New item» (Adicionar novo elemento) e será apresentada uma caixa «Set
values» (Definir valores).
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No campo «Name» (Nome), selecione «Substance» (Substância) ou «Mixture/Product»
(Mistura/Produto), para abrir a página da lista respetiva. Pode selecionar um conjunto de
dados disponível na lista, caso já tenha sido elaborado anteriormente, ou pode selecionar
«+Create» (Criar) para criar um novo.

Para criar um novo, indique o nome do componente (por exemplo, «Perfume» ou «Agente
corante») e especifique uma entidade jurídica.
Tenha em atenção que a entidade jurídica (EJ) é obrigatória para criar o conjunto de
dados IUCLID, no entanto, não é obrigatória para fins de PCN e não são efetuadas
verificações no que respeita a esta informação. Atualmente, tem de ser selecionada uma
EJ, podendo, por exemplo, ser a sua própria EJ.

A informação «Reference substance» (Substância de referência) não é exigida para
componentes de substância IGC.

Preencha a caixa «Set values» (Definir valores), detalhando a função e a concentração, e
selecione a caixa de verificação «Generic component identifier (GCI)» [Identificador genérico
de componente (IGC)]. Se o componente IGC abranger vários perfumes ou corantes, as
respetivas concentrações totais têm de ser indicadas.
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Se o componente IGC for adicionado como uma mistura, não se aplicam os requisitos de
identificação padrão para misturas em misturas (ou seja, não tem de indicar o UFI nem
informações sobre a composição e fornecedores).

6.2 Indicar uma fórmula-padrão (FP)
Foram criadas fórmulas-padrão especificamente para o cimento, gesso e betão pronto, as
quais estão enumeradas no anexo VIII, parte D. Atualmente, o regulamento contém 23
fórmulas-padrão, indicando cada uma os respetivos componentes e intervalos de concentração
dos mesmos. No caso de misturas que correspondem a uma fórmula-padrão específica,
aplicam-se requisitos menos exigentes no que se refere à composição, e a submissão pode
desviar-se parcialmente dos requisitos padrão.
Pode elaborar conjuntos de dados de fórmulas-padrão específicas (informações sobre a
composição), descarregando conjuntos de dados já elaborados a partir do sítio Web do
centro antivenenos, ou elaborando os seus próprios conjuntos de dados.
Uma mistura poderá incluir uma fórmula-padrão que:
i.

constitui 100 % da mistura final (neste caso, a mistura com um todo corresponde à
fórmula-padrão, e esta pode ser utilizada como tal na submissão; não estão presentes
componentes adicionais na mistura), ou

ii.

constitui apenas parte da mistura final, pois esta contém outros componentes para
além dos especificados na fórmula-padrão.

Os componentes de fórmulas-padrão podem ser comunicados:
i.

no documento de composição da mistura (principal), sendo cada componente individual
assinalado como componente de fórmula-padrão (FP)
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no documento de composição da MiM [assinalados como componente de fórmulapadrão (FP)]; neste caso, a fórmula-padrão é incluída como MiM na composição final.

Tenha em atenção que é dever do transmitente apresentar o máximo possível de
informações pormenorizadas. Consequentemente, se for possível indicar intervalos de
concentração mais exatos do que os indicados na fórmula-padrão prevista no anexo
VIII, parte D, (por exemplo, se estiverem disponíveis na FDS), tal deverá ser feito. Os
componentes podem à mesma ser assinalados como componentes FP, de modo a
dispensar as regras de verificação dos intervalos de concentração normais.

6.2.1 Descarregar conjuntos de dados de fórmulas-padrão já
elaborados
Para cada fórmula-padrão (FP), a composição (identidade e concentração dos componentes) é
especificada no anexo VIII, parte D. Por exemplo:

Para facilidade de utilização, foram pré-elaborados conjuntos de dados de FP, estando
disponíveis para descarregamento e utilização no seu ambiente de trabalho IUCLID. Tenha em
atenção que apenas foram incluídas nos conjuntos de dados informações sobre a composição
(nome, identificadores numéricos e concentração, conforme definido no texto jurídico). Por
conseguinte, terá de complementar estes conjuntos de dados com outras informações, por
exemplo, a classificação. Como é óbvio, também poderá elaborar os seus próprios conjuntos
de dados de FP, se preferir fazê-lo.
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Instruções sobre como importar e alterar a entidade jurídica para o conjunto de dados
são apresentadas em https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat.

6.2.2 Introduzir informações quando a mistura final corresponde a
100 % da fórmula-padrão
A mistura final corresponde totalmente a uma fórmula-padrão (FP) quando não está presente
nenhum outro componente, para além dos indicados na própria fórmula-padrão. Neste caso, o
nome e a descrição da FP (conforme indicado no anexo VIII, parte D) deverão ser incluídos,
para além do nome da mistura, no campo «Other identifiers» (Outros identificadores) da
secção «Mixture identity and legal submitter» (Identidade da mistura e transmitente legal).
Deverá selecionar «Standard formula (SF)» [Fórmula-padrão (FP)] no campo «Name type»
(Tipo de nome), o que ativa uma lista pendente no campo «Name» (Nome). Esta lista inclui os
nomes de FP permitidos ao abrigo do anexo VIII, parte D.

Para comunicar um componente de substância-FP no documento de composição da mistura
(principal), clique em «+New item» (Adicionar novo elemento) para incluir um componente de
substância.
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Cada componente de substância tem de ser comunicado (respetivo nome e concentração) de
acordo com a composição padrão relevante, referida no anexo VIII, parte D, e associado a
uma substância de referência. Por último, cada componente é assinalado como componente de
fórmula-padrão (FP).

Tenha em atenção que as FP indicadas no anexo VIII, parte D, poderão conter grupos de
componentes que partilham o mesmo intervalo de concentração.

Nestes casos especiais, tem de ser criado e incluído no documento de composição da mistura
final um componente de mistura (ou seja, uma MiM). Introduza o nome do componente de
mistura, incluindo os nomes dos componentes agrupados (por exemplo, «Flue dust/inorganic
natural mineral material» (Poeiras de combustão/material mineral natural inorgânico). As
substâncias individuais do componente de mistura (por exemplo, poeiras de combustão e
materiais minerais naturais inorgânicos) também têm de ser identificadas, mas apenas o
componente de mistura tem de ser assinalado como um componente de fórmula-padrão (FP).
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6.2.3 Introduzir informações quando parte da mistura corresponde a
uma fórmula-padrão
Quando a composição da mistura final contém componentes adicionais além dos incluídos na
fórmula-padrão (FP) indicada no anexo VIII, parte D, esses componentes adicionais terão de
ser incluídos seguindo as regras padrão para a comunicação de componentes. Os componentes
adicionais que não fazem parte da fórmula-padrão não podem ser assinalados como
componente de fórmula-padrão (FP).
Neste caso, a mistura como um todo não corresponde a nenhuma fórmula-padrão. Por
conseguinte, o nome e descrição da FP relevante deverão ser indicados para cada componente
individual (substância ou MiM) que faz parte da FP e não para a mistura principal.
Em «Other identifiers» (Outros identificadores), selecione «+New item» (Adicionar novo
elemento). Abre-se uma caixa «Set values» (Definir valores), na qual deverá selecionar
«Standard formula (SF) component» [Componente de fórmula-padrão (FP)] no campo «Name
type» (Tipo de nome) e, em seguida, a fórmula-padrão específica no campo «Name» (Nome).

80

PCN: um guia prático – versão 5.1

É igualmente possível incluir uma FP na íntegra como um componente de mistura, ou seja,
uma MiM. Para tal, na composição da mistura principal, selecione «+New item» (Adicionar
novo elemento) e clique no campo correspondente (sombreado a azul), para abrir e selecionar
«Mixture/Product» (Mistura/Produto).

Uma vez adicionado o componente MiM e selecionada uma entidade jurídica, selecione «+New
item» (Adicionar outro elemento) no campo «Other identifiers» (Outros identificadores), de
modo a selecionar o nome da FP apropriada.

Tenha em atenção que a entidade jurídica (EJ) é obrigatória para criar o conjunto de
dados IUCLID; no entanto, não é obrigatória para fins de PCN e não são efetuadas
verificações no que respeita a esta informação. Atualmente, tem de ser selecionada uma
EJ, podendo, por exemplo, ser a sua própria EJ.

Adicione a concentração da MiM à mistura final e selecione a caixa de verificação «Standard
Formula (SF) component» [Componente de fórmula-padrão (FP)].

Agora que a fórmula-padrão foi adicionada como MiM, os componentes individuais da fórmulapadrão têm de ser comunicados na secção referente à composição da mesma (ou seja, MiM)
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[crie primeiro um novo documento, selecionando «New document» (Novo documento)],
acessível através da árvore de navegação apresentada no lado esquerdo da página.

O documento de composição da MiM fórmula-padrão é onde cada componente individual é
identificado. Utilize «+New item» (Adicionar novo elemento) para criar o registo de um
componente [através da caixa «Set values» (Definir valores)].

A identidade e concentração de cada componente têm de ser comunicadas de acordo
com os valores especificados no anexo VIII, parte D, do Regulamento CRE.
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6.3 Indicar um grupo de componentes intermutáveis (GCI)
Um grupo de componentes intermutáveis (GCI) é constituído por vários componentes que são
semelhantes entre si segundo determinados critérios, sendo que cada componente pode ser
utilizado indiferentemente numa mistura, sem que altere a classificação geral, perigos ou
resposta de emergência a questões de saúde relacionados com a mesma.
Está prevista a utilização de GCI quando não é possível conhecer a concentração exata de
determinados componentes, em cada ponto temporal, se os mesmos forem utilizados
indiferentemente. Para obter mais informações acerca dos critérios que os componentes têm
de cumprir para que possam ser notificados como parte de um GCI, consulte o documento
«Orientações sobre o anexo VIII».

Todos os requisitos de informação, de acordo com o texto jurídico, são
abordados no documento Orientações sobre o anexo VIII (são
disponibilizadas traduções)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Os componentes que integram um GCI são denominados «componentes intermutáveis». Ao
elaborar uma notificação de centro antivenenos, em primeiro lugar, é criado o grupo, tal como
para os componentes de uma mistura/produto (ou seja, MiM), e, em seguida, os componentes
intermutáveis (substâncias ou MiM) pertencentes ao grupo são adicionados e identificados.

6.3.1 Passo 1 – Indicar o grupo
É no documento de composição da mistura que são adicionados todos os componentes, ou
seja, substâncias ou MiM, e os GCI são adicionados selecionando «+New item» (Adicionar novo
elemento).

É criado um componente de mistura para o GCI (ou seja, uma MiM), e é introduzido um
nome para o grupo no campo «Name» (Nome) que corresponde à(s) função(ões) técnica(s)
dos componentes agrupados. É necessário selecionar a entidade jurídica (esta pode ser uma
entidade jurídica não definida).
Tem de indicar a concentração do componente GCI (e não dos componentes individuais
agrupados) na mistura final e selecionar a caixa de verificação «Interchangeable
Component Group (ICG)» [Grupo de componentes intermutáveis (GCI)].
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É possível incluir uma descrição mais detalhada do GCI em todas as línguas relevantes,
selecionando «+New item» (Adicionar novo elemento) na secção «Other identifiers» (Outros
identificadores) e escolhendo o tipo de nome «Interchangeable Component Group (ICG)»
[Grupo de componentes intermutáveis (GCI)]. A informação deve ser incluída no campo
multilíngue «Remarks» (Comentários).

O nome dos componentes agrupados deverá ser claro e indicativo dos componentes
contidos, de modo a permitir a um operador de serviços de emergência identificar
facilmente que tipo de componentes pode estar presente na mistura final.

A entidade jurídica (EJ) é obrigatória para criar o conjunto de dados IUCLID; no
entanto, não é obrigatória para fins de PCN e não são efetuadas verificações no que
respeita a esta informação. Atualmente, tem de ser selecionada uma EJ, podendo, por
exemplo, ser a sua própria EJ.

6.3.2 Passo 2 – Indicar informações relativas aos componentes
Uma vez criado o GCI no documento de composição da mistura, ficam visíveis na árvore de
navegação os documentos relevantes para o GCI. Em seguida, os componentes intermutáveis
podem ser adicionados no documento «ICG composition» (Composição do GCI). Os
componentes intermutáveis têm de ser identificados seguindo as regras padrão para
substâncias e MiM.

84

PCN: um guia prático – versão 5.1

Cada componente MiM incluído num GCI terá de ser identificado por:
i) respetivo nome e composição completa (se disponível); ou
ii) respetivo nome e UFI (se disponível); ou
iii) respetivo nome, a composição indicada na FDS e as informações do fornecedor.

Cada componente de substância incluído num GCI tem de ser identificado tal como qualquer
outra substância, e tem de ser associado a uma substância de referência.

Os componentes incluídos num GCI não requerem informações sobre concentração.

As informações relativas à classificação podem ser indicadas para o GCI como um todo, em
particular quando todos os componentes têm exatamente a mesma composição. Se existirem
pequenas diferenças (possíveis ao nível da subcategoria), deverá ser indicada a classificação
de cada componente individual. Neste caso, não deverá ser indicada a classificação do GCI.
É possível incluir informações sobre o pH e propriedades toxicológicas do GCI como um
todo (ou seja, informações relevantes para todos os componentes incluídos no GCI), mas estas
informações não são obrigatórias.
Têm de ser incluídas informações de concentração relativas ao GCI como um todo, e não
relativas aos componentes individuais agrupados no GCI. Se a concentração dos componentes
intermutáveis individuais for conhecida, os mesmos não deverão ser notificados como parte de
um GCI.
Uma MiM assinalada como GCI não pode incluir um componente adicionalmente
assinalado como:
•
•

•

Fórmula-padrão
Identificador genérico de componente
Outro grupo de componentes intermutáveis
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6.4 Notificar misturas combustíveis
Tal como as misturas correspondentes a fórmulas-padrão (FP), determinados combustíveis
(ou seja, os enumerados no quadro 3 do anexo VIII) também podem desviar-se dos requisitos
de informações padrão. No caso de combustíveis permitidos, a composição pode ser
comunicada de acordo com a ficha de dados de segurança (e, adicionalmente, quaisquer
outras informações de composição que estejam disponíveis).

6.4.1 Passo 1 – Identificar o combustível
Identifique o combustível ao nível da mistura principal, na secção «Other identifiers» (Outros
identificadores), escolhendo «Fuels» (Combustíveis) no campo «Name type» (Tipo de nome) e
selecionando o nome do combustível relevante na lista de opções.

6.4.2 Passo 2 – Adicionar componentes do combustível
No documento de composição da mistura (principal), adicione cada componente criando um
novo elemento e indicando as informações relativas ao componente através da seleção do tipo
de componente (substância ou mistura) no campo «Name» (Nome).
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6.4.3 Passo 3 – Identificar componentes
Todas as substâncias comunicadas têm de receber um nome e ser associadas a um documento
de substância de referência, e têm de ser apresentadas informações sobre a classificação das
mesmas.

6.4.4 Passo 4 – Preencher informações sobre a composição
Preencha a caixa «Set values» (Definir valores), indicando informações sobre a composição de
cada componente, e selecione a caixa de verificação «Standard Formula (SF) component»
[Componente de fórmula-padrão (FP)]. Têm de ser preenchidas as restantes secções da
notificação.

Os componentes têm de ser assinalados como «Standard Formula (SF) component»
[Componente de fórmula-padrão (FP)], de modo a dispensar as regras de verificação
dos intervalos de concentração normais.
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7. Outras considerações relativamente a misturas especiais
Esta secção aborda:
•

Produtos com vários componentes

•

Combinações de mistura/artigos

7.1 Indicar produtos com vários componentes
Os produtos com vários componentes são produtos que contêm um conjunto de misturas
distintas (por exemplo, reagentes, kits de ensaio, pastilhas de detergente para máquinas de
lavar louça, etc.), em que cada mistura tem de ser notificada individualmente com o respetivo
identificador de fórmula único (UFI).
A secção relativa ao UFI e outros identificadores permite indicar que certas misturas
(notificadas separadamente) pertencem ao mesmo produto (com vários componentes),
através da indicação de um identificador de produto com vários componentes ao abrigo do
Regulamento CRE.
O identificador de produto com vários componentes ao abrigo do Regulamento CRE:
•

pode ser utilizado em todas as notificações relacionadas com o mesmo produto com
vários componentes,

•

não é verificado pelas regras de validação,

•

pode ser utilizado pelo notificante, conforme relevante, um identificador existente (por
exemplo, UFI da outra mistura, nome comercial do produto com vários componentes)
ou um novo identificador [por exemplo, um identificador único universal (IUU)].

Se a sua mistura/produto está relacionado com um produto com vários
componentes, todas as informações relevantes (por exemplo, sobre a mistura criada
aquando da utilização) deverão ser adicionalmente incluídas no campo relativo à
informação toxicológica. Neste caso, tem de ficar claro quais as informações que se
referem à mistura e quais as que se referem ao produto com vários componentes.
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7.2 Indicar mistura/artigo combinado
Algumas misturas são colocadas no mercado em combinação com artigos, e poderão ter de ser
notificadas. Por exemplo, um toalhete de limpeza constitui um exemplo de uma combinação de
uma mistura com um artigo (funcionando como veículo).

Avalie o seu objeto aplicando os critérios indicados no capítulo 2 do documento «Guia de
orientação sobre os requisitos aplicáveis às substâncias contidas em artigos».

A indicação de combinações mistura/artigo não é suportada pelo formato de PCN. Contudo,
é possível incluir estas informações nos documentos relacionados com a embalagem, por
exemplo, através da inclusão de uma imagem.

Guia de orientação sobre os requisitos aplicáveis às substâncias
contidas em artigos
https://echa.europa.eu/pt/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Submissões em grupo (para misturas que diferem apenas
em componentes perfume)
Pode ser preparada uma submissão em grupo (SG) para várias misturas, desde que:
i)

todas as misturas contenham a mesma composição, salvo determinados perfumes sob
condições específicas (e quando a concentração total dos diferentes perfumes contidos
em cada mistura não ultrapassa 5 %),

ii) as concentrações/intervalos de variação comunicados para cada um dos componentes
sejam os mesmos (excetuando determinados perfumes),
iii) todas as misturas do grupo tenham a mesma classificação em termos de perigos para a
saúde e perigos físicos.
As secções seguintes apresentam apenas informações específicas, relevantes para uma
submissão em grupo. O dossiê tem de conter todas as informações exigidas pelo anexo VIII,
conforme aplicável e explicado nas secções anteriores.

8.1 Passo 1 – determinar o tipo de submissão correto
Especifique o tipo de submissão «Group submission» (Submissão em grupo) no cabeçalho do
dossiê preliminar.

Uma mistura individual que seja comercializada sob diferentes informações de
mistura/produto, por exemplo, diferentes nomes comerciais ou diferentes UFI, é uma
submissão padrão. Tenha em atenção que as notificações padrão podem incluir vários
documentos de informações do produto, conforme descrito na secção 5.5
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8.2 Passo 2 – introduzir informações sobre a composição de uma
mistura individual
Para uma submissão em grupo, são necessários vários documentos sobre a composição de
cada mistura individual. Tem de ser criado um documento de composição da mistura individual
que reflita a composição de cada mistura contida na notificação.

São adicionados todos os componentes (substâncias ou MiM) ao documento de composição de
cada mistura – tenha em atenção que pode utilizar a funcionalidade «Copy data from…»
(Copiar dados a partir de ...) para evitar ter de repetir a introdução de dados relativos a
componentes partilhados. Por conseguinte, é possível criar, em primeiro lugar, um documento
contendo apenas a composição comum, e duplicar o mesmo tantas vezes quanto o número das
misturas a serem incluídas no grupo (consulte a secção 4.3.4.3). Em seguida, os componentes
não comuns e específicos podem ser adicionados a cada documento de composição relevante.

Todos os componentes de substância e componentes MiM-substância têm de estar
associados a uma substância de referência, e têm de ser fornecidas as informações
sobre a classificação.

A «Function» (Função) do componente perfume tem de ser especificada como «Perfume». As
concentrações têm de ser indicadas, quer sob a forma de concentração exata [ou seja,
«Typical concentration» (Concentração habitual)], quer sob a forma de «Concentration range»
(Intervalo de concentração).
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8.3 Passo 3 – introduzir e associar informações do produto para cada
mistura
Numa submissão em grupo, tem de ser criado um documento de informações do produto e
associado a cada composição de mistura representada pelo mesmo:

Para selecionar e associar a composição de mistura a um documento de informações do
produto, utilize o campo «For a group submission, specify to which mixture it applies» (Para
uma submissão em grupo, especifique a que mistura se aplica).

Tenha em atenção que cada documento de informações do produto apenas pode ser associado
a uma composição de mistura. Consequentemente, mesmo que as mesmas informações do
produto se apliquem a várias composições de mistura, têm de ser criados vários documentos.

8.4 Passo 4 – incluir e associar um ou vários documentos de
informações
Adicionalmente, podem ser criados vários documentos para:
i)

Classificação e rotulagem

ii) Informação toxicológica
iii) pH
É sempre necessário indicar a que composição de mistura se refere o registo específico,
utilizando para tal o campo específico. Tenha em atenção que, nestes casos, um único
documento pode ser associado a uma ou a várias misturas. Por conseguinte, se as mesmas
informações se aplicarem a várias composições de misturas, estas podem ser selecionadas no
mesmo campo.
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8.4.1 Comunicação da classificação e rotulagem na submissão em
grupo
Para submissões em grupo, poderão ser comunicados vários documentos de classificação e
rotulagem (CeR) (por exemplo, se a classificação em termos de perigos para o ambiente for
diferente entre as misturas do grupo e o transmitente decidir submeter esta informação).

O mesmo documento de CeR pode ser associado a várias composições da mesma
submissão em grupo.

8.4.2 Comunicação de informação toxicológica na submissão em grupo
No caso de submissões em grupo, poderão ser comunicados vários documentos de informação
toxicológica, se relevante. Cada documento tem de ser associado à composição de mistura
relevante. Em alternativa, um só documento pode ser associado a várias composições,
selecionando as mesmas no campo específico.
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8.4.3 Comunicação do pH na submissão em grupo
Poderão ser comunicados um ou vários documentos relativos ao pH. Cada documento tem de
ser associado à composição de mistura relevante. Em alternativa, um só documento pode ser
associado a várias composições, selecionando as mesmas no campo específico.
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9. Validar e criar um dossiê de PCN
Antes de criar um dossiê, recomenda-se que verifique primeiro se existem erros ou
informações em falta no conjunto de dados, utilizando a funcionalidade «Validate» (Validar).
Esta funcionalidade executa várias verificações, de acordo com um conjunto de regras
predefinidas, para verificar se incluiu as informações necessárias.

A função «Validate» (Validar) apresentará o resultado da verificação num «Validation assistant
report» (Relatório do assistente de validação), indicando:
i)

«Succeed» (Aprovada) sem ativação de quaisquer regras

ii)

«Succeed with warnings» (Aprovada com advertências), ou seja, com
ativação de uma regra de qualidade, denotada pelo ponto de exclamação cor de
laranja !

iii)

«Fail» (Não aprovada), ou seja, foi ativada uma regra empresarial, denotada
pela cruz vermelha X

Quando não são ativadas quaisquer regras, o relatório do assistente de validação apresentará
uma mensagem para indicar que serão realizadas verificações suplementares no sistema
aquando da submissão.

Devido às verificações adicionais realizadas no ECHA Submission Portal, tenha em
atenção que existe a possibilidade de ser ativada uma regra depois de ter submetido as
informações, mesmo que o relatório do assistente de validação indique «Succeed»
(Aprovada) antes da submissão. Estas regras do portal verificam a coerência entre as
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informações submetidas pelo utilizador e as informações já disponíveis na base de
dados (por exemplo, de submissões anteriormente feitas pelo mesmo utilizador ou por
outros utilizadores).

9.1 Relatório do assistente de validação
Quando o «Validation assistant report» (Relatório do assistente de validação) é gerado, são
apresentados dois separadores – um para falhas [com o título «Submission Checks»
(Verificações da submissão)] e o outro para advertências [com o título «Quality checks»
(Verificações de qualidade)]. Cada separador indica o número de regras que foram ativadas, e
pode alternar entre ambas as listas para visualizar os resultados.

9.2 Verificações da submissão
Uma verificação da submissão indica uma falha, o que significa que o dossiê não seria aceite
pelo sistema, nem seria encaminhado para as autoridades. Recomenda-se que verifique as
secções do dossiê que requerem ações, clicando na ligação da falha no «Validation assistant
report» (Relatório do assistente de validação) e procedendo às alterações relevantes.

Caso esteja a submeter uma submissão inicial e esta não tenha sido aprovada, depois
de efetuadas as correções, a submissão continua a ser uma submissão inicial e não uma
atualização.
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9.3 Verificações de qualidade
Uma verificação de qualidade constitui uma advertência ou lembrete de que poderão existir
lacunas ou inconsistências. Não obstante, isto não pode ser avaliado pelo sistema e depende
do caso específico. Estas regras não impedem a aprovação da submissão. Por outras palavras,
as notificações que são Aprovadas com advertências serão encaminhadas para os organismos
nomeados relevantes juntamente com o «Validation assistant report» (Relatório do assistente
de validação) que detalha as advertências listadas.
No entanto, a necessidade de rever e, possivelmente, corrigir as informações deverá ser tida
em consideração.
Um «Validation assistant report» (Relatório do assistente de validação) contendo
advertências poderá dar origem a pedidos de esclarecimentos adicionais por EstadosMembros numa fase posterior. Apesar de tudo, poderá ter motivos válidos para ignorar
a advertência.

Tenha em atenção que as advertências não requerem, necessariamente, correções. É da
responsabilidade dos transmitentes avaliar se são necessárias correções.

Para obter informações sobre a lista completa de todas as regras, ou
seja, das regras sujeitas a verificação na IUCLID e no portal, poderá
consultar o documento «Validation rules for poison centre
notifications» (Regras de validação para notificações de
centros antivenenos) https://poisoncentres.echa.europa.eu/poisoncentres-notification-format.
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9.4 Criar um dossiê
A funcionalidade «Create dossier» (Criar dossiê) está disponível na página da mistura. Ao clicar
neste botão, é encaminhado para o cabeçalho do dossiê preliminar, cujos detalhes podem ser
verificados.

Se clicar novamente em «Create dossier» (Criar dossiê), o dossiê é criado com sucesso ou é
exibida uma mensagem indicando que existem várias regras que exigem correção.

Depois de criado com sucesso, o dossiê será apresentado com o símbolo de cadeado lilás.

Se estiver a trabalhar na aplicação IUCLID Cloud, também terá à sua disposição a opção
«Proceed to submission» (Prosseguir com submissão).
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10. Funções de relatório e de exportação do dossiê
No dossiê, se clicar no ícone de reticências «…» é aberta uma janela na qual estão disponíveis
várias funcionalidades. As mais importantes para as PCN são as funcionalidades «Export to
i6z» (Exportar para i6z) e «Generate report» (Gerar relatório).

10.1 Exportar um dossiê (ou conjunto de dados)
Pode exportar um único dossiê ou conjunto de dados localmente, clicando no ícone de
reticências «…» localizado no canto superior esquerdo e selecionando «Export to i6z» (Exportar
para i6z). Poderá atribuir ao dossiê um nome mais significativo, para o ajudar na gestão de
dossiês.
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10.1.1 Funcionalidade de exportação em lote (conjuntos de dados ou
dossiês)
Também é possível exportar conjuntos de dados, bem como dossiês, de substâncias e misturas,
individualmente ou em lote, bastando para tal selecionar a caixa de verificação junto a cada elemento.
Tenha em atenção que cada elemento tem de ser selecionado individualmente; não existe nenhuma
funcionalidade para selecionar/anular seleção de todos.
Quando seleciona «Export» (Exportar), é aberta a caixa «Export settings» (Definições de exportação)
(tem a possibilidade de alterar as informações exportadas), e pode exportar os elementos selecionados
para um ficheiro .zip.
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10.2 Gerar um relatório para PCN
Se clicar em «Generate report» (Gerar relatório) no dossiê, é aberta uma lista dos tipos de
relatório disponíveis na IUCLID.

Se selecionar «PCN Dossier Viewer» (Visualizador de dossiê PCN), é gerado um relatório
baseado na Web, com separadores para as diferentes secções do dossiê.
Tenha em atenção que o relatório HTML (na íntegra ou uma secção selecionada) pode
ser impresso como pdf utilizando as definições do navegador disponível.

PCN: um guia prático – versão 5.1

101

11. Criar atualizações
Depois de criado um dossiê e realizada com sucesso uma submissão, é possível atualizar o
conjunto de dados da mistura/produto e criar um dossiê atualizado.
Para atualizar o conjunto de dados de uma mistura/produto, é possível
i)

substituir o conjunto de dados previamente existente,

ii)

criar um «clone» do conjunto de dados previamente elaborado e editar o mesmo em
conformidade,

iii)

criar um novo conjunto de dados da mistura/produto e introduzir novas
informações/copiar informações previamente elaboradas, conforme relevante.

O agente com obrigações tem de assegurar que os organismos nomeados relevantes
dispõem sempre de uma notificação válida e atualizada, refletindo a mistura conforme
colocada no mercado.

11.1 Quando a submissão é uma atualização
A partir do conjunto de dados da mistura relevante, abra o cabeçalho do dossiê preliminar e
selecione «Update» (Atualizar). Se a opção «Initial notification» estiver selecionada, anule a
seleção deste campo, de modo a ativar a lista completa de tipos de notificação, e selecione
«The submission is an update» (A submissão é uma atualização). Se for necessária uma
atualização de uma notificação que não implique a necessidade de um novo UFI, então a
submissão é considerada uma atualização.
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11.1.1 Atualizações – Campo «Justification» (Justificação)
Uma submissão atualizada requer sempre uma justificação. A lista de opções disponível
contém um conjunto limitado de motivos para a atualização.

11.1.2 Atualizações – Campo «Remarks» (Comentários)
Poderá suceder que tenha de introduzir mais informações sobre a atualização no campo
«Remarks» (Comentários). Tenha em atenção que o campo de texto livre está disponível para
todas as línguas relevantes.

Apresentam-se a seguir exemplos de como o campo «Remarks» (Comentários) pode ser
utilizado para apresentar informações úteis adicionais:
-

Quando se seleciona a justificação genérica «Correction of error» (Correção de
erro). As informações adicionais permitirão ao leitor identificar facilmente as
informações novas ou as corrigidas.

-

Quando se seleciona «Change in mixture composition without requiring a new
UFI» (Alteração da composição da mistura sem necessidade de um novo UFI).
As informações adicionais clarificam que ocorreu uma alteração dos componentes
perfume em misturas abrangidas por uma submissão em grupo.
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11.1.3 Atualizações – Campo «Other update reasons» (Outros motivos
de atualização)
Também poderá suceder que o motivo da atualização não esteja incluído na lista de opções,
por exemplo, uma alteração do contacto de emergência ou um novo tipo de embalagem. Para
este fim, introduza o motivo no campo de texto livre para cada língua relevante (ou seja,
conforme indicado no cabeçalho do dossiê preliminar).

11.1.4 Explicação dos tipos de atualização
Algumas das atualizações enumeradas no anexo VIII, parte B, ponto 4.1, requerem que
atualize a notificação antes de a mistura, conforme alterada, ser colocada no mercado. Estas
são explicadas no documento «Orientações sobre o anexo VIII»,
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp
Estes motivos de atualização citados no anexo VIII, parte B, ponto 4.1, também se encontram
refletidos na lista de opções disponível, e incluem:
•

«Change in the mixture classification» (Alteração da classificação da mistura)

•

«Change in the product identifier» (Alteração do identificador de produto)

•

«New toxicological information available» (Disponível nova informação
toxicológica)

Para além destes, a lista de opções também inclui outros motivos:
•

«Cease product from the market» (Suspensão do produto no mercado) –
consulte a secção 5.5.2.5 para obter informações sobre como indicar mercados
suspensos na secção de informações do produto. Adicionalmente, pode utilizar o campo
«Remarks» (Comentários) nas justificações da atualização, para especificar que áreas
do mercado estão abrangidas pela atualização.

•

«Re-place product on the market» (Recolocação do produto no mercado) – por
exemplo, ao voltar a colocar no mercado um produto previamente retirado do mesmo.

•

«Change in mixture composition without requiring a new UFI» (Alteração da
composição da mistura sem necessidade de um novo UFI) – por exemplo, numa
atualização de uma submissão padrão de um grupo (e vice-versa).

•

«Correction of error» (Correção de erro) – isto aplica-se quando introduziu
informação inválida numa notificação existente, por exemplo, um número de telefone
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incorreto. Utilize o campo «Remarks» (Comentários) nas justificações da atualização, e
especifique qual era o erro em causa.

•

«Correction/deletion of trade name» (Correção/eliminação de nome
comercial) – por exemplo, se existe um erro de ortografia no nome comercial ou foi
introduzido um nome comercial incorreto.

•

«Expansion of market area» (Expansão da área do mercado) – permite-lhe
indicar novas áreas do mercado, mas não é possível remover as mesmas de uma
notificação. Tenha em atenção que, neste caso, será ativada uma regra de qualidade.
Algumas verificações de validação apenas podem ser realizadas depois de iniciado o
processo de submissão, em particular no caso de atualizações.

11.2 Quando uma submissão é uma «Nova notificação após uma
alteração significativa da composição»
Quando a composição da mistura é alterada para além dos limites permitidos, definidos no
anexo VIII do Regulamento CRE, por predefinição, tal dará origem a duas misturas
quimicamente diferentes no mercado. Neste caso, tem de fazer uma notificação para a nova
composição (contendo um novo número de PCN), o que significa que tem de utilizar a opção
«New notification after a significant change of composition» (Nova notificação após uma
alteração significativa da composição).
Além disso, a notificação tem de fazer referência ao número de PCN anterior como sendo o
«CLP related PCN number» (Número de PCN relacionado com Regulamento CRE), e tem de
atribuir um novo UFI, declarar o mesmo na notificação e inclui-lo no produto. Estes
identificadores são incluídos na secção relativa ao UFI e outros identificadores.

Também tem de indicar o número de PCN da submissão relacionada anterior: este
torna-se o «CLP related PCN number» (Número de PCN relacionado com
Regulamento CRE).
Apenas é permitido um «CLP related PCN number» (Número de PCN relacionado
com Regulamento CRE) numa notificação, portanto, na eventualidade de a mistura
ser submetida a várias alterações significativas da composição, apenas deverá ser
indicado como «Número de PCN relacionado com Regulamento CRE» o último
número de PCN.
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12. Trabalhar no ECHA Submission Portal
O ECHA Submission Portal proporciona às empresas uma plataforma em linha para
carregar/submeter e rever/gerir notificações de centros antivenenos submetidas a organismos
nomeados e respetivos centros antivenenos.

12.1 Carregar dossiê
Um dossiê (ficheiro .i6z) pode ser carregado (enviado) de uma das seguintes formas:
I.
II.

Diretamente a partir da aplicação IUCLID Cloud, ou seja, clicando em «Proceed to
submission» (Prosseguir com submissão), ou
Manualmente no ECHA Submission Portal, utilizando a função «Browse» (Procurar).

12.1.1 Prosseguir com submissão a partir da aplicação ECHA Cloud
Se clicar em «Proceed to submission» (Prosseguir com submissão), o dossiê é
automaticamente enviado para o ECHA Submission Portal.

12.1.2 Carregar no ECHA Submission Portal
Selecione «Submit a IUCLID dossier» (Submeter um dossiê IUCLID) na área de notificação de
centros antivenenos ao abrigo do Regulamento CRE para avançar para a página de envio e
submissão a partir do painel de controlo do portal.
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12.2 Submeter
Uma vez carregado, o dossiê terá de ser submetido clicando no botão «Submit» (Submeter).
Se necessário, o dossiê pode ser removido da secção de envio.

Após uma submissão bem-sucedida, o sistema de submissão atribui automaticamente um
«Submission number» (Número de submissão). Este número pode ser utilizado para
acompanhar ou monitorizar uma submissão caso surjam problemas durante o processo de
submissão.

Está disponível um ambiente de avaliação para fins de teste. Certifique-se de que
está a utilizar o ambiente correto antes de submeter os seus dossiês de teste!
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12.3 Verificar o relatório de submissão
É gerado um «Submission report» (Relatório de submissão) para cada submissão, o qual
resume o estado e contexto da submissão.
O ECHA Submission Portal não envia nenhuma comunicação acerca da notificação
depois de realizada uma submissão. Verifique no «Submission report» (Relatório de
submissão) o «Submission status» (Estado da submissão) e os «Submission events»
(Eventos da submissão).
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12.3.1 Informações contidas no relatório de submissão
O «Submission report» (Relatório de submissão) indica o estado da submissão, o número da
submissão, a versão IUCLID do dossiê submetido e os detalhes (nome e número IUU da
entidade jurídica) da entidade jurídica que procedeu à submissão. O «Submission report»
(Relatório de submissão) contém as seguintes informações adicionais:
«Submission status» (Estado da submissão):
Estado

Descrição

«Succeeded» (Aprovada)

A aprovação significa que a submissão foi aprovada em todas
as regras de validação automática e que o dossiê foi
encaminhado para o Organismo Nomeado. Não é gerado
nenhum relatório de validação.

«Succeeded (with
warnings)» [Aprovada
(com advertências)]

A aprovação com advertências significa que foram detetadas
algumas regras de qualidade, sendo estas apresentadas no
relatório de validação.

«Failed» (Não aprovada)

A não aprovação significa que tem de corrigir o erro
existente na sua notificação, conforme indicado no relatório
de validação, e repetir a submissão de acordo com o tipo de
notificação (consulte a secção 4.2.3).

«Pending» (Pendente)

Significa que a submissão ainda não foi processada.
Experimente atualizar a página do «Submission report»
(Relatório de submissão); se esta indicação permanecer por
um período longo, não volte a submeter.

«Disabled» (Desativada)

Significa que a submissão foi desativada, mas permanece
visível para o transmitente e os organismos nomeados
relevantes.

A secção «Submission information» (Informações da submissão) inclui os dados e
metadados relativos à submissão, introduzidos pelo transmitente (por exemplo, nome da
mistura ou dossiê) ou gerados pelo sistema (por exemplo, IUU do dossiê).
A secção «Product information» (Informações do produto) apresenta um resumo dos
tipos de utilização, nomes comerciais e códigos UFI.
A secção «Recipients» (Destinatários) inclui todos os Estados-Membros que foram
indicados na notificação (secção do cabeçalho do dossiê preliminar)
A secção «Submission events» (Eventos da submissão) apresenta o carimbo de
data/hora dos principais eventos, por exemplo, data/hora em que o dossiê foi submetido,
data/hora da aprovação/não aprovação nas verificações de validação e data/hora em que foi
recebida pelos destinatários selecionados.
O «Submission history» (Histórico de submissão) pode ser utilizado para acompanhar
todas as submissões relacionadas com um número de PCN em particular. Isto é especialmente
útil nas situações em que tenham ocorrido atualizações, e mesmo em casos em que tenha sido
feita uma nova notificação após uma alteração significativa de composição.
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12.3.2 Guardar o relatório de submissão
Utilizando a funcionalidade predefinida do seu navegador, o «Submission report» (Relatório de
submissão) pode ser guardado e impresso em PDF se, por exemplo, necessitar de um
comprovativo de notificação.

12.4 Relatório de validação do ECHA Submission Portal e repetição da
submissão após não aprovação
Tendo em conta que o sistema realiza verificações adicionais após a submissão, existe a
possibilidade de ser ativada uma regra de validação («BRXXX») ou uma regra de qualidade
(«QLTXXX»).
O ECHA Submission Portal cria um «Validation report» (Relatório de validação) – a ligação para
este relatório está disponível no «Submission report» (Relatório de submissão). Quando o
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«Submission status» (Estado da submissão) indica «Succeed with warnings» (Aprovada com
advertências), o relatório de validação também é encaminhado para o organismo nomeado.
Caso uma submissão feita por si não tenha sido aprovada por uma regra de validação
ou qualidade e necessite de apoio adicional do Serviço de Assistência, certifique-se de
que inclui o número da regra específica. Também pode ser útil enviar capturas de ecrã
do que está a ativar a regra.

Para obter uma lista completa de todas as regras, pode consultar o
documento «Validation rules for poison centre notifications»
(Regras de validação para notificações de centros
antivenenos) https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format.
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12.5 Procurar notificações de centros antivenenos no ECHA Submission
Portal
Todas as submissões feitas pela entidade jurídica ativa serão listadas na página «Search»
(Pesquisa), sendo atribuído um «Submission number» (Número de submissão) a cada uma
delas.
•

Os critérios de pesquisa podem ser introduzidos em conformidade, por exemplo, por
número de submissão, número de PCN, UFI, estado da submissão, etc.

•

Está disponível a funcionalidade «Sort by» (Ordenar por) [podendo escolher «Newer
first» (Mais recentes em primeiro lugar) ou «Older first» (Mais antigas em primeiro
lugar)].

•

Também é possível percorrer as páginas caso existam várias páginas de resultados da
pesquisa.
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O «Submission number» (Número de submissão) dispõe de uma ligação para o «Submission
report» (Relatório de submissão) da respetiva submissão. Existem vários símbolos para indicar
se a submissão é uma submissão inicial ou uma atualização, ou se foi aprovada ( ) ou não
aprovada (). Colocando o cursor do rato sobre o símbolo fará surgir uma explicação do que
este representa.

Tipo de notificação

Descrição

Submissão inicial

Tem sempre de existir uma submissão inicial aprovada para
uma notificação

Atualização de submissão

Uma submissão atualizada aplica-se quando foram realizadas
determinadas alterações que não afetam a composição da
mistura

Nova notificação após alteração
da composição

Uma nova notificação após alteração da composição mantém a
associação entre a composição anterior da mistura (através do
número de PCN anterior)

12.5.1 Exportar para Excel os resultados da pesquisa no portal
Está disponível a funcionalidade «Export to Excel» (Exportar para Excel) no canto superior
direito da página de pesquisa, a qual exporta informações específicas sobre o dossiê.
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12.6 Solicitar a desativação de uma submissão no ECHA Submission
Portal
É possível solicitar a desativação de um dossiê submetido com sucesso no ECHA Submission
Portal. Poderá ser necessário desativar um dossiê submetido caso uma empresa:
•

tenha notificado informações incorretas que não podem ser eliminadas ou
completamente substituídas devido às regras de validação existentes para as
atualizações,

•

tenha submetido o tipo de submissão incorreto, por exemplo, uma «Nova notificação
após uma alteração significativa da composição» em vez de uma atualização de uma
notificação existente tendo a mesma composição,

•

tenha submetido incorretamente um dossiê de teste no ambiente de produção,

•

tenha feito uma submissão a partir da conta de entidade jurídica incorreta, por
exemplo, como consultor.

A funcionalidade de desativação destina-se a ser utilizada apenas em
circunstâncias específicas, nomeadamente quando foram submetidos dados
incorretos que não podem ser corrigidos numa atualização.
As submissões desativadas não devem ser confundidas com a retirada de um
produto do mercado.

É possível aceder à funcionalidade «Disable submission» (Desativar submissão) através do
ícone de reticências «…» no «Submission report» (Relatório de submissão). Esta funcionalidade
estará disponível unicamente para a submissão válida mais recente, por exemplo, caso a
notificação tenha sido atualizada.

No caso de submissões atualizadas, apenas é possível desativar a submissão mais
recente – por conseguinte, também terá de ponderar se necessita igualmente de
desativar a submissão inicial depois de ter desativado a submissão atualizada.
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Depois de clicar em «Disable submission» (Desativar submissão), terá de selecionar um
motivo na lista apresentada.

Antes de a funcionalidade «Disable submission» (Desativar submissão) ser ativada, também
terá de declarar que leu e compreendeu as possíveis consequências regulamentares. Os
Termos e Condições para o serviço e utilização do ECHA Submission Portal estão disponíveis
em todas as línguas da UE, em https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echacloud-services

Quando desativar uma submissão, é da responsabilidade da empresa informar os
clientes a jusante que possam ser afetados pelo processo de desativação, pois não
existe nenhuma comunicação para informar essas empresas que fazem referência
a tais submissões.
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Uma vez iniciado o pedido de desativação da submissão [Número de submissão], também será
gerado um número para esse pedido.

As submissões desativadas são assinaladas, em conformidade, como «Disabled» (Desativada)
no «Submission status» (Estado da submissão) (indicada pelo símbolo de barra invertida
dentro de um círculo), contudo, tenha em atenção que tais submissões permanecerão visíveis
e acessíveis por organismos nomeados e centros antivenenos.

Para localizar as suas submissões desativadas no ECHA Submission Portal, pode utilizar a
funcionalidade de pesquisa, filtrando por «Disabled submissions» (Submissões desativadas),
ou procurando o «Submission number» (Número de submissão) do pedido.
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As informações sobre submissões desativadas são visíveis em dois relatórios de submissão:
i)

no relatório de submissão da submissão desativada com sucesso: a condição
de «Disabled» (Desativada) é apresentada (em texto ou símbolo) nas secções
«Submission status» (Estado da submissão), «Submission events» (Eventos da
submissão), «Submission graph» (Gráfico da submissão) e «Submission history»
(Histórico de submissão),
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ii)
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no relatório de submissão do pedido de desativação da submissão: O
«Submission status» (Estado da submissão) indicará «Succeeded» (Aprovado) caso
o pedido de desativação tenha sido processado com sucesso; a secção «Submission
information» (Informações da submissão) indicará a submissão referida para
desativação e «Reason for disabling» (Motivo para desativação) (conforme
selecionado da lista de opções); as secções «Submission events» (Eventos da
submissão), «Submission graph» (Gráfico da submissão) e «Submission history»
(Histórico de submissão) farão referência à submissão desativada.
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Anexo 1. Instruções: criar um utilizador externo
Apresenta-se a seguir um exemplo de como configurar um «Utilizador externo» na aplicação
ECHA Accounts.
Um utilizador externo é, essencialmente, um utilizador de fora (ou seja, um terceiro) que tenha
sido nomeado pelo gestor da entidade jurídica de uma empresa para trabalhar em sua
representação, por exemplo, na IUCLID Cloud e no ECHA Submission Portal.
No âmbito deste manual, um utilizador externo pode empreender ações em representação da
empresa, tais como a elaboração e submissão de notificações de centros antivenenos.
A concessão de acesso a um utilizador externo poderá expor dados confidenciais. É
importante que as empresas acordem o âmbito do acesso e a forma como as
informações confidenciais são tratadas.

Os passos a seguir apresentados constituem um exemplo de como criar um utilizador externo
na aplicação ECHA Accounts.
Passo 1. Uma empresa de consultoria envia o respetivo nome de utilizador na aplicação ECHA
Accounts (SafeConsults) e número IUU de entidade jurídica) para o agente com obrigações, ou
seja, o transmitente legal, Purple Haze Chemicals. Este processo ocorre fora da aplicação
ECHA Accounts.

Passo 2. O agente com obrigações Purple Haze Chemicals clica em «Add foreign user»
(Adicionar utilizador externo) para iniciar o assistente de três passos, de modo a adicionar a
empresa SafeConsults como utilizador externo ao seu perfil de entidade jurídica.
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No primeiro passo do assistente, a empresa Purple Haze Chemicals introduz o nome de
utilizador e IUU que lhe foram enviados pelo consultor.

O segundo passo do assistente requer a definição do perfil de utilizador, e é realizado
adicionando as «User roles» (Funções de utilizador) de acordo com as preferências da empresa
Purple Haze Chemicals, por exemplo, qual o serviço a utilizar (Cloud ou portal) e quais os
direitos (acesso integral ou só de leitura).

No terceiro e último passo do assistente, é apresentada uma mensagem de aviso antes da
conclusão do processo.

Nas situações em que se utilizem instalações locais da IUCLID, tenha em
atenção que depois de JaneDoes adicionar os detalhes do seu consultor, como
utilizador externo, na aplicação ECHA Accounts, ela terá de exportar e enviar as
informações relativas à sua própria entidade jurídica, em formato IUCLID, para o
consultor.
O consultor importa o ficheiro da entidade jurídica para o seu próprio sistema
IUCLID, que inicia uma notificação e atribui o consultor à entidade jurídica do
agente com obrigações. O consultor muda para a entidade jurídica do agente com

120

PCN: um guia prático – versão 5.1
obrigações no ECHA Submission Portal quando o dossiê estiver pronto para ser
submetido.

Passo 3. Agora, a Purple Haze Chemicals pode visualizar as informações do utilizador externo
consultor na lista de utilizadores entidades jurídicas. Tenha em atenção que a empresa de
consultoria também conseguirá visualizar, na aplicação ECHA Accounts, a lista de entidades
jurídicas para as quais trabalha.

Passo 4. As ferramentas ECHA Cloud Services e ECHA Submission Portal partilham as mesmas
opções na barra apresentada no topo do ecrã. A partir desta, o consultor pode selecionar a
entidade jurídica em cujo nome pretende trabalhar, selecionando «Switch legal entity» (Mudar
de entidade jurídica). Tenha em atenção que o utilizador externo apenas visualizará os dados
relevantes para a entidade jurídica selecionada.
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A troca de entidade jurídica é uma daquelas funcionalidades
que permite aos utilizadores que são membros de mais do
que uma entidade jurídica mudarem para a entidade jurídica
em cujo nome têm de atuar. A seleção da entidade jurídica
ativa numa aplicação (por exemplo, nos ECHA Cloud
services) é também executada na outra aplicação (por
exemplo, ECHA Submission Portal), pelo que os utilizadores
só têm de realizar esta ação uma vez.
Se um consultor trabalha para muitos clientes, pode utilizar
esta funcionalidade para mudar dos dados de um cliente
para os de outro cliente, sem que tenha de encerrar e iniciar
sessão novamente.

Passo 5. O consultor pode agora preparar/submeter um dossiê em representação da entidade
jurídica Purple Haze Chemicals.

Nas situações em que se utilizem instalações locais da IUCLID, o consultor inicia
uma notificação e atribui a mesma à entidade jurídica do agente com obrigações.
O consultor muda para a entidade jurídica do agente com obrigações no ECHA
Submission Portal quando o dossiê estiver pronto para ser submetido.
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Quando a entidade jurídica do transmitente não corresponde à entidade jurídica do
dossiê, é apresentado o erro BR570 no relatório de validação, e a submissão não é
aprovada.
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Anexo 2. Resolução do erro BR570 e coerência no
que diz respeito às entidades jurídicas
O IUU da entidade jurídica indicado no dossiê de PCN (apresentado nas informações relativas à
mistura e na secção referente ao transmitente legal da IUCLID), tem de corresponder ao
número IUU do utilizador que tem sessão iniciada e está a trabalhar no ECHA Submission
Portal aquando da submissão.

Quando uma empresa está a elaborar e a submeter as suas próprias notificações, as entidades
jurídicas disponíveis no dossiê deverão, em teoria, já estar sincronizadas com a entidade
jurídica no ECHA Submission Portal. Este seria o caso, por exemplo:
•

de um agente com obrigações (formulador, formulador por conta de outrem,
importador da UE) que notifica a sua própria mistura sem o auxílio de terceiros,

•

de uma empresa da UE, que partilha a mesma entidade jurídica que as suas
subsidiárias na UE, que elabora e submete em representação das mesmas.

Existem, no entanto, outros cenários nos quais poderão estar envolvidas diferentes entidades
jurídicas no processo de notificação, pelo que é essencial que todas as partes estabeleçam
uma gestão sólida das entidades jurídicas.

O IUU da entidade jurídica da empresa do utilizador que tem sessão iniciada no
ECHA Submission Portal tem de corresponder ao número IUU da entidade jurídica
constante do dossiê de PCN. Caso não exista correspondência, o dossiê não será
aprovado pela regra empresarial BR570.
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A.2.1 De que forma ocorrem incoerências no que diz respeito às
entidades jurídicas no dossiê e no portal?
A.2.1.1 Quando uma terceira parte executa a preparação/submissão
no portal em representação de um agente com obrigações.
Existem situações em que a entidade jurídica que prepara um dossiê pode ser diferente da
entidade jurídica que tem, juridicamente, de fazer a submissão, o que é suscetível de resultar
numa incoerência no que diz respeito às entidades jurídicas. Na prática, tal é de esperar nos
seguintes exemplos:
•

uma empresa-mãe da UE que procede a uma submissão em representação de um
agente com obrigações que é uma subsidiária na UE (diferentes entidades jurídicas),

•

uma empresa não sediada na UE elabora uma notificação em representação do agente
com obrigações que é sua subsidiária na UE,

•

um consultor procede a uma submissão em representação de um agente com
obrigações.

A coerência no que diz respeito às entidades jurídicas no ECHA Submission Portal e no dossiê,
nestes casos, pode ser assegurada criando um utilizador externo e assegurando a gestão
correta de entidades jurídicas na aplicação ECHA Accounts, o que é abordado no anexo 1.
Um utilizador externo pode realizar ações em representação da empresa que lhe
concede permissão para utilizar uma conta a partir da sua própria conta ECHA.

A.2.1.2 Quando existe uma segunda entidade jurídica
Em alguns casos, uma entidade jurídica poderá ter criado involuntariamente duas versões
diferentes da mesma entidade jurídica, ou seja, o nome é o mesmo, mas o número IUU
associado é diferente. Quando o sistema verifica se as entidades jurídicas correspondem,
compara os IUU associados às mesmas.
Esta situação poderá ocorrer se, por exemplo, uma empresa tiver previamente criado uma
entidade jurídica na IUCLID e não importou o ficheiro para a aplicação ECHA Accounts aquando
da criação da referida entidade jurídica, tendo, em vez disso, criado uma nova entidade
jurídica.
A existência de duas entidades jurídicas com o mesmo nome, mas IUU diferentes
poderá resultar em não aprovações em regras empresariais, devido à
inconsistência de IUU.

É possível alterar as informações da entidade jurídica no ECHA Submission Portal ou na
notificação IUCLID.
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A.2.1.3 Não inclusão/atualização de informações sobre a entidade
jurídica na IUCLID fora de linha

Nos casos em que uma empresa tenha instalado a aplicação IUCLID Desktop Client para
trabalhar fora de linha nos seus sistemas locais, eventuais alterações da entidade jurídica
feitas na aplicação ECHA Accounts terão de ser replicadas manualmente na ferramenta de
preparação de dossiês.
Para adicionar/atualizar informações sobre a entidade jurídica no ambiente de trabalho
IUCLID, é necessário realizar os seguintes passos:
No ECHA Submission Portal:
1. Ligue-se ao ECHA Submission Portal da entidade jurídica na qual é necessário proceder
a alterações;
2. No menu apresentado no canto superior direito do separador do utilizador, selecione
«Manage account» (Gerir conta).
Na aplicação ECHA Accounts:
3. Vá a «My account» (Minha conta), selecione «Legal entity» (Entidade jurídica) e, na
página relativa à entidade jurídica, selecione «Export» (Exportar);
4. Guarde o ficheiro .i6z da entidade jurídica localmente.

No painel de controlo da aplicação IUCLID Desktop:
5. Abra o IUCLID6 Desktop Client. Na página do painel de controlo, selecione «Import»
(Importar) ou «Browse» (Procurar) e adicione o ficheiro .i6z da entidade jurídica que
guardou no passo anterior;
6. Após ter importado com sucesso a entidade jurídica, esta pode ser aberta, e poderá
verificar o respetivo número IUU.
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A.2.1.4 Gestão incorreta de duas chaves S2S no serviço system-tosystem
Nos casos em que um terceiro utilizador, ou seja, um utilizador que tem uma entidade jurídica
diferente, procede à preparação e submissão ao sistema no ECHA Submission Portal em
representação do transmitente legal, terá de o fazer utilizando as chaves S2S do transmitente
legal.
Na prática, é de esperar diferentes entidades jurídicas nas seguintes situações:
•

um consultor ou outra terceira empresa atua em representação do cliente,

•

uma empresa-mãe sediada ou não na UE atua em representação de uma subsidiária
(diferentes entidades jurídicas). Nas situações em que a empresa-mãe procede a uma
submissão em representação dessa subsidiária, a empresa-mãe deverá criar/obter as
chaves S2S para todas as empresas.

Atualmente, não é permitido criar várias contas S2S para a mesma empresa.
Como resultado, se tanto a terceira parte como o agente com obrigações
pretenderem proceder a submissões através dos serviços S2S, terão de partilhar a
mesma chave S2S.

A incoerência entre entidades jurídicas pode ser evitada criando um utilizador externo na
aplicação ECHA, e assegurando a correta utilização da chave S2S. O documento «How to join
ECHA’s system-to-system integration service» (Como aderir ao serviço de integração sistema a
sistema da ECHA) explica este processo, mas, em geral, procede-se da seguinte forma:
1. Na aplicação ECHA Accounts, o transmitente legal adiciona uma terceira parte como
utilizador externo (consulte o anexo 1) e, em seguida, ou atribui ao utilizador externo
a função de gestor de chaves S2S, para que o utilizador externo possa gerar a chave
S2S, ou gera, ele próprio, a chave S2S e envia-a diretamente para o utilizador externo.
2. No sistema do utilizador externo, é criado um dossiê que inclui a entidade jurídica do
transmitente legal (ao nível das misturas).
3. O utilizador externo submete o dossiê no ECHA Submission Portal, utilizando a chave
S2S do transmitente legal.

Evite a não aprovação em regras empresariais e assegure a coerência de entidades
jurídicas no dossiê e na chave S2S.
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