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Resumo: 
O REACH é a nova legislação comunitária em termos de substâncias químicas e entrou em 
vigor no dia 1 de Junho de 2007, tendo sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia a 30 
de Dezembro de 2006, sob a forma de Regulamento nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e 
Restrição dos produtos químicos. 
O presente trabalho teve como objectivo efectuar o enquadramento teórico, legal e técnico-
científico do REACH, assim como efectuar uma avaliação das implicações da aplicação do 
regulamento nas estruturas empresariais e elaborar uma metodologia de apoio à 
implementação do REACH em função da natureza dos agentes económicos envolvidos. 
Na primeira parte do trabalho é feito um enquadramento histórico da indústria química, assim 
como da legislação aplicada às substâncias químicas, para se perceber a evolução da 
regulamentação comunitária ao longo do tempo. Posteriormente é descrito o regulamento 
REACH, nomeadamente as etapas necessárias para a sua implementação, e a legislação 
complementar que foi desenvolvida com o objectivo de orientar as empresas e organizações 
no cumprimento do REACH. 
De modo a efectuar uma caracterização da implementação do regulamento REACH nos 
diversos agentes económicos foram efectuados seis casos de estudo. A avaliação das 
implicações foi feita através da construção de guiões de entrevista e de contacto directo com 
as empresas, estruturas associativas e governamentais. No decorrer dos casos de estudos foi 
possível verificar que as empresas apresentam dificuldades na aplicação da nova legislação, 
devido a complexidade e extensão no regulamento. 
Tendo em conta os diferentes passos que são necessários para implementar o REACH, foi 
elaborado um manual de apoio onde são descritos os processos, os prazos e os passos para 
assegurar o cumprimento da nova legislação. 
Através da análise dos casos de estudo, foi possível verificar que os custos associados ao 
REACH são altos, obrigando as empresas a repensar a sua estratégia empresarial e o seu 
portfólio de substâncias, assim como criar metodologias de apoio para a implementação dos 
novos requisitos exigidos pela nova legislação. 
O REACH veio aumentar significativamente a comunicação na cadeia de abastecimento, 
exigindo que exista partilha de dados entre empresas que fabricam ou importam a mesma 
substância, evitando a duplicação de ensaios em animais vertebrados e reduzindo os custos 
associados a testes. 
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