
Seminário “Os Desafios na Implementação do REACH”

Custo da Inscrição
• Sócio Individual 30 €
• Representante de Sócio Colectivo (máximo 2 representantes por sócio)     30 €
• Sócio IPE 30 €
• Não-Sócio 60 €
• Sócio Estudante                                                15 €

� O prazo  limite de inscrição é 8 de Junho de 2007.
� A confirmação da inscrição carece do respectivo pagamento.
� Só haverá lugar ao reembolso da inscrição para desistências efectuadas até 8 
de Junho 2007.
� A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário em 
qualquer data, procedendo à devolução dos valores já pagos de inscrição sem 
direito a nenhuma compensação adicional.
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Os Desafios
na Implementação

do REACH

Seminário Conjunto
TECNICELPA / CELPA

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome __________________________________________________________

Empresa ________________________________________________________

Habilitações Literárias ____________________________________________

Cargo __________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________

Nº Contribuinte (para facturação) __________________________________

Para pagamento da inscrição na qualidade de
Sócio Individual, N.º ____

Sócio Colectivo, N.º ____

Representante ____________________________________________________

Representante ____________________________________________________

Sócio Estudante, N.º ____

Sócio IPE

Não Sócio                                                      

Modalidade de pagamento
Transferência Bancária. NIB: 003508130005127303074.

Banco: Caixa Geral de Depósitos.

Cheque N.º _____________ s/ ___________ no valor de ____ €.

Data ___/___/___  Assinatura ________________________________________



TECNICELPA - R. Amorim Rosa, 38 - 1.º Dt.º . 2300-450 TOMAR

Tel 249 324 858  / Fax 249 312 068 / Telemóvel: 91 9373636

E-mail : info@tecnicelpa.com

� 14:30 RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES

� 15:00 “CEPI’s guidance on the implementation of REACH ” (*)
Danny Croon, CEPI European Confederation of Paper Industries

� 16:00 PAUSA CAFÉ.

� 16:15 “Implementação do Regulamento REACH em Portugal ”
Orador a definir, Instituto do Ambiente 

� 16:35 “A perspectiva da Indústria Química Portuguesa ”
Lobélia Penedo, APEQ Associação Portuguesa das Empresas Químicas

� 16:55 “Declared interest for pre-registration in the pulp and paper  
industry and next steps” (*)
Danny Croon, CEPI European Confederation of Paper Industries

� 17:15 DEBATE

� 17:30 ENCERRAMENTO

PROGRAMA

Organização:

REACH é o acrónimo para Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals. O regulamento REACH obriga os produtores e 

importadores de químicos a registar todas as substâncias existentes e as futuras 

junto da nova Agência Europeia de Químicos, localizada em Helsínquia, 

Finlândia. 

O REACH é um Regulamento (e não uma Directiva), o que significa que é 

aplicável directamente a todos os Estados-Membro, sem necessidade de 

adaptação ou transcrição para legislação nacional. Entra em vigor em 1 de Junho 

de 2007.

O REACH substitui mais de 40 Regulamentos e Directivas existentes sobre este 

tema. O seu objectivo é melhorar a protecção da saúde pública e do ambiente, 

através de uma identificação antecipada e melhorada das propriedades das 

substâncias químicas.

Os produtores e importadores serão obrigados a reunir informação sobre as 

propriedades das suas substâncias, que será usada para definir medidas de 

protecção. Essa informação será centralizada numa base de dados única.

A Indústria Papeleira não é normalmente vista como parte da Indústria Química, 

mas terá de observar o disposto no novo regulamento na sua capacidade de 

importador de químicos, produtor ou utilizador de químicos, bem como produtor 

de artigos que contêm químicos – sendo o papel um desses artigos. 

A madeira, a pasta o papel recuperado estão isentos de registo, mas a maior 

parte dos restantes inputs, outputs e intermediários serão, de uma forma ou de 

outra, afectados. Assim, o regulamento terá impacto sobre muitas das matérias-

primas, sobre os químicos comprados, subprodutos e produtos intermédios, 

assim como nos nossos produtos finais.

TECNICELPA
Associação Portuguesa dos Técnicos
das Indústrias de Celulose e Papel

OBJECTIVOS:

Os objectivos deste seminário conjunto CELPA / TECNICELPA são:

• Dar a conhecer aos técnicos da indústria o regulamento REACH;

• Identificar as implicações deste regulamento para a Indústria Papeleira  

Portuguesa;

• Divulgar os passos que estão a ser dados para dar resposta às 

exigências do REACH.
CELPA
Associação da Industria Papeleira

(*) Estas apresentações serão proferidas em Inglês

Moderador: Eng.º João Pinho Ferreira; CELBI – grupo Altri

Coordenador do Grupo Técnico de Ambiente e Indústria da CELPA 


