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Funcionalidades da IUCLID 6

Criar um dossiê completo na IUCLID
1.
•

Aceda à IUCLID

•

Crie um conjunto de dados da substância

•

Preencha as informações

2.
•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no conjunto de
dados

•

Corrija os erros

3.
•

Crie o dossiê

•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no dossiê

•

Em caso de erros, corrija o conjunto de dados ou volte a criar o dossiê

Descarregar
•

Inicie sessão e descarregue a aplicação

Apoio
•

Descarregue dados, p. ex., substâncias de referência;

•

Perguntas frequentes sobre a instalação

•

Migração da IUCLID 5 para a IUCLID 6

•

Manuais técnicos

•

Etc.

Principais funcionalidades
Campo de texto livre no canto superior direito
•

Pesquisar por Identificador Universal Único (UUID)

Substância
•

Crie aqui substâncias novas ou modifique as existentes

Modelo
•

Crie um modelo para reutilizar os mesmos dados de parâmetros em
diferentes conjuntos de dados

Dossiê
•

Visualize os seus dossiês

Importar
•

Importar ficheiros
•

EJ

•

Conjuntos de dados da substância

•

substâncias de referência

Substância de referência
•

Armazene informação química sobre determinados químicos; uma vez
na base de dados, associe-a dessa localização a qualquer das secções
da IUCLID.

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Valide os conjuntos de dados da substância, bem como os dossiês

finais, a fim de minimizar o risco de erros
Pré-visualização da divulgação
•

Visualize as informações que serão publicadas no sítio Web da ECHA

Calculadora de taxas
•

Calcule a taxa

Lista de conjuntos de dados da substância
•

Encontre o seu conjunto de dados na lista de todos os conjuntos de
dados da substância

Conteúdo do conjunto de dados da substância
•

Clique em TOC [Índice] para visualizar o conteúdo do conjunto de dados
da substância

•

A vista que aparece por defeito é REACH Complete [Índice completo do
REACH]

•

Selecione a vista relevante através da seta preta

•

As caixas azuis indicam as opções para o registante principal

•

A caixa cor de laranja mostra as opções para o registante membro

Árvore de secção
•

As secções de preenchimento obrigatório estão assinaladas com um
asterisco encarnado *

Requisitos de dados
•

Requisitos do dossiê principal comparados com requisitos do dossiê de
membro.

•

O registante principal deve fornecer os dados em nome dos membros
nas secções de parâmetros. A qualidade desses dados constitui uma
obrigação conjunta de toda a apresentação conjunta (não só do
registante principal). Se um membro não concordar com os dados
apresentados em conjunto, ou se a gama de tonelagem da
apresentação conjunta não abranger a tonelagem do membro, este
pode fornecer separadamente dados nas secções 4-8. Esta ação é
considerada uma autoexclusão e a secção 14 da IUCLID deve ser
preenchida com os dados de autoexclusão. Aplica-se uma taxa mais
elevada a registos com autoexclusão.

Preenchimento de um conjunto de dados
•

A IUCLID 6 baseia-se em registos

•

Clique com o botão direito do rato no nome de uma secção para criar
um novo registo ou um resumo de parâmetros

Sugestões de preenchimento de um conjunto de dados 1/2
•

Todos os valores devem ser seguidos de uma unidade

•

Caso a opção Other [Outro] seja selecionada, deve ser nserida uma
justificação no campo de texto livre

•

As justificações devem ser relevantes (em termos científicos)

Sugestões de preenchimento de um conjunto de dados 2/2
•

Utilize modelos de texto livre como orientação

Precisa de ajuda? Prima F1
•

A IUCLID dispõe de um sistema de ajuda incorporado. Prima F1 para
aceder a esse sistema. Contém:
•

informações sobre as funcionalidades da IUCLID

•

texto de ajuda para os campos da IUCLID

•

manuais de preparação dos dossiês, p. ex., sobre como preparar
dossiês de registo

Criar um dossiê completo
1.
•

Crie o conjunto de dados

•

Preencha as informações

2.
•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no conjunto de
dados

•

Corrija os erros

3.
•

Crie o dossiê

•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no dossiê

•

Em caso de erros, corrija o conjunto de dados ou volte a criar o dossiê

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Utilize o Validation Assistant [Assistente de Validação] para se certificar
de que o conjunto de dados da substância contém todas as informações
necessárias para sua gama de tonelagem e o seu tipo de apresentação.
A utilização do assistente de validação minimizará o risco de erros na
verificação das regras de negócio e da integralidade técnica (VIT), mas
não excluirá a possibilidade de ocorrência destes erros. Por conseguinte,
é importante estar atento às tarefas e mensagens no REACH-IT, para
receber quaisquer comunicações da ECHA de forma atempada e agir em
conformidade.

•

O assistente de validação mostra as regras de negócio que podem ser
verificadas a nível da IUCLID, mas não as que dependem do REACH-IT,
p. ex., o nome da apresentação conjunta, o número da última
apresentação, etc.

•

O assistente de validação mostra todas as regras de VIT verificadas
automaticamente. A ECHA realizará verificações manuais adicionais que
não podem ser replicadas pelo assistente de validação.

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Selecione o tipo de apresentação

•

Clique em Next [Seguinte]

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Insira as informações do cabeçalho do dossiê para obter um resultado
correto

•

Clique em Next [Seguinte]

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Neste exemplo, existe um erro na verificação das regras de negócio e
outro na verificação da integralidade técnica, e ambos devem ser
corrigidos antes da criação do dossiê.

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Este exemplo fornece algumas informações sobre como ler o resultado
do assistente de validação.

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Clique com o botão direito do rato na mensagem de erro e selecione
Open document [Abrir o documento]. A IUCLID indica a localização do
erro. Este método funciona apenas com os erros de VIT e não deteta os
os erros na verificação das regras de negócio. Em alternativa, pode
navegar manualmente pela árvore de secção da IUCLID até à
localização do erro.

•

Se, ao clicar na mensagem de erro, esta não o direcionar para nenhuma
localização, não se surpreenda. Significa que esse registo específico não
existe e que deve criar um registo novo e preenchê-lo.

•

Leia a mensagem de erro com muita atenção. Esta diz-lhe exatamente o
que fazer para corrigir o erro.

Validation Assistant [Assistente de Validação]
•

Por vezes, pode «perder» o seu assistente de validação e, ao tentar
abri-lo novamente, receber uma mensagem de erro a indicar que já
está aberto. Pode «encontrar» o seu assistente de validação clicando no
respetivo ícone, no canto inferior direito da página da IUCLID.

Criação do dossiê

Criar um dossiê completo
1.
•

Crie o conjunto de dados

•

Preencha as informações

2.
•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no conjunto de
dados

•

Corrija os erros

3.
•

Crie o dossiê

•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no dossiê

•

Em caso de erros, corrija o conjunto de dados ou volte a criar o dossiê

Criação do dossiê
•

Depois de corrigidos todos os erros a nível do conjunto de dados, pode
criar o dossiê.

Assistente de criação do dossiê
•

Selecione o modelo correto do dossiê. Só existem dois modelos
específicos para os registantes membros. Veja igualmente o
diapositivo 12.

•

Se é o registante principal, a gama de tonelagem do modelo do dossiê
deve abranger a tonelagem definida do registo conjunto. Poderá
selecionar a sua própria tonelagem individual no próximo passo.

Assistente de criação do dossiê
•

Se o relatório de segurança química (CSR) e/ou as orientações para
uma utilização segura (GSU) forem fornecidos pelo registante principal
em nome dos membros, é necessário assinalar estas caixas de
verificação no cabeçalho do dossiê.

•

Deverá indicar a sua tonelagem individual; p. ex., o registo conjunto
abrange a gama de tonelagem 100-1 000 t/a, mas a tonelagem
individual do registante principal é apenas de 1-10 t/a. A captura de
ecrã é um exemplo tirado do assistente de criação de dossiês dos
registantes membros; contudo, a mesma lógica aplica-se igualmente ao
assistente de criação de dossiês dos registantes principais.

Assistente de criação do dossiê
•

Depois de registar com êxito a sua substância, poderá necessitar de
atualizar o seu dossiê – apresentar uma Spontaneous update
[Atualização espontânea]. Além disso, se o seu dossiê apresentar erros
de VIT ou a ECHA lhe solicitar mais informações por outros motivos,
deverá apresentar um dossiê atualizado – Requested update
[Atualização solicitada]. A captura de ecrã acima indica os campos
obrigatórios para atualizar o dossiê. Note que, se o seu dossiê
apresentar erros de VIT, recomenda-se que corrija apenas a informação
em falta ou incorreta. A ECHA considera corretas todas as informações
adicionais e novas que possa apresentar como atualização espontânea
depois da atualização solicitada da VIT.

Abrir o dossiê
•

Copie o UUID do dossiê, indicado no campo Dossier UUID [Identificador
Universal Único do Dossiê], no fundo do ecrã

•

Cole o UUID do dossiê no campo de texto livre localizado no canto
superior direito do ecrã

•

Prima Enter para abrir o dossiê

Validar o dossiê final
•

Poderão ter ocorrido novos erros durante a criação do dossiê. Por
conseguinte, é importante validar igualmente o dossiê final antes de o
exportar; p. ex., pode ter sido selecionado o modelo incorreto de dossiê.
Se forem detetados erros, deve voltar ao seu conjunto de dados da
substância, corrigir os erros e criar um novo dossiê.

Exportar um dossiê
•

O seu dossiê está pronto para ser exportado da IUCLID e apresentado
no REACH-IT.

Processos regulamentares

Processos regulamentares seguidos pela Agência
O que acontece ao seu dossiê depois de o apresentar à ECHA?
Carregamento: O dossiê entra no «processo de preparação»
Pré-processamento: O ficheiro é submetido a vários controlos informáticos
para verificar a presença de vírus, validar o formato do ficheiro
(formato .i6z), etc.
A verificação das regras de negócio é um conjunto de verificações
administrativas, p. ex., para confirmar se foi apresentado o tipo correto de
dossiê (inicial ou atualização, registante membro ou principal e endereço da
empresa). Se a verificação das regras de negócio não for bem-sucedida, a
empresa recebe uma tarefa com a mensagem de erro e instruções para
proceder a nova apresentação. Não existe um número máximo de tentativas.
O dossiê é considerado «apresentado à ECHA» quando a verificação das
regras de negócio for bem-sucedida. A data em que tal ocorre é considerada
a data de registo do dossiê.

Dois processos paralelos:
1. Emissão de fatura
2. Verificação da Integralidade Técnica (VIT), que inclui tanto as
verificações automáticas como manuais, para verificar se os dados
requeridos pelo REACH constam do dossiê. Se a VIT falhar, só é possível
fazer mais uma tentativa dentro do prazo previsto, caso contrário, a
apresentação é rejeitada e as respetivas despesas não são reembolsadas. A
VIT pode levar de alguns minutos (se o processo for simples e estiver tudo
correto) a 21 dias nos termos do artigo 20.º do REACH (se o volume de
trabalho no processo de preparação for elevado ou se o dossiê for complexo).
Note-se que, se o dossiê for apresentado nos dois meses que precedem o
termo do prazo de registo de 2018, a VIT pode levar até três meses após o
termo desse prazo (artigo 20.º do REACH).

Verificação da Integralidade Técnica (VIT) – Os membros da
apresentação conjunta podem apresentar os seus dossiês assim que o dossiê
principal tiver sido aprovado na fase de verificação das regras de negócio.
Permanecem na etapa da VIT até que o dossiê principal esteja completo.
Transmissão da decisão – Com uma decisão positiva, é emitido um
número de registo; uma decisão negativa significa a rejeição da
apresentação, sendo necessário reiniciar todo o processo. Se uma
apresentação inicial for rejeitada, tal significa que não será concedido um
número de registo. Em caso de rejeição de um dossiê atualizado, só é
rejeitada a apresentação atualizada mais recente, não sendo afetado o
número de registo.
Outros passos: Fora do processo de preparação e após a confirmação do
registo: os dados são publicados no sítio Web da ECHA (exceto se for
solicitada confidencialidade); o dossiê pode ser selecionado para outras
avaliações, p. ex., uma verificação de conformidade.
Todos estes passos são comunicados ao registante através do REACH-IT.

Resumo

Criar um dossiê completo na IUCLID
1.
•

Preencha as informações no seu conjunto de dados da substância da
IUCLID

2.
•

Execute o Validation Assistant [Assistente de Validação] no conjunto de
dados e também no dossiê final. Corrija os erros.

3.
•

Exporte o seu dossiê e apresente-o à ECHA através do REACH-IT

Apoio e orientações

Links úteis
•

Sítio Web da IUCLID 6: https://iuclid6.echa.europa.eu/

•

Secção de Apoio do sítio Web da ECHA:
https://echa.europa.eu/pt/support

•

Prazo de registo de 2018 no âmbito do REACH no sítio Web da ECHA:
https://echa.europa.eu/pt/reach-2018

•

Manuais sobre a preparação dos dossiês:
https://echa.europa.eu/pt/manuals

•

Seminário em linha sobre a verificação da integralidade:
https://echa.europa.eu/pt/-/completeness-check-preparing-aregistration-dossier-that-can-be-successfully-submitted-to-echa
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