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1.  GERAL 

Os nossos objetivos estratégicos em matéria de proteção ambiental e saúde e segurança no 

trabalho incluem a redução dos poluentes e a proteção do ambiente natural. Com este objetivo 

em mente, revemos e melhoramos constantemente os nossos processos e produtos. 

Nos regulamentos relevantes da legislação relativa a substâncias perigosas, existem proibições, 

restrições, valores-limite e obrigações de declaração em relação a determinadas substâncias 

que devem ser cumpridos por todos os fornecedores, sem nenhuma restrição. Todos os bens e 

serviços devem ser fornecidos em conformidade com estes requisitos.  

1.1  Definições, sugestões e ligações 

1.1.1  Lista Global de Substâncias Automóveis Declaráveis (GADSL)  

A GADSL (Lista Global de Substâncias Automóveis Declaráveis) é uma lista de substâncias 

declaráveis harmonizada a nível global. É o resultado dos esforços de uma equipa global que 

abrange a indústria automóvel, os fornecedores de peças automóveis e a indús tria dos produtos 

químicos/plásticos. A GADSL inclui substâncias que estão geralmente presentes num material 

ou peça e que permanecem no veículo no ponto de venda.  

Poderá consultar mais informações em: www.gadsl.org  

 

1.1.2  Sistema Internacional de Dados de Materiais (IMDS)  

O IMDS é o sistema de dados de materiais da indústria automóvel que recolhe, mantém, analisa 

e arquiva todos os materiais e substâncias utilizados no fabrico de automóveis.  

Poderá consultar mais informações em: www.mdsystem.com 

 

1.1.3  Minerais de conflito  

Os minerais de conflito atuais incluem: a cassiterite, a columbite/tantalite e a volframite (cujos 

derivados mais comuns são o estanho, o tântalo e o tungsténio), bem como o ouro, 

independentemente de onde estes minerais sejam extraídos, processados ou vendidos.  

A definição de mineral de conflito pode ser encontrada na seguinte legislação:   

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act_Section 1502 Conflict Minerals  

 

1.1.4  Conteúdos reciclados  

A parte do peso de um material ou produto que é composta de materiais que foram recuperados 

ou de alguma forma desviados do fluxo de sucata, sejam provenientes do processo de produção 

ou de resíduos pós-consumo. O conteúdo reciclado não consiste em sucata doméstica.  

Reciclados pós-industriais (PIR): Sucata que é um subproduto do processo de produção 

(excluindo sucata doméstica) e reutilizada na produção da peça.  

Sucata doméstica: Material frequentemente reutilizado pela indústria no processo de produção 

original. Exemplos incluem materiais que são regranulados e realimentados numa unidade de 

produção. A sucata doméstica não é considerada conteúdo reciclado. 

 

1.1.5  Registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH) 

O REACH é um regulamento da União Europeia: Regulamento UE 1907/2006/EC.  

Poderá consultar mais informações em: Legislação REACH 

 

 

 

 

 

http://www.gadsl.org/
http://www.mdsystem.com/
https://legcounsel.house.gov/Comps/Dodd-Frank%20Wall%20Street%20Reform%20and%20Consumer%20Protection%20Act.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
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1.1.6  Substâncias constantes do Anexo XIV do REACH  

As substâncias constantes do Anexo XIV do REACH devem ser eliminadas progressivamente 

de todos os produtos a tempo de cumprir a data de expiração respetiva. Estas eliminações 

progressivas devem ser tratadas e notificadas da mesma maneira que qualquer outra  alteração.  

A lista atual das substâncias constantes no Anexo XIV encontra-se disponível em: Lista de 

Substâncias Sujeitas a Autorização  Lista de substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH 

 

1.1.7 Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) 

Uma substância que suscita elevada preocupação (SVHC) é uma substância química (ou parte 

de um grupo de substâncias químicas) em relação à qual foi proposto que a sua utilização na 

União Europeia esteja sujeita a autorização nos termos do Regulamento REACH.  

Poderá consultar mais informações em: Lista de substâncias que suscitam elevada 

preocupação candidatas a autorização 

 

1.1.8  Registo de substâncias 

As substâncias sujeitas a registo (Tabela 1, página 7) são identificadas na GADSL e/ou na 

Tabela 1 por nome de substância, tipo de restrição, data-limite (quando aplicável), aplicações 

afetadas/isentas e datas de entrada em vigor. Todas as substâncias listadas na GADSL e/ou na 

Tabela 1 têm de ser comunicadas no IMDS. 

 
 

2.  GESTÃO DAS SUBSTÂNCIAS 

2.1  Leis, regulamentos e normas aplicáveis 

▪ Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Lista de substâncias que suscitam elevada 
preocupação candidatas a autorização (versão atual) 

▪ Regulamento (CE) n. 1907/2006, Artigo 56. - Anexo XIV - Lista de substâncias sujeitas a 
autorização (2017-12-18) 

▪ Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Artigo 67 - Anexo XVII Lista de Restrições  
(2018-12-18) 

▪ Regulamento (CE) n. 2019/1021, Artigo 3. - Anexo I+IV Poluentes orgânicos persistentes  
(20-06-2019) 

▪ Diretiva (UE) 2011/65 RoHS (Restrições de substâncias perigosas), Artigo 4. - Anexo 
II (2019-07-22) 

▪ Regulamento (CE) n. 1272/2008 - "Regulamento relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas" 

▪ Diretiva 1999/45/CE - "Diretiva relativa à classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas"  

▪ Diretiva 67/548/CEE - "Diretiva relativa à classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas"  

▪ Portaria de proibição de substâncias químicas (DE) – Anexo 1 (2017-07-18) 
▪ GADSL - Lista Global de Substâncias Automóveis Declaráveis (www.gadsl.org) 

 

2.2  Substâncias declaráveis e proibidas 

De modo geral, a GADSL e as leis nela referidas devem ser aplicadas. 

Após cada atualização ou alteração da GADSL, todas as fichas de produtos que contêm 

substâncias estremes declaradas confidenciais ou ocultas devem ser verificadas. Se algumas 

fichas de produtos contiverem substâncias que tenham sido incluídas na GADSL enquanto 

substâncias novas ou proibidas, essas fichas de produtos deverão ser atualizadas 

imediatamente após a alteração da GADSL, as substâncias deverão ser referidas explicitamente 

e as fichas de produtos deverão ser enviadas novamente para o Ronal Group.  

https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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As substâncias assinaladas com P = Proibidas na GADSL não podem exceder os respetivos 

valores-limite nos campos de aplicação especificados. 

Os fornecedores de substâncias que permanecem no produto ou no interior do produto são 

obrigados a inserir os ingredientes no IMDS.  

As proibições de materiais também devem ser observadas em relação às peças transferidas 

(COP) e a usabilidade das peças deve ser verificada. 

Os produtos e misturas só podem conter ou ser isentados de substâncias registadas e 

aprovadas para as utilizações pretendidas dentro dos prazos especificados no Regulamento 

(CE) n.º 1907/2006 ("REACH"). 

Deve ainda ser prestada especial atenção à secção 2.1 Leis, regulamentos e normas aplicáveis, 

bem como às leis e regulamentos nacionais. O fornecedor deve cumprir os requisitos. 

 

 

3.  DECLARAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

3.1  Obrigações de informação dos fornecedores 

O fornecedor é obrigado a informar imediatamente o Ronal Group e a esclarecer em conjunto o 

procedimento adicional do departamento de compras responsável, se uma substância contida 

num componente: 

▪ já não puder ser utilizada por ter sido marcada na GADSL com "P", 
▪ passar a ter sido regulamentada pelo Anexo II da Diretiva 2000/53/CE e 
▪ tiver sido incluída na lista de substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV do 

Regulamento (CE) n. 1907/2006), 
▪ estiver incluída no registo de restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de 

determinadas substâncias, misturas e produtos perigosos (Anexo XVII do Regulamento 
(CE) n. 1907/2006) e é proibida a sua aplicação de acordo com o procedimento 
estabelecido no Anexo XVII. 

Os fornecedores de materiais operacionais são obrigados a fornecer uma ficha de dados de 

segurança e a composição química exata conforme fornecida à pessoa/departamento 

autorizado a receber as mercadorias. Os dados confidenciais serão usados apenas para fi ns de 

higiene industrial, rotulagem, avaliação e divulgação da segurança química. O acesso é restrito 

a um grupo definido de pessoas. O fornecedor pode celebrar um contrato de confidencialidade 

antecipadamente.  

 

3.2  Comunicação de substâncias restritas e conteúdo reciclado 

Os nossos clientes exigem que o Ronal Group cumpra os requisitos e regulamentos da GADSL 

em matéria de comunicação das substâncias contidas nos produtos, tanto na produção como 

nas peças de substituição. A Tabela 1 inclui os requisitos adicionais ou alterados da GADSL. 

 

3.3  Comunicação de datas e prazos  

Os fornecedores são obrigados a cumprir os prazos de comunicação tanto para a produção 

como para as peças de substituição.  
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Submissão de dados sobre os produtos:  
▪ Os materiais, substâncias e produtos atuais já devem ter sido comunicados no IMDS. Se 

não for esse o caso, ou se for necessária uma atualização (ver abaixo), devem ser 
comunicados imediatamente.   

▪ Todos os materiais, substâncias e produtos devem ter uma ficha de dados final 
comunicada atempadamente ao IMDS.  

▪ Todos os materiais, substâncias e produtos devem ter uma ficha de dados final aceite no 
IMDS.  
 

3.4 Comunicação eletrónica através do Sistema Internacional de Dados de Materiais 

(IMDS)  

Todas as peças e materiais que permanecem numa jante no ponto de venda, e todas as peças 

de substituição e acessórios, bem como todas as embalagens, devem ser comunicadas através 

do IMDS. 

O Ronal Group exige que todas as fichas de dados sejam enviadas para o RONAL GROUP 

(IMDS company ID 356).   

 

Os fornecedores são obrigados a:  

▪ Comunicar substâncias - Todas as substâncias abrangidas pela GADSL e/ou a Tabela 1 
(identidade e percentagem em peso).   

▪ Comunicar materiais - 100 % dos materiais, incluindo a classificação e o peso de todos 
os materiais.  

▪ Comunicar componentes - Todos os subcomponentes de um conjunto montado devem 
aparecer como tal, ou seja, como elementos na estrutura em árvore da ficha de dados do 
IMDS, como indicado na Recomendação 001 do IMDS. A massa declarada dos 
componentes do conjunto montado na parte superior do componente ("Peso medido por 
item") deve representar a massa real. As massas reais são derivadas de cartões 
estatísticos de controlo de produto ou são determinadas pela ponderação de um número 
estatisticamente relevante de itens e o cálculo da média estatística (média aritmética).   

▪ Conteúdos reciclados - Comunicar a percentagem de conteúdo reciclado em todos os 
materiais.  

 

Nas seguintes circunstâncias é necessária uma atualização dos dados IMDS existentes:  

▪ Um material novo. 
▪ Uma alteração na massa de um material que exceda ± 10% ou 50 g. 
▪ Uma nova substância incluída na GADSL e/ou na Tabela 1 é adicionada a um material. 
▪ Uma substância que ainda não foi comunicada, mas que é incluída na GADSL e/ou na 

Tabela 1. 
▪ Uma alteração na massa de uma substância já comunicada na GADSL e/ou na Tabela 1 

que exceda ± 10%, ou se uma alteração na massa fizer com que um requisito de limite 
seja ultrapassado. 

▪ Uma alteração no conteúdo reciclado que exceda ± 10% ou 50 g.  
▪ Se o número da peça RONAL for alterado, será necessária uma nova ficha de dados do 

material.   
 

3.4.1  Divulgação de substâncias no IMDS  

Todas as substâncias listadas na GADSL e/ou na Tabela 1 têm de ser divulgadas no IMDS. 

Todas as substâncias identificadas na GADSL e/ou na Tabela 1 desta norma devem ser 

identificadas com o número CAS correto ao serem comunicadas no IMDS. O uso de substâncias 

não identificadas por um número CAS é aceitável para a comunicação de substâncias de 

acordo com a Recomendação 001 do IMDS.  
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Tintas, polímeros, adesivos e vedantes, etc., devem ser comunicados no estado curado. As 

substâncias listadas na GADSL e/ou na Tabela 1 não podem ser identificadas ou comunicadas 

como "confidenciais" ao serem comunicadas no IMDS.   

 

3.4.2  Comunicação dos conteúdos reciclados  

Apenas o peso do reciclado dentro do componente ou conjunto deve ser comunicado como 

conteúdo reciclado. Não comunique o peso total do componente ou conjunto como conteúdo 

reciclado.   

 

3.4.3  Requisitos para comunicação ao IMDS, incluindo peças de substituição e 

acessórios  

Todas as peças de produção e acessórios, incluindo embalagens, devem ser comunicadas.  
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4.  RESTRIÇÕES DE SUBSTÂNCIAS 

De seguida encontra-se a lista de substâncias proibidas e/ou sujeitas a restrição, bem como os 

regulamentos. 

 

Tabela 1 – Lista de substâncias proibidas e/ou sujeitas a restrição 

Categoria ou notação de 
substância 

Classificação Aplicações afetadas Limiar Data de entrada em 
vigor 

Todas as substâncias 
listadas na GADSL 

D/P2 

Todos os materiais estão 
sujeitos às diretrizes 
GADSL em 
http://www.gadsl.org. 

Ver GADSL Imediatamente 

Formas de amianto - 
minerais - todos os 
membros 

P3 
Todos os produtos e 
equipamentos (p. ex., 
máquinas, edifícios). 

Não 
detetável 

Imediatamente 

Substâncias listadas no 
REACH UE, Anexo XIV 

P3 
Todos os produtos e 
equipamentos 
consumíveis e embalagens. 

0% Após o prazo 

Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 (REACH) - 
Lista de substâncias que 
suscitam elevada 
preocupação candidatas 
a autorização (versão 
atual)  

P3 
Todos os produtos, 
materiais, misturas e 
materiais auxiliares.  

0%  

Minerais de conflito, 
incluindo Estanho, 
Tântalo, Tungsténio, 
Ouro  

D4 
Todos os produtos e 
componentes. 

0% 

Imediatamente, 
estão sujeitos a 
declaração e é 
necessária prova de 
origem. 

Produtos químicos e 
materiais com símbolo 
da caveira sobre ossos 
cruzados 

P3 
Todos os materiais, 
substâncias e produtos 
químicos 

Rotulagem 

Medidas a adotar para 
substituir a substância 
ou comprovar as 
possibilidades de 
utilização de outros 
produtos/substâncias. 

 

 
 
  

Percentagem em peso de uma substância contida num material homogéneo, misturas e produtos químicos  

D/P2  =  Proibido em algumas aplicações e declarável em todos os outros casos   

P3  =  Proibido  

D4  =  Declarável 
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5.  ANEXO 

5.1  Requisitos ambientais relacionados com o processo – Oficina de pintura 
 

1 RONAL-Requisitos  ▪ Manual do Fornecedor - Anexo Ambiente:  

➢ Opções de poupança de energia 
➢ Opções de poupança de água 
➢ Eficiência de recursos  

▪ Regulamento REACH e SVHC – proibição e 
declaração de substâncias 

▪ Não marcação de produtos químicos e materiais 
com símbolo da caveira sobre ossos cruzados 

▪ Nenhuns materiais incluindo minerais de conflito 
(declaração e explicação da origem) 

2 BAT – best available technique ou MTD – melhor 
técnica disponível 

Ficha informativa, Melhores Técnicas Disponíveis (BAT 
ou MTD), Documento de referência sobre tratamento de 
superfície usando solventes orgânicos, incluindo 
produtos de madeira e de conservação da madeira com 
produtos químicos. Versão final.  

Gabinete Europeu do IPPC (EIPPCB), Sevilha 2019. 

▪ Controlo de emissões de COV na pós-combustão 
▪ Documentação do fluxo de material COV para a 

documentação necessária dos solventes 

3 Diretiva de Emissões Industriais 2010/75/UE /1/ - 
Norma legal da Europa Central para a definição de 
requisitos ambientais para instalações industriais. 

▪ Capítulo V, Anexo 7, Partes 1 e 2 

▪ Anexo II; Lista de poluentes 

▪ Anexo III, Critérios para identificação das melhores 
técnicas disponíveis 

4 Diretiva 1999/13/CE do Conselho de 11 de março de 
1999 relativa à limitação das emissões de compostos 
orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes 
orgânicos em certas atividades e instalações (Diretiva 
UE LM). JO UE, L (1999) n. L85, pág. 1 (23.12.2008). 

 

 


