
duração 
8 horas 
 
datas de realização 
8 e 9 de fevereiro de 2021 
 
horário 
09:00 às 13:00 
 
preço de inscrição 
165 € 
 
descontos 
20% de desconto = 132€ para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até 1 mês antes do início 
da formação. 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Live Training 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
No contexto que atualmente vivemos faz parte do nosso quotidiano o uso massivo de 
produtos biocidas, nomeadamente desinfetantes. 
Estes produtos requerem o cumprimento de legislação europeia e nacional 
especifica. O Regulamento relativo aos produtos biocidas (Regulamento (UE) n.º 
528/2012 (RPB)) diz respeito à colocação no mercado e à utilização de produtos 
biocidas, que são usados para proteger seres humanos, animais, materiais ou artigos 
contra organismos prejudiciais, como parasitas ou bactérias, através da ação de 
substâncias ativas contidas no produto biocida. O regulamento visa melhorar o 
funcionamento do mercado dos produtos biocidas na UE, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente. 
Todos os produtos biocidas colocados no mercado europeu terão de cumprir o 
Regulamento de Produtos Biocidas (UE) 528/2012.  
 
objetivos gerais  
Dar a conhecer os requisitos legais em matéria de PRODUTOS BIOCIDAS aplicável 
às organizações. Desenvolver dossier de notificação para as entidades competentes 
nacionais. 

 
objetivos específicos  
No final do Curso, os Participantes serão capazes de: 

• Identificar os Princípios da legislação europeia de Produtos Biocidas e suas 
substâncias ativas; 

• Conhecer o enquadramento legal a nível nacional e comunitário no domínio 
dos Biocidas; 

• Conhecer as obrigações de cada agente na cadeia de abastecimento de 
biocidas; 

• Conhecer as informações necessárias no processo de autorização de produtos 
biocidas; 

• Identificar soluções para as PME’s em contexto prático; 

• Ser capazes de desenvolver notificação/ nas entidades competentes nacionais 
para uso de Produtos Biocidas. 

 
destinatários 
• Quadros médios e superiores de empresas fabricantes, distribuidoras, formuladoras ou 

retalhistas de substâncias ativas biocidas ou produtos biocidas. 
• Estudantes, consultores e outros profissionais que pretendam adquirir competências 

técnicas em matéria de regulamentação de produtos biocidas. 
• Quadros superiores e médios de Empresas que pretendam colocar produtos biocidas 

no mercado nacional. 
• Gabinetes jurídicos. 
• Outros interessados em adquirir conhecimentos na área de Legislação SST e 

Ambiental. 

COMPLIANCE EM PRODUTOS BIOCIDAS: Obri-

gações das organizações no contexto da pande-

mia COVID-19 

Live Training 



conteúdos programáticos 
1. Enquadramento - Princípios da legislação europeia de Produtos Biocidas 

a. Compreender o RPB 
b. Conceitos e definições 
c. Entidades competentes 
d. Período transitório 
e. Introdução ao Regulamento de Produtos Biocidas (RPB) 
f. Prazos Futuros 
g. Tipos de produtos 

2. Obrigações na cadeia de abastecimento: 
• Fornecedores aprovados; 
• Outros agentes da cadeia de abastecimento 

3. Aprovação e renovação de substâncias ativas 
4. Artigos tratados 
5. Artigo 95 – Lista de Fornecedores de substâncias ativas e produtos 
6. Autorização de produtos biocidas 

a. Tipos de Autorizações 
b. Regulamento 414/2013: Produtos Biocidas Idênticos 
c. Regulamento 354/2013: Alterações referentes a Produtos Biocidas 
d. Informação necessária para um pedido de autorização 

7. Conceito de Família de Produtos biocidas 
8. Ferramentas informáticas: IUCLID 6, SPC editor, R4BP3 
9. Custos envolvidos 
10. Soluções para as PME’s: Casos práticos 
11. Workshop – Notificação Produtos Biocida nas entidades competentes nacionais 
12. Conclusões 
 

 

 

coordenador 

Armando Silvestre, Professor Catedrático do Departamento de Química da Universidade de 

Aveiro. 

formadora 

Eva Rafael Coelho Santiago.  

Licenciada em Engenharia Química pela FCTUC, Universidade de Coimbra. 
Pós-Graduada em TSSTH e Conselheira da Segurança. 
Pós-Graduada em Engenharia da Qualidade e Gestão Tecnológica e Organi-
zacional. 
Diplomada de Estudos Avançados (DEA) SHST pela Universidad de Leon, 
Espanha. 
Doutoranda de Desenvolvimento Sustentável Local pela Universidad Leon 
Espanha. 

LEAD AUDITOR reconhecido pela IRCA, SGS Academy Portugal. 
Experiência profissional na indústria durante 23 anos, onde exerceu funções de Direção da Qua-
lidade, Direção Técnica e Direção Indústria. 
Experiência prática em implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segu-
rança, Higiene e Saúde no Trabalho. 
Auditora Sistemas de Gestão de Produtos Químicos, regulamentos REACH, CLP e Biocidas 
Experiência prática em implementação de Sistema de Gestão de Produtos Químicos, regulamen-
tos REACH, CLP e ADR. 
Docente do ensino superior. 
Diretora da Coimbra Business School, Figueira da Foz. 



 

 

Testemunhos sobre formações da mesma formadora 

“O curso é muito completo, extremamente útil e prático, e, se pudesse, gostaria de fazer mais 
cursos com esta temática. A formadora é fantástica, tem imenso conhecimento e capacidade de 
aplicar as temáticas a cada caso. É muito acessível, o que nos deixa tão à vontade quanto é 
possível em tão pouco tempo”. Marisa Costa, in Produtos Químicos: Regulamento REACH e 
Regulamento CLP (2015). 

 

“Curso bem estruturado. Nota positiva para a metodologia baseada em exemplos práticos e de 
contexto Industrial”. Patrícia Lobo, in Produtos Químicos: Regulamento REACH e Regulamento 
CLP (2015). 

 

“A formação ultrapassou as minhas expectativas, pois tratou-se de uma formação muito dinâmica 
onde se abordaram os temas com muita seriedade e caso a caso e onde nada era menos 
importante...a formadora muito interativa não descorou os problemas específicos de cada 
formando dando muitos conselhos...excelente.”, Célia Miranda in Produtos Químicos: 
Regulamento REACH e Regulamento CLP (2017). 

Testemunhos sobre as edições em Live Training 

“A formação REACH e CLP foi ao encontro das minhas expetativas, foi muito enriquecedora 
relativamente aos conteúdos, mesmo para alguns temas que pensava serem de menor interesse 
e que se revelaram todos muito importantes e que não se esgotaram. Gostei em especial dos 
exercícios práticos, que nos fizerem sentir um pouco mais à vontade nas pesquisas, na 
imensidão do site da ECHA e dos exemplos, muito pertinentes, que a formadora, de uma 
experiência vastíssima, introduziu na formação.” Luisa Ribeiro in Produtos Químicos: 
Regulamento REACH e Regulamento CLP (2020). 


