ECHA-term

Terminologia REACH, CLP e produtos biocidas em 23 línguas agora disponível
online
http://echa-term.echa.europa.eu

Quando utiliza a terminologia dos regulamentos REACH, CLP e produtos biocidas em duas ou
mais línguas da UE ou estiver à procura da definição de termos, a base de dados
terminológica da ECHA constitui um recurso valioso para si

O que é a ECHA-term?
Esta base de dados é uma fonte de
terminologia multilingue fiável, coerente e
atualizada no domínio das substâncias
químicas. Tem como objetivo melhorar a
qualidade da tradução e promover uma
comunicação clara nesta área.

Qual o conteúdo da ECHA-term?
As entradas abrangem diversos domínios,
nomeadamente definições, notas, contextos,
termos relacionados, documentos e outras
informações relevantes.
A base de dados vai ao encontro das
necessidades de vários utilizadores: partes
interessadas do REACH, da CLP e dos
produtos
biocidas,
autoridades
nacionais, tradutores, intérpretes, o
grande público e a ECHA.

Na sua língua
A ECHA-term contém terminologia em 23
línguas da UE: alemão, búlgaro, checo,
croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno,
espanhol, estónio, finlandês, francês, grego,
húngaro, inglês, italiano, letão, lituano,
maltês, neerlandês, polaco, português,
romeno e sueco.
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Terminologia proveniente das
seguintes fontes:
•

Regulamento REACH

•

Regulamento CLP (termos,
advertências de perigo e
recomendações de prudência)

•

Regulamento relativo aos produtos
biocidas

•

Documentos de orientação da
ECHA (termos e descritores)

Tradução de um termo

Funcionalidades

•

Pictogramas de perigo do CLP

•

•

Substâncias que suscitam elevada
preocupação

Função de pesquisa numa ou em
várias línguas

•

Consulta avançada por ordem
alfabética

•

Pesquisa avançada (por número CE,
número CAS e código GHS,
advertências de perigo e
recomendações de prudência)

•

Possibilidade de alterar a língua de
interface

•

Termos relacionados, antónimos e
outros

•

Possibilidade de enviar comentários
relativos a termos existentes

•

Exportação avançada em Excel ou
TBX

•

Alertas de notícias e arquivo de
notícias

Entrada completa: Termo com definição,
contexto, referência, nota, acrónimo, valor de
fiabilidade e data de criação.
A navegação multilingue é igualmente possível.
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Garante–lhe apoio em 23 línguas da UE!
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