


Normas a cumprir de acordo 

com a

Lei n.º 26/2013, de 11 de abril 



Todas as explorações agrícolas devem cumprir os princípios da Proteção 

Integrada.

Visa a gestão integrada dos meios de luta disponíveis contra os inimigos das 

culturas com menor perturbação do ecossistema agrícola.

O agricultor deve saber identificar e 

acompanhar os inimigos, efetuando 

as observações nas suas culturas.



Dê preferência aos meios de luta sustentáveis.

Luta Cultural;

Luta Biológica;

Luta Biotécnica.

Quando utilizar Luta Química, escolha produtos 

fitofarmacêuticos com menores efeitos para a saúde 

humana, insetos úteis (auxiliares e polinizadores) e 

meio ambiente.



Todos os aplicadores de produtos fitofarmacêuticos de 

uso profissional, devem ter formação e respetivo 

cartão de aplicador. 

A partir de 31/12/2015 para adquirir ou aplicar produtos 

fitofarmacêuticos os agricultores e outros utilizadores 

deverão estar inscritos numa ação formativa e 

completar 1 módulo de 4 horas de formação até 

31/5/2016, nos termos do Despacho Conjunto do 

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural n.º 1/2016.



Quando aplicar produtos perigosos para abelhas, 

deve avisar os apicultores com apiários que 

estejam situados até 1500 metros, com 24 horas 

de antecedência da parcela a tratar.

Quando aplicar produtos 

fitofarmacêuticos utilize o 

equipamento de proteção 

individual (EPI) adequado.

Leia o rótulo! Respeite o Intervalo de 

Segurança e cumpra as condições de 

aplicação.



É proibido: 

Aplicar produtos NÃO autorizados pela 
DGAV; 

Aplicar produtos que NÃO respeitem as 
indicações e condições de utilização 
exigidas 



Afastado de zonas inundáveis ou ameaças de 

cheias;

Resistentes, de material não combustível e boa 

ventilação;

Piso impermeável e bacia de retenção de líquidos;

Dispor de uma tomada de água;

Bons acessos e bem sinalizados;

Existência de pelo menos um extintor;

Local fechado e com acesso reservado apenas a 

pessoas habilitadas; Conselhos de segurança e n.º 

de emergência afixados em local visível;

Local isolado, afastado pelo menos 10 m de cursos de água, valas e nascentes e 

15 m de captações;



ARMAZÉM

PRODUTOS 

FITOFARMACÊUTICOS



NÃO queime; 

NÃO enterre; 

NÃO coloque as embalagens vazias de produtos 

fitofarmacêuticos no lixo.

Siga as recomendações do rótulo e, sempre que 

aplicável, proceda à tripla lavagem das embalagens.

Após a tripla lavagem coloque as embalagens no 

saco da VALORFITO e entregue num ponto de 

recolha autorizado.

ATENÇÃO SR. AGRICULTOR 
O incumprimento das regras previstas por esta Lei dão origem a infrações e 
contraordenações puníveis com coimas que podem ir de 250 € a 44.500 €. 



No ato da fiscalização, todos os agentes de 

autoridade estão devidamente 

uniformizados e identificados.

Na eventualidade de ser identificada uma 

infração, os agentes de autoridade 

elaboram o auto de contraordenação, que 

será enviado à entidade administrativa para 

instaurar a respetiva instrução.

Os agentes da autoridade, no ato da 

fiscalização e na presença de uma infração, 

NUNCA solicitam o pagamento de qualquer 

valor.

ASSISTIR A ESTA SESSÃO NÃO 

DISPENSA A CONSULTA DA LEI N.º 

26/2013, DE 11 DE ABRIL



BOAS COLHEITAS


