Produtos fitofarmacêuticos
de uso não profissional
Em Portugal vigora um quadro legal exigente
em matéria de utilização de Produtos
Fitofarmacêuticos de Uso Não Profissional:
Decreto-Lei n.º 101/2009, que regula o uso não
profissional de produtos fitofarmacêuticos em
ambiente doméstico, estabelecendo condições
para a sua autorização, venda e aplicação.
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV), sob tutela do Ministério da Agricultura
e Alimentação, é o organismo responsável pela
gestão, autorização e uso sustentável dos produtos
fitofarmacêuticos, coordenando também a nível
nacional o Plano de Ação Nacional para o Uso
Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos.
Para informação detalhada sobre os produtos
solicitar a ficha técnica e/ou a ficha de dados de
segurança junto do estabelecimento de venda ou
efetuar a sua consulta online.
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Para mais informações
Consulte “Uso Sustentável de Produtos
Fitofarmacêuticos” em www.dgav.pt

Atenção
Os produtos fitofarmacêuticos de uso
não profissional autorizados pela DGAV
são seguros quando utilizados de acordo
com as condições aprovadas e indicadas
nos rótulos
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O que são produtos fitofarmacêuticos
de uso não profissional?

Que condições se devem respeitar
para aplicar os produtos?

São produtos fitofarmacêuticos devidamente
autorizados pela DGAV para o controlo de pragas,
doenças e infestantes em ambiente doméstico.

Para que se utilizam?

É indispensável a leitura atenta da informação e o
cumprimento das condições de manuseamento,
aplicação e gestão de resíduos de embalagens
constantes nos rótulos dos produtos e/ou na
plataforma Sifito em www.dgav.pt.

Utilizam-se para o controlo de organismos nocivos
(insetos, fungos) ou para o controlo de infestantes
que afetam as plantas ornamentais e os produtos
vegetais para alimentação humana em ambiente
doméstico.

Em jardins e hortas familiares os produtos devem
ser aplicados preferencialmente nos períodos do
dia de menor afluência de pessoas e animais e com
ausência de precipitação, sem vento ou com vento
fraco (para evitar a deriva) e temperaturas amenas.

Em que ambientes se podem utilizar?

Plataforma Sifito

Os produtos fitofarmacêuticos de uso não
profissional podem utilizar-se apenas em ambiente
doméstico em plantas de interior ou pequenas
hortas e jardins familiares.

Quem pode comprar e aplicar?
Indivíduos maiores de idade, sem formação
específica
em
aplicação
de
produtos
fitofarmacêuticos, podem comprar, manusear e
aplicar produtos fitofarmacêuticos de uso não
profissional em ambiente doméstico.

Onde se podem comprar?
Em supermercados e outras superfícies comerciais
devendo os mesmos estar em expositores
devidamente identificados e separados dos
restantes bens de consumo.

Sistema de Gestão das Autorizações
de Produtos Fitofarmacêuticos

Horta familiar
Espaço exterior da habitação ou na sua proximidade,
não superior a 500 m2, a cargo do agregado
familiar cuja produção se destina a consumo desse
agregado e cujo acesso a pessoas estranhas ao
tratamento, nomeadamente crianças, é possível ou
provável.
Embalagens (até 1 Kg ou 1 L, exceto no caso de
produtos prontos a aplicar) com sistema que
permita e facilite um seguro e correto doseamento
do produto quando exige preparação de calda.
Os produtos de maior risco possuem fecho de
segurança para crianças e integram marca táctil
para invisuais.
Com menção “uso não profissional” e “linha jardins
e hortas familiares”.

Plantas de interior

Jardim familiar

Plantas envasadas, normalmente ornamentais, de
interior existentes em espaço fechado ou coberto
no interior da habitação, incluindo varandas e
marquises, ao qual, pela própria natureza do
espaço, é possível impedir o acesso a pessoas
estranhas ao tratamento, nomeadamente crianças.

Espaço interior ou exterior da habitação, incluindo
pátios, alpendres, terraços, telheiros e logradouros
destinado a atividades de lazer do agregado
familiar.

Produtos fitofarmacêuticos prontos a aplicar
ou fornecidos em embalagens que não exigem
contacto com o produto, caso seja necessário
preparar calda para a sua aplicação.

Embalagens (até 1 Kg ou 1 L, exceto no caso de
produtos prontos a aplicar) com sistema que
permita e facilite um seguro e correto doseamento
do produto quando exige preparação de calda. Os
produtos de maior risco exigem fecho de segurança
para crianças e integram marca táctil para invisuais.

Embalagens (até 1 Kg ou 1 L) com menção “uso não
profissional” e “linha plantas de interior”.

Com menção “uso não profissional” e “linha jardins
e hortas familiares”.

