Eliminação das embalagens de
produtos fitofarmacêuticos de uso
não profissional

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

As embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos
de uso doméstico podem ser depositadas nos locais
de recolha do lixo doméstico ou nos Ecopontos, de
acordo com o respectivo material da embalagem.

Mantenha sempre os produtos fitofarmacêuticos ou
as suas embalagens vazias FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Contactos
DRAP Norte

Tel: 272 348 600
drapc@drapc.min-agricultura.pt

DRAP Centro

Tel: 272 348 600
drapc@drapc.min-agricultura.pt

DRAP Lisboa e Vale do Tejo

Tel: 243 377 500
info@draplvt.mamaot.pt

DSAVR Alentejo

Tel: 266 730 580
secretariado_dsvralentejo@dgav.pt

DRAP Algarve

Tel: 289 870 700
gabdirector@drapalg.min-agricultura.pt

Região Autónoma Açores

Tel: 295 404 280
info.drda@azores.gov.pt

Região Autónoma Madeira

Tel: 291 204 200
dradr.sra@gov-madeira.pt
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Produtos fitofarmacêuticos
de uso não profissional

Recomendações

Os produtos fitofarmacêuticos de uso não profissional

Os produtos fitofarmacêuticos são produtos perigosos e

Senhor consumidor,

em ambiente doméstico destinam-se a ser utilizados em

representam riscos para a saúde humana e para o

sempre que compra um produto fitofarmacêutico de

plantas de interior ou pequenas hortas e jardins

ambiente se não forem usados de acordo com as

uso não profissional deve verificar se o rótulo está

familiares para controlo de organismos (insectos,

instruções.

escrito em português, se tem um número de

fungos) nocivos ou para controlo de plantas indesejadas.

Quando adquirir um produto fitofarmacêutico de uso

Autorização de venda e comercialização

autorização de venda e qual a empresa detentora da
autorização de venda do produto.

Estes produtos podem ser vendidos em supermercados

não profissional leia cuidadosamente o rótulo e as

e outras superfícies comerciais, podendo ser adquiridos

instruções de uso antes de o utilizar e siga todas as

Caso tenha dúvidas sobre o produto que adquiriu

pelo público em geral e devem estar em expositores

precauções toxicológicas ecotoxicológicas e ambientais

contacte

devidamente identificados e separados dos restantes

descritas. Deve ainda utilizar o produto apenas para as

Veterinária.

bens de consumo.

finalidades indicadas no rótulo.

a

Direção-Geral

de

Alimentação

O seu fornecedor tem o dever de o informar sobre os
riscos associados à utilização do produto pelo que não
hesite em solicitar a sua presença quando adquirir o
produto.

http://donaflorgarden.com.br

http://cdn.gardena.com

Direção de Serviços de Meios de Defesa
Sanitária
Divisão de Gestão e Autorização de Produtos
Fitofarmacêuticos
Av. da República - Quinta do Marquês
2784-505 Oeiras
214 464 000
dgapf@dgav.pt
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