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DESPACHO N. 2  15/G/2016 

INSPEcA0 OBRIGATORIA DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAcAO DE PRODUTOS 

FITOFARMACEUTICOS 

O Decreto-lei n. 2  86/2010, de 15 de Julho, estabelece o regime de inspeck obrigatoria 

dos equipamentos de aplicag5o de produtos fitofarmaceuticos autorizados para uso 

profissional, transpondo, para o ordenamento juridico interno, o artigo da Diretiva 

n 2  2009/128/CE que estabelece urn quadro de ac5o comunitario para o uso sustenthvel 

de produtos fitofarmaceuticos. 

Este diploma define e preve a inspec5o obrigatoria de equipamentos de aplicag5o 

terrestre ou aerea, incluindo os seus acessorios. 

Estao isentos de inspecao os pulverizadores de pulverizagao manual (por exemplo 

pulverizadores de dorso, corn Inca) corn exceck dos que comportem barra de 

pulverizagao corn mais de 3 metros de largura e equipamentos que nao se destinam 

pulverizacao (como por exemplo os polvilhadores). 

A inspec5o dos pulverizadores so pode ser realizada nos Centros de Inspeck Periodica 

obrigatOria dos equipamentos de aplicac5o de produtos fitofarmaceuticos (CIPP), os 

quais sao sujeitos a processo de reconhecimento previo pela DGAV. A lista destes 

centros este disponivel no site da DGAV em  http://www.dgv.min-

agricuitura.ptiportal/page/portal/DGV/genericos?generico-- - .3666094&cboui=3666094.  

E ainda possivel o reconhecimento mutuo de equipamentos inspecionados noutro 

Estado Membro, mediante apresentack de comprovativo de que terk sido sujeitos a 

inspec5o e aprovack nos termos previstos na lei. 
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Prazos e periodicidade de inspecAo: 

1 — A partir de 26 de Novembro de 2016 so podem ser utilizados equipamentos de 

aplicagao de produtos fitofarmackticos que tenham lido aprovados em inspeck; 

2 — Ate 31 de Dezembro de 2019 os equipamentos de aplicagao de produtos 

fitofarmackticos devem ser inspecionados e aprovados de cinco em cinco anos; 

3 — A partir de 1 de Janeiro de 2020 os equipamentos de aplicagao de produtos 

fitofarmackticos devem ser inspecionados e aprovados de tress em tres anos; 

4 — Os equipamentos novos de aplicac5o de produtos fitofarmackticos, adquiridos a 

partir de 16 de outubro de 2010, devem ser sujeitos a primeira inspeck e aprovack, 

no prazo de cinco ou de tres anos, apps a data de aquisicao, em conformidade corn o 

disposto nos numeros 2 e 3. 

Dado o elevado numero de pulverizadores que atualmente ainda se encontram por 

inspecionar e considerando a necessidade de planeamento das inspecoes a realizar 

pelos varios CIPP, por forma a maximizar a capacidade de resposta destas entidades, 

atentos os fundamentos acima expressos e nos termos das disposigoes conjugadas do 

n. 9  1 bem como da alinea i) do n. 9  2, ambos do artigo 2. 2  do Decreto Regulamentar n.9 

31/2012, de 13 de mar-co, é determinado o seguinte: 

- devem os proprietarios ou utilizadores dos equipamentos de aplicagao de produtos 

fitofarmackticos, proceder de imediato a inscricao do seu(s) equipamento(s) num CIPP 

reconhecido; 
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- 0 CIPP devera proceder ao registo do pedido e emitir ao requerente documento 

comprovativo dessa inscricao, corn a indicagao de data provavel de disponibilidade para 

realizacao da inspecao. 

Lisboa, 03 de junho de 2016. 

A Subdiretora Geral 

[Por despacho de delegacao de competencias n. 9  9297/2014, de Julho de 2014] 

CW- 	ke,CUJDO 

Paula Cruz de Carvalho 
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