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ASSUNTO: Utilização de pesticidas glifosato

Para os devidos efeitos, serve o presente para informar a V. Exa. da Informação Técnica n.° 02/2016 de
21/01/2016 elaborada pelo Sr. Eng.° Florestal, relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que mereceu
despacho de concordância do subscritor do presente ofício, em 02/02/2016, que a seguir se transcreve:

1. “Consideramos que o uso de glifosato por parte da nossa Autarquia é residual, apenas sendo utilizado
quando outros métodos não são possíveis ou aconselhados. Apesar de mais onerosos, temos, ao longo do
tempo, privilegiado sempre o uso de meios mecânicos e moto-manuais para o controlo das espécies
herbáceas e arbustivas;

2. Orgulhamo-nos de ostentar, por anos consecutivos, os galardões de Município ECO XXI e Eco-Escolas;

3. Deste modo, e embora residual, o uso de glifosato por parte da Câmara Municipal de Mealhada é utilizado
pelo sector de manutenção de vias públicas, pelo setor de espaços verdes urbanos e setor de serviços
urbanos (para controlo de infestantes em cemitérios);

E

4. Dentro do setor de espaços verdes urbanos, o gilfosato não é utilizado nos jardins públicos, apenas nas
zonas pavimentadas;

5. Aquando da sua aplicação, são cumpridas todas as normas de segurança, incluindo a limitação de acessos
e o cumprimento dos intervalos de segurança;

6. O Município possui uma área de 111km2, uma rede de 380Km de vias públicas e 220. 000m2 (22ha) de
LI espaços verdes urbanos;

7. Mais informamos que os nossos funcionários estão perfeitamente habilitados (técnica e legalmente) para a
aplicação destes (e de outros) fitofármacos;

8. A quantidade em uso são cerca de 5OUano pelo sector de manutenção de vias públicas e cerca de 2OUano
pelo sector dos espaços verdes urbanos (e cemitérios).”

Com os melhores cumprimentos.

O Pridee da Câmara,

Riii7Tiuel Leal Karqueiro)
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