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Florinda Veiga

De: Manuela Barata <manuela.barata@cm-portimao.pt>
Enviado: quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2016 14:22
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N. 218/XII/1AL - UTILIZAÇÃO DE PESTICIDA 

GLIFOSATO
Anexos: RESP. REQ. N. 218-XIII-1AL - UTILIZAÇÃO PESTICIDA.docx; Inf. DAU.pdf; Inf. 

EMARP.pdf
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Em referência ao assunto em epigrafe, em anexo se envia a V. Exa. o n/Oficio n.º2863/16, datada de 
04/02/2016. 
 
Com os melhores Cumprimentos,  
 
 
 
 
Manuela Barata (Assistente Técnica) 
Telefone 282 480 412 
 
Câmara Municipal de Portimão 
DAU – Divisão de Ambiente Urbano 
 
8500-483 Portimão 
 
Email: manuela.barata@cm-portimao.pt | site: www.cm-portimao.pt 
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O/A DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO 

 

 

DESPACHO 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 1 N/REF.ª 06/DAU/RA/16 PROC. ADMINISTRATIVO 

PROPOSTA DE CABIMENTO 

PROP. CAB. N.º   

 

PPI   
Nº:  1273/16 

PAM   

 

Data: 2016/01/22 
 

Assunto:    Requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre 

Utilização de Glifosato 

Req.: Assembleia da República 
 

 

Relativamente ao assunto acima referido e na sequência do requerimento 
apresentado pela requerente, temos a informar o seguinte: 

1 – O herbicida em apreço é utilizado de forma pontual pelos serviços 
camarários. Relativamente ao ano 2015, foi utilizado glifosato pelo sector de 
cemitérios. No que se refere a outros espaços públicos urbanos a limpeza e 
manutenção dos arruamentos e passeios é da competência da empresa municipal 
EMARP, a quem foi igualmente remetido o presente requerimento para efeitos de 
resposta. 

2 – No que se refere ao sector de cemitérios, no ano de 2015, foram utilizados 
20 (vinte) litros de solução concentrada contendo 360 g/L de glifosato ou 30,8% (p/p) 
de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio) (CATAMARAN). 

3 – Não existe a nível municipal qualquer plano relativo ao abandono do uso e 
glifosato e implementação de outros métodos. 

 
 
   À consideração, 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA, 
AMBIENTE URBANO, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO 
DIVISÃO DE AMBIENTE URBANO 
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