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Florinda Veiga

De: Gabinete Ambiente - CM Pinhel <gabinete.ambiente@cm-pinhel.pt>
Enviado: sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016 14:46
Para: Perguntas / Requerimentos
Cc: GAP (Cláudia); chefe.gabinete@cm-pinhel.pt
Assunto: Re: Fwd: Envio de Requerimento à câmara municipal de pinhel

Exmos. Srs.: 
 
Em resposta ao Requerimento apresentado por Vossas Exas. e para os devidos efeitos, seguem as respostas 
referentes ao Município de Pinhel: 
 
1. Os serviços municipais que utilizam glifosato, bem como os serviços contratados pela autarquia neste 
âmbito 
Sim, os serviços municipais utilizam produtos fitofarmacêuticos (herbicidas) à base de glifosato tanto 
através dos seus serviços como no âmbito nos contratos da limpeza urbana e ainda da manutenção dos 
espaços verdes. 
 
2. A quantidade anual utilizada de pesticidas com glifosato 
O Município de Pinhel procede à aquisição média de 60 litros de herbicida à base de Glifosato. Ficam por 
contabilizar as quantidades gastas pelas empresas prestadoras de serviços nos âmbitos acima designados 
(contudo estaremos disponíveis para recolher essa informação caso seja considerado pertinente). 
 
 
3. Caso se registe a utilização de glifosato, o plano da autarquia no sentido de abandonar esse uso e 
implementar outros métodos 
É pretensão da autarquia, reduzir as aplicações de glifosato através de: 
- Aplicar herbicida só em situações excecionais e passou a ser controlada a quantidade de produto a aplicar, 
seguindo escrupulosamente as indicações do rótulo, com controlo das quantidades por área de aplicação; 
- Usar material de aplicação de ultra baixo volume (proposta de aquisição); 
- Na maioria dos espaços, utilizar meios mecânicos: corte com motorroçadoras. 
- Estudos para a utilização de outras alternativas. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Sandra Manuela Pacheco 
 
 

 

 
 
 
-------- Mensagem reencaminhada --------  

Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de pinhel
Data: Wed, 13 Jan 2016 09:35:57 +0000 

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt 

Para: cm-pinhel@cm-pinhel.pt 

 
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por 



[Página n.º]

vários Senhores Deputados, registado com o n.º 209/XIII/1AL. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos 
requerimentos é de 30 dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário  
 

 
 
--  
Sandra Manuela Fernandes Pacheco 
Gabinete de Espaços Verdes e Ambiente 
Município de Pinhel 
Largo Ministro Duarte Pacheco, 8 
6400-358 PINHEL 
 
E-mail: gabinete.ambiente@cm-pinhel.pt 
Telef.: 271 410 000 
Fax: 271 413 388     


