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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

NOME DA AÇÃO: Módulo I (D.L. 254/2015) - Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (MIAPF) NÚMERO: C8-2016/C8G 
             

LOCAL: Porto (Rua de Santa Catarina, 753) DATA(S): 22/03/2016 
             

REGIME: Laboral CANDIDATURA Nº: N/A 

1. ENQUADRAMENTO 
A 30 de dezembro de 2015 foi publicado um regime especial e transitório relativo à formação dos aplicadores de produtos 
fitofarmacêuticos (Decreto-lei nº 254/2015), que compreende uma formação inicial correspondente ao 1º módulo, com a 
duração de 4 horas, cuja inscrição deve ser assegurada até 31 de maio de 2016, e um 2º módulo, com a duração de 25 horas, a 
realizar no prazo de 2 anos após a conclusão do 1º módulo. 
A frequência com aproveitamento no 1º módulo, confere ao formando um certificado de formação que o habilita, para todos os 
efeitos legais e por um período de 2 anos, a adquirir e aplicar produtos fitofarmacêuticos. 
 

2. OBJETIVOS  
Objetivo Geral  
 Sensibilizar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o 
aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com o novo quadro regulamentar e a 
inovação técnica ocorrida. 
 

Objetivos específicos  
 No final da formação o/a formando/a será capaz de: 

 Identificar as componentes do rótulo de uma embalagem de produto fitofarmacêutico; 

 Identificar os diversos meios de proteção das plantas; 

 Enumerar os procedimentos para armazenar e transportar em segurança pequenas quantidades de produtos 
fitofarmacêuticos; 

 Escolher o material de aplicação adequado; 

 Calibrar, regular e operar corretamente o material de aplicação; 

 Calcular as doses, concentrações e volumes de cada aplicação; 

 Usar o equipamento de proteção individual adequado; 

 Indicar como aplicar o produto fitofarmacêutico de forma segura para o aplicador, outros indivíduos, outros 
organismos não visados (animais domésticos, auxiliares e culturas adjacentes) e ambiente; 

 Enunciar os procedimentos a tomar perante a simulação de um acidente de trabalho. 
 

3. DESTINATÁRIOS 
Trabalhadores florestais e agrícolas e demais interessados em aplicar produtos fitofarmacêuticos. 

4. CARGA HORÁRIA 
4 horas 
 
 

5. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 
Ativa, centrada no participante, utilizando diversas técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração, simulação, 
estudo de caso, trabalho individual e de grupo. 
 
 
 

6. AVALIAÇÃO 
A avaliação de conhecimentos consiste numa prova de natureza sumativa sob a forma de teste escrito ou oral, incidindo sobre 
todas as temáticas do curso. 
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7. HORÁRIO; MÓDULO/ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS; FORMADOR/A  
 

HORÁRIO MÓDULO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS FORMADOR/A 

DATA: 22/03/2016 

14:30h 

I - Aquisição e Utilização responsável de Produtos Fitofarmacêuticos 

 Classificação e rotulagem de produtos fitofarmacêuticos 

 Venda, aquisição e utilização responsável de produtos fitofarmacêuticos 

José Soutinho 

15:00h 

II - Segurança na utilização de produtos fitofarmacêuticos 

 Características físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 

 Classificação toxicológica, ecotoxicológica e ambiental 

 Limite máximo de Resíduos 

 Equipamentos de proteção individual (EPI) 

15:30h 

III - Redução do risco na aplicação dos produtos fitofarmacêuticos 

 Cuidados na preparação da calda; 

 Noção de dose, concentração e volume de calda 

 Intervalo de Segurança 
 Condições de utilização do rótulo e registos 

16:30h 

IV - Princípios Gerais de Proteção Integrada 

 A prevenção e o controlo dos inimigos das culturas, a sua monitorização 

 Os principais meios de luta 

 A escolha do meio de proteção adequado e os registos 

17:00h 

V - Material e técnicas de aplicação 
 Seleção do equipamento de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

 Inspeção do equipamento 

 Regulação, calibração e limpeza do equipamento de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos 

17:30h 

VI - Transporte e armazenamento de produtos fitofarmacêuticos 

 O armazenamento seguro de produtos fitofarmacêuticos 

 Perigos e segurança no transporte de pequenas quantidades de produtos 
fitofarmacêuticos 

18:00h Avaliação de conhecimentos 

18:30h Encerramento da formação 
 

8. PRÉ REQUISITOS 
O formando deverá ter a escolaridade mínima obrigatória no ano do seu nascimento.  
Idade superior a 16 e inferior a 67 anos. 
 

9. CONDIÇÕES 
Nº mínimo de formandos: 12 
Nº máximo de formandos: 18 


