
 
 

 
 

Implementação do Decreto-Lei 173/2005 
Alguns Procedimentos e Prazos 

 
O Decreto-Lei 173/2005 está em vigor desde 26 de Outubro de 2005. A sua implementação 
está a efectivar-se de forma progressiva, obedecendo ao cumprimento dos prazos previstos no 
diploma.  
 
I – Distribuição e Venda de Produtos Fitofarmacêuticos 
 

A – Habilitação do pessoal que exerce a actividade em empresas de distribuição e 
venda. 

  
1. Técnico responsável 

  
Os indivíduos que satisfaçam os requisitos previstos no artigo 6º daquele Decreto-Lei 
poderão requerer a sua acreditação como técnico responsável à Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 
A decisão será tomada pela DGADR, no prazo de 30 dias após a recepção do pedido. 
A acreditação é válida por 6 anos a partir da data da sua concessão. 
Decorrido o período de cinco anos após a acreditação, o técnico responsável deverá 
requerer a renovação da sua acreditação mediante a apresentação de certificado de 
frequência da acção de formação de actualização em Distribuição, Comercialização e 
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos ou em contrapartida apresentar comprovativos 
de acção de reciclagem profissional, tal como participação em seminários e colóquios as 
quais serão apreciadas pela DGADR. A não apresentação dessas provas ou a sua não 
aceitação pela DGADR implica o cancelamento da acreditação no fim do período de 
validade da acreditação. 
 

2. Operador 
 

Nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei, até 31 de Dezembro de 2006, os trabalhadores 
que em 26 de Outubro de 2005 exerciam a actividade profissional nas empresas de 
distribuição ou em estabelecimentos de venda, devem requerer junto da Direcção 
Regional de Agricultura (DRA) da sua região, documento comprovativo da sua 
habilitação para operador. 
Podem ser operadores os indivíduos que satisfaçam as seguintes condições: 

 
1- Dispor de certificado de frequência com aproveitamento da acção de Formação 

sobre Distribuição e Comercialização de Produtos Fitofarmacêuticos; 
2 - Ter mais de 53 anos de idade em 26/10/2005 e ter experiência adequada e 

comprovada por declaração escrita do Técnico Responsável da respectiva 
empresa; 

3 – Ter a qualificação de, pelo menos, curso técnico-profissional na área agrícola 
ou florestal e apresentar o correspondente certificado. 



 
 

 
B. Licenciamento de Empresas de Distribuição e Venda 

 
Em conformidade com o artigo 11º do Decreto-Lei 173/2005, até 26 de Outubro de 
2007, as empresas de distribuição e venda existentes à data de entrada em vigor desse 
diploma, deverão requerer junto da DRA correspondente à sua sede social, autorização 
para a continuação do exercício das actividades de distribuição e venda de produtos 
fitofarmacêuticos, mediante a comprovação dos seguintes requisitos legais: 
 

1- Instalações adequadas ao armazenamento e manuseamento seguro dos produtos 
fitofarmacêuticos;  

2- Técnicos responsáveis acreditados nos termos do artigo 6º; 
3- Operadores devidamente habilitados de acordo com o artigo 8º. 

 
A DRA recebe o requerimento, avalia o processo descritivo, procede a vistorias às 
instalações, elabora parecer e envia o processo completo para a DGADR, no prazo 
máximo de 60 dias. 
A DGADR toma a decisão sobre a autorização no prazo de 30 dias e comunica-a à 
DRA, que por sua vez informa o requerente. 
Qualquer empresa de distribuição ou estabelecimento de venda que queira iniciar a sua 
actividade na área dos produtos fitofarmacêuticos, deverá solicitar e obter, em 
primeiro lugar, o correspondente licenciamento. 

 
II – Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 

 
A- Habilitação do pessoal que executa actividades de aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos  
 

1. Aplicadores 
 

De acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei todos aqueles que nas explorações 
agrícolas, nas empresas aplicadoras ou noutras empresas procedem à aplicação dos 
produtos fitofarmacêuticos devem até 31 de Dezembro de 2010 requerer junto da 
DRA da sua região, documento comprovativo da sua habilitação como aplicador. 
Relativamente aos agricultores ver o ponto seguinte. 
O aplicador deve preencher pelo menos um dos seguintes requisitos: 
 

1- Certificado de frequência com aproveitamento da acção de formação, aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos, reconhecida pela DRA da área da realização; 

 
2- Dispor de, pelo menos, qualificação de nível técnico-profissional na área 

agrícola ou florestal; 
 
3- Aplicar os produtos fitofarmacêuticos sob a responsabilidade e orientação de 

técnicos responsáveis acreditados; 
 
4- Aplicar os produtos fitofarmacêuticos sob a responsabilidade e orientação 

directa de agricultores que disponham formação adequada; 
 
5- Exercer a actividade e ter mais de 53 anos de idade em 21/10/2005. 



 
 

 
2. Agricultores 

 
De acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei 173/2005, até 31 de Dezembro de 2010 os 
agricultores devem requerer junto da DRA da sua região, documento comprovativo da 
sua habilitação como aplicador. 
Devem preencher pelo menos um dos seguintes requisitos:  

 
1- Certificado, de frequência de acção de sensibilização ou frequência com 

aproveitamento da acção de formação sobre a aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, reconhecida pela DRA da área da realização da 
correspondente acção; 

2- Dispor de pelo menos qualificação de nível técnico-profissional na área 
agrícola ou florestal;  

3- Serem associados de Organizações de Agricultores, de Cooperativas Agrícolas 
e actuarem sobre a orientação de técnicos responsáveis acreditados; 

4- Serem associados de Organizações de Agricultores reconhecidas na prática da 
protecção/produção integrada ou produção biológica e actuarem sob a 
orientação de técnicos responsáveis; 

 
 
3. Aplicadores especializados 
 

Aplicável apenas após a publicação da lista de produtos de elevado risco 
 

A- Licenciamento da actividade de prestação de serviços 
 

1- Empresas de aplicação terrestre 
  
De acordo com o artigo 15º do Decreto-Lei 173/2005, até 26 de Outubro de 2007, as 
empresas de aplicação terrestre existentes à data de entrada em vigor desse Decreto, 
deverão requerer junto da DRA correspondente à sua sede social, autorização para a 
continuação do exercício da actividade de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, 
mediante a comprovação dos seguintes requisitos legais: 

 
1- Instalações adequadas ao armazenamento bem como equipamentos 

apropriados à aplicação dos produtos fitofarmacêuticos;  
2- Técnicos responsáveis acreditados nos termos do artigo 6º (ver o ponto IA1); 
3- Aplicadores com formação certificada na área da aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos; 
4- Seguro de responsabilidade civil que cubra prejuízos causados a terceiros. 

 
A DRA recebe o requerimento, avalia o processo descritivo, procede a vistoria às dos 
equipamentos, elabora parecer e envia o processo completo para a DGADR, no prazo 
máximo de 60 dias. 
A DGADR toma a decisão sobre a autorização no prazo de 30 dias, e comunica-a à 
DRA que por sua vez informa o requerente. 
Qualquer empresa que queira iniciar a sua actividade na área de prestação de serviços 
de aplicação terrestre dos produtos fitofarmacêuticos, deverá solicitar e obter, em 
primeiro lugar, o correspondente licenciamento. 



 
 

 
2- Empresário em Nome Individual 

 
No caso da prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos ser 
exercida por empresário em nome individual este deve ser o aplicador devendo dispor 
para o efeito de formação certificada na área da aplicação dos produtos 
fitofarmacêuticos. 
Até 26 de Outubro de 2007, os empresários em nome individual existentes à data de 
entrada em vigor do Decreto-Lei 173/2005, deverão requerer junto da DRA da região 
da sua residência, autorização para a continuação do exercício da actividade de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, mediante a comprovação dos seguintes 
requisitos legais: 

 
1- Instalações adequadas ao armazenamento bem como equipamentos apropriados 

à aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. 
2- Técnico responsável acreditado nos termos do artigo 6º. 
3- Ter um seguro de responsabilidade civil que cubra prejuízos causados a 

terceiros. 
 

A DRA recebe o requerimento e o processo descritivo, procede à vistoria dos 
equipamentos, toma a decisão, comunica ao interessado no prazo máximo de 60 dias, 
e informa DGADR da decisão tomada. 
Qualquer empresário em nome individual que queira iniciar a sua actividade na área 
de prestação de serviços de aplicação terrestre dos produtos fitofarmacêuticos, deverá 
solicitar e obter, em primeiro lugar, o correspondente licenciamento. 

 


