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Forma da iniciativa: Projeto de Decreto Legislativo Regional 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 43/XII/2.ª 

Título da iniciativa: Revogação do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 5/2021/A de 

26 de abril – Proibição de utilização de glifosato 

Proponente/s: Grupo Parlamentar do BE 

Resumo/ Objeto: 

A iniciativa legislativa em apreço, tem por objeto proceder à 

revogação do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 

5/2021/A, de 26 de abril, que regulamenta o Decreto Legislativo 

Regional n.º 28/2020/A, de 19 de outubro, que interdita o uso, no 

espaço público, na Região Autónoma dos Açores, de herbicidas cuja 

substância ativa seja o glifosato. 

Factos que fundamentam a 

apresentação da iniciativa: 

Em sede de exposição de motivos, o proponente destaca que “o 

artigo 3º do Decreto Regulamentar nº 5/2021/A de 26 de abril não 

vem acautelar situações não previstas no decreto legislativo, uma 

vez que a proibição do uso de glifosato para manutenção de 

espaços públicos implica a existência de métodos alternativos, 

nomeadamente, de natureza mecânica, biológica, e biotécnica, que 

funcionam no controlo de ervas espontâneas. 

Esta profusão de métodos alternativos é provada pelas inúmeras 

localidades que já abandonaram o uso de glifosato. Deste modo, 

não há no Decreto Regulamentar qualquer vazio jurídico que urja 

preencher com exceções, visto que a proibição prevista no Decreto 

Legislativo pretende abranger toda e qualquer situação em que a 

manutenção de espaços públicos implique o uso de herbicidas, 

incluindo “situações de risco, designadamente para o ambiente, para 

a agricultura ou para a floresta.” É a generalidade da norma 

proibitiva que permite alcançar o seu objetivo: pôr termo aos efeitos 
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nocivos que a exposição ao glifosato causa na saúde pública.” 

Data de entrada da iniciativa: 04/11/2021 

Data de admissão: 05/11/2021 

Prazo para emissão de 

relatório: 
06/12/2021 

Comissão competente em 

razão da matéria e eventuais 

conexões: 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

(Ambiente) 

A iniciativa cumpre o requisito 

formal (título que traduz 

sinteticamente o seu objeto) 

previsto no n.º 2 do artigo 7.º 

do DLR n.º 25/2003/A, de 27 de 

maio, na atual redação? 

Sim 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, (artigo 

124.º do Regimento, artigos 

15.º e 16.º da LTFP e artigos 

472.º a 475.º do CT)? 

Não 

O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto de 

género (Lei n.º 4/2018, de 9 de 

fevereiro)? 

Sim 

Existem iniciativas, até ao 

momento da admissibilidade, 

sobre a mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

Não 
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A iniciativa foi definitivamente 

rejeitada na presente sessão 

legislativa (n.º 2 do artigo 116.º 

do Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

Não 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 41/XI: Interdita o uso 

no espaço público de herbicidas cuja substância ativa seja o 

glifosato. 

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 55/X: Estabelece a 

proibição na Região Autónoma dos Açores da comercialização, 

manuseamento, armazenamento, utilização ou libertação no meio 

ambiente de todos os compostos que contenham Glifosato. 

Enquadramento legal na RAA, 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2021/A, de 26 de abril: 

Procede à regulamentação do disposto no Decreto Legislativo 

Regional n.º 28/2020/A 

• Decreto Legislativo Regional n.º 28/2020/A, de 19 de outubro: 

Interdita o uso no espaço público de herbicidas cuja substância 

ativa seja o glifosato; 

Enquadramento legal na RAM, 

sobre o tema em apreço: 

• A pesquisa efetuada sobre o tema “fitofarmacêuticos, herbicidas 

e glifosato” não apresenta resultados relevantes para a presente 

iniciativa. 

Enquadramento legal nacional 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março: procede à primeira 

alteração à Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, que regula as 

atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de 

produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de 

monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos, que 

transpôs a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, que estabelece um quadro 

de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3016
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2642
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar-regional/5-2021-162067646
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/28-2020-145714402
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/35-2017-106654351
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260454/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0128
https://dre.pt/application/external/eurolex?09L0128
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pesticidas; 

• Decreto-Lei n.º 145/2015, de 31 de julho: Assegura a execução e 

garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações 

decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 

• Portaria n.º 304/2013, de 16 de outubro: Aprova o Plano de Ação 

Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos; 

• Lei n.º 26/2013, de 11 de abril: Regula as atividades de 

distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para 

uso profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e 

define os procedimentos de monitorização à utilização dos 

produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que 

estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 

utilização sustentável dos pesticidas; 

• Decreto-Lei n.º 101/2009, de 11 de maio: Regula o uso não 

profissional de produtos fitofarmacêuticos em ambiente doméstico, 

estabelecendo condições para a sua autorização, venda e 

aplicação, e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

173/2005, de 21 de outubro, que regula as atividades de 

distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores 

finais; 

• Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro: Regula as atividades 

de distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores 

finais.  REVOGADO pelo Lei n.º 26/2013, de 11 de abril. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 

Nada a assinalar. 

 

 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2015-122242542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/304-2013-502999
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/26-2013-260454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/101-2009-608226
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/173-2005-594308
https://files.dre.pt/1s/2013/04/07100/0210002125.pdf
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Outras considerações: Em face da informação disponível, não é previsível haver quaisquer 

encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 

Elaborada por: Lisete Vargas, Carlos Viveiros e Jorge Silveira 

Data: 11/11/2021 


