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Ação de formação em aplicação de produtos
fitofarmacêuticos – módulo de formação inicial [4 horas]
FORMAÇÃO ESPECÍFICA SETORIAL PARA AGRICULTORES E OPERADORES

Datas
20 de maio: 18-22 horas | 21 de maio: 9-13 horas | Inscrição até 18 de maio

Custo
30€

Formadora
Rosa Guilherme

Conteúdos programáticos
I. Aquisição e utilização responsável de produtos fitofarmacêuticos
II. Segurança na utilização de produtos fitofarmacêuticos — características físico-químicas,
toxicológicas e ecotoxicológicas, classificação toxicológica, ecotoxicológica e ambiental, limite
máximo de resíduo, equipamento e proteção individual;
III. Redução do risco na aplicação — cuidados na preparação da calda, dose, concentração e
volume da calda, intervalo de segurança, condições de utilização do rótulo e registos;
IV. Princípios gerais de proteção integrada;
V. Material e técnicas de aplicação — seleção de equipamento, inspeção do equipamento,
regulação, calibração e limpeza;
VI. Transporte e armazenamento de produtos fitofarmacêuticos.
Prova de avaliação de conhecimentos
Método de avaliação
A prova de conhecimentos é individual e pode ser realizada por escrito ou oral, no caso dos formandos que
não tenham escolaridade obrigatória, desde que saibam ler e escrever, e destina-se a avaliar a capacidade
dos formandos para a análise das matérias seguintes:
I. Identificar o meio de luta mais adequado para um determinado problema fitossanitário;
II. Interpretar as componentes de um rótulo de uma embalagem de produto fitofarmacêutico;
III. Identificar como se regula um equipamento de aplicação;
IV. Efetuar o cálculo de concentração/dose e demonstrar conhecimento para preparação da calda bem
como para a aplicação do produto fitofarmacêutico;
V. Enumerar os procedimentos para limpeza do equipamento de aplicação, eliminação dos restos de
calda e das embalagens vazias;
VI. Enumerar procedimentos de armazenamento e transporte dos produtos fitofarmacêuticos.
Considera-se ter aproveitamento o formando que tenha conseguido uma pontuação igual ou superior a 10
valores na avaliação dos conhecimentos (numa escala de 0 a 20).

Entidade formadora
Escola Superior Agrária de Coimbra | Reconhecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Inscrição e pagamento
Preencha os seus dados pessoais, escolha a data para a formação e envie o formulário de inscrição
para exploraçao@esac.pt. Efetue pagamento por transferência bancária para o IBAN
PT50 0781 0112 00000006510 38.
Mais informações sobre o curso com Rosa Guilherme (rguilherme@esac.pt).

