
AVISO 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 

(de acordo com o artigo 32° alínea e) da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril) 

Marta Prates, Presidente da Câmara Municipal, vem por este informar a população que, 
no dia 3 de novembro de 2022, vai proceder-se à aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, nomeadamente do herbicida "CATAMARAN", para controlo de 
infestantes nos seguintes locais: 

1 - Em toda a área interior do Desporto XXI - Circuito de Manutenção - Reguengos de 
Monsaraz. 

O produto utilizado "CATAMARAN" é um herbicida de ação sistémica de pós emergência 
à base de glifosato, derivado da glicina, para o controlo de infestantes anuais e vivazes. 
É um herbicida não residual e isento do ponto de vista Toxicológico, de acordo com a 
ficha técnica. 

Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, será vedado o acesso por 24h 
á área objeto de aplicação de produto fitofarmacêutico, concretamente, das 8:00h do 
dia 3/11 /2002, ás 8:00h do dia 4/11 /2022. 

Em caso de intoxicação, ligue 808 250 250 (CIAV - Centro de informação antivenenos) 

Reguengos de Monsaraz, 28 de outubro de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal 
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Resumo
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