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Teresa Lorena

De: Maria Clara de Almeida Serra <cserra@dgav.pt>
Enviado: 21 de outubro de 2022 09:12
Para: anipb
Cc: João Nuno Bruto da Costa Barbosa; Maria Teresa Messias Afonso
Assunto: RE: Aplicação do Decreto-Lei nº 95/2011 de 8 de agosto pelas empresas de 

prefabricados de betão

  
Exmos Srs 
  
Em resposta ao seu mail podemos informar que, de acordo com a legislação fitossanitária (Decreto-Lei nº 95/2011, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 123/2015), o artº 4º refere que estão sujeitos a registo oficial as 
atividades de fabrico, marcação de material de embalagem (incluindo a reparação), conforme especificado na 
Norma Internacional para as Medidas Fitossanitárias nº 15 (NIMF 15). 
     
Por outro lado, o artº 19º estipula que uma empresa pode fabricar o material de embalagem pretendido com 
madeira tratada termicamente por um operador económico autorizado a efetuar tratamento e acompanhada de 
Passaporte Fitossanitário, apondo a empresa a marca “NIMF 15” contendo o seu próprio nº de registo, no material 
de embalagem por ela fabricado, e ainda especifica, no ponto 2, as regras para o caso da reparação de material de 
embalagem (substituição até um terço dos elementos que compõe a embalagem ), havendo obrigatoriedade de 
registo oficial, sendo que cada componente substituído deve ser marcado com o nº de registo do operador 
económico registado que efetua a reparação. 
  
Para aplicação deste procedimento deve a empresa interessada requerer previamente o seu registo fitossanitário 
junto da DGAV, devendo para o efeito solicitar o registo na plataforma Certinet/Certiges no site da DGAV devendo 
eleger a opção “Fabrico de Material de Embalagem, Colmeias e Ninhos e Reparação de Material de Embalagem”. 
  
Uma vez aprovado o pedido após visita técnica ao local de atividade, ser-lhe-á atribuído um nº de registo, o qual 
deverá constar na marca que a empresa irá apor no material de embalagem de madeira por ela fabricado ou nos 
elementos substituídos, no caso da reparação, de acordo com os Procedimentos para o Fabrico de Material de 
Embalagem, Colmeias e Ninhos e Reparação de Material de Embalagem estabelecidos pela DGAV e disponíveis no 
seu portal. 
  
Estes são os procedimentos que devem ser seguidos pelos operadores económicos que fabricam e/ou reparam 
material de embalagem de madeira, mesmo que não tenham como sua atividade principal a produção e 
comercialização de material de embalagem de madeira, fazendo-o tão simplesmente para acondicionar os seus 
próprios produtos. 
  
Caso  a empresa não efetue o registo e não se encontre oficialmente autorizado a produzir/reparar materiais de 
embalagem em madeira, o material de embalagem fabricado ou reparado pela empresa, após remoção das marcas 
presentes no material de embalagem reparado, deve ser novamente tratado e marcado num operador autorizado 
a efetuar tratamento térmico e marcação em cumprimento do estipulado no ponto 3 do art.º 17º e no ponto 1 do 
art.º 19º-A da acima referida legislação. 
  
O não cumprimento dos procedimentos  acima referidos constitui infração sujeita a  processos de contraordenação. 
  
  
Cumprimentos 

Clara Serra 
Técnico Superior da Divisão Inspeção Fitossanitária e Materiais de Propagação Vegetativa 
Direção de Serviços de Sanidade Vegetal 
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De: anipb <anipb@anipb.pt>  
Enviada: 18 de outubro de 2022 16:21 
Para: Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária <dirgeral@dgav.pt> 
Assunto: Aplicação do Decreto-Lei nº 95/2011 de 8 de agosto pelas empresas de prefabricados de betão 
Importância: Alta 
  

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à DGAV. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza 
dados ou senhas associados à sua conta. 

Exmo. Sr. Diretor da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, 
  

Para o transporte de alguns produtos prefabricados de betão, as empresas nossas associadas 
utilizam paletes de madeira de pinheiro, as quais estão abrangidas pelo Decreto-Lei nº 95/2011 de 
8 de agosto. 
  
Normalmente, as paletes são adquiridas a operadores económicos devidamente inscritos no 
registo oficial da DGAV. Contudo, com a utilização, as paletes degradam-se e as empresas fazem 
alguma reparação, recorrendo para isso a madeira certificada. 
  
A questão que nos foi colocada pelas nossas associadas é se, para poderem realizar estas 
reparações, estão igualmente sujeitas à inscrição obrigatória no registo oficial mantido pela DGAV. 
Por conseguinte, vimos pedir o vosso parecer quanto a esta questão para assegurar que as 
empresas nossas associadas cumprem com a referida legislação. 
  
Agradecendo a atenção de V. Exa, subscrevo-me com os mais respeitosos cumprimentos, 
  
O Presidente da Direção 
  
José Santiago 
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