Consulta pública sobre a avaliação REFIT da legislação da UE em matéria
de produtos fitofarmacêuticos e resíduos de pesticidas
Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento
obrigatório.

Informações gerais sobre o respondente
Nota: Este inquérito destina-se a pessoas singulares, ou seja, pessoas que respondem em nome pessoal
e não em nome de uma organização. Caso deseje responder em nome de uma organização, por favor,
responda ao inquérito às partes interessadas. Poderá encontrar mais informações aqui.
* Nome próprio

* Apelido

* Os contributos recebidos podem ser publicados no sítio Web da Comissão Europeia com a
indicação do seu autor. Indique a sua preferência no que respeita à publicação do seu contributo.
Queira notar que, independentemente da opção escolhida, o seu contributo poderá ser objeto de um
pedido de acesso a documentos ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do
público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. Neste caso, o pedido será
avaliado em função das condições estabelecidas no regulamento e em conformidade com as regras
aplicáveis em matéria de proteção de dados.
O meu contributo pode ser publicado com a indicação do nome. Declaro que o conteúdo não está
sujeito a restrições de direitos de autor que impeçam a publicação.
O meu contributo pode ser publicado mas sem a indicação do nome. Declaro que o conteúdo não
está sujeito a restrições de direitos de autor que impeçam a publicação.
Não concordo com a publicação do meu contributo.
Para informação sobre a forma como os seus dados pessoais e o seu contributo serão tratados, queira
consultar a declaração de privacidade que consta da introdução à presente consulta.
* Está a responder enquanto:
Cidadão da UE
Cidadão de um país não pertencente à UE
* Indique a sua idade:
Menos de 18 anos
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18-29 anos de idade
30-49 anos de idade
50-64 anos de idade
65 anos ou mais
* Considera que vive numa zona urbana ou rural?
Urbana
Rural
* Qual a sua situação profissional atual?
Empregado (a tempo inteiro ou parcial)
Trabalhador independente
Desempregado
Reformado
Estudante
Outra
* As regras relativas aos pesticidas e aos resíduos de pesticidas são relevantes para a sua
empresa ou atividade profissional?
Sim
Não
Indique a sua situação:
Trabalho na área da agricultura
Trabalho para uma empresa privada na indústria dos géneros alimentícios e dos alimentos para
animais
Trabalho para uma empresa privada na indústria dos pesticidas
Trabalho para uma organização não governamental
Outra
* Indique o seu país de residência ou de estabelecimento (queira notar que se trata do país onde
reside ou onde exerce atividade, não do seu país de origem, se for diferente):
Áustria
Bélgica
Bulgária
Croácia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Irlanda
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Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Países Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Islândia
Listenstaine
Noruega
Suíça
Outro país

Gostaríamos de lhe colocar algumas perguntas gerais relativamente à sua
opinião sobre os pesticidas e a sua utilização
* 1. Considera que está bem informado sobre os pesticidas?
Não estou informado
Não estou muito bem informado
Estou relativamente informado
Estou informado
Estou muito bem informado
Não sei
* 2. Considera que está bem informado sobre os resíduos de pesticidas no interior e à superfície
dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais?
Não estou informado
Não estou muito bem informado
Estou relativamente informado
Estou informado
Estou muito bem informado
Não sei
* 3. Sente-se seguro ao consumir alimentos que foram cultivados ou tratados com pesticidas na
UE?
Nada seguro
Bastante inseguro
Relativamente seguro
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Seguro
Não sei
* 4. Sente-se seguro ao consumir alimentos que foram cultivados ou tratados com pesticidas fora
da UE e posteriormente importados para a UE?
Nada seguro
Bastante inseguro
Relativamente seguro
Seguro
Não sei
* 5. Os pesticidas são utilizados para proteger as culturas contra as pragas. Os potenciais
benefícios da utilização de pesticidas incluem o aumento da produção das culturas e da segurança
alimentar (por exemplo, livres de agentes patogénicos nocivos). Na sua opinião, os pesticidas são
necessários para satisfazer a atual procura de alimentos?
Não são nada necessários
Não são muito necessários
São relativamente necessários
São necessários
São cruciais
Não sei
* 6. Compra pesticidas para seu uso próprio, por exemplo, para usar na sua exploração agrícola, no
seu jardim ou na sua horta?
Sim
Não
7. Em caso afirmativo:
Não, de
maneira
nenhuma

Em
Relativamente

grande
parte

Muito

Considera que está bem informado sobre
os tipos de pesticidas disponíveis?
Pensa que os pesticidas de que necessita
estão disponíveis no seu país?
Considera que está bem informado sobre
a sua utilização?
Sente-se seguro ao utilizá-los?

Gostaríamos de lhe colocar algumas questões relativas à regulamentação
sobre a utilização dos pesticidas na UE
* 8. Sabia que os pesticidas são regulamentados e aprovados a nível da UE?
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Não, não sabia
Sim, sabia que os pesticidas são regulamentados a nível da UE
Sim, sabia que os pesticidas são regulamentados a nível da UE e conheço as regras em traços
gerais
Sim, sabia e conheço o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos
fitofarmacêuticos no mercado
* 9. A proteção da saúde humana é um aspeto fundamental aquando da avaliação dos riscos dos
pesticidas a nível da UE. A saúde humana refere-se não só aos consumidores, mas também à
segurança dos operadores (utilizadores de pesticidas), das pessoas que se encontrem nas
proximidades e dos residentes. Na sua opinião, na UE, a saúde humana está protegida da
utilização de pesticidas?
Não, de maneira nenhuma
Insuficientemente
Relativamente
Suficientemente
Totalmente
Não sei
* 10. Ao proceder à avaliação dos riscos dos pesticidas a nível da UE, é tido em conta o bem-estar
dos animais, nomeadamente ao limitar os ensaios em animais. Na sua opinião, na UE, o impacto
dos pesticidas no bem-estar dos animais é minimizado?
Não, de maneira nenhuma
Insuficientemente
Relativamente
Suficientemente
Totalmente
Não sei
* 11. Ao proceder à avaliação dos riscos dos pesticidas a nível da UE, são tidos em conta os
aspetos ambientais. Na UE, só se podem aprovar os pesticidas que não tenham riscos inaceitáveis
para o ambiente, incluindo a fauna selvagem (p. ex., aves, abelhas e mamíferos). Na sua opinião,
na UE, a forma como os pesticidas são aplicados e utilizados contribui para minimizar o seu
impacto no ambiente?
Não, de maneira nenhuma
Insuficientemente
Relativamente
Suficientemente
Totalmente
Não sei
* 12. Como descreveria a evolução da utilização de pesticidas ao longo dos últimos 10 anos no seu
país?
A utilização de pesticidas diminuiu
A utilização de pesticidas aumentou
A utilização de pesticidas permaneceu mais ou menos igual
Não sei
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* 13. A disponibilidade de instrumentos para proteger as culturas (ou seja, pesticidas e métodos
alternativos) pode influenciar a competitividade dos agricultores. Se comparar os instrumentos
disponíveis na UE com os de outros países fora da UE, como descreveria a competitividade dos
agricultores da UE?
Os agricultores da UE são menos competitivos do que os agricultores de outros países
Os agricultores da UE são mais competitivos do que os agricultores de outros países
Não há diferenças de competitividade entre os agricultores da UE e os de outros países
Não sei
14. Na sua opinião, em que medida é que os agricultores da UE conseguem:
Não
conseguem

Muito
pouco

Relativamente

Bastante

Muito

Não
sei

* Proteger as suas culturas
contra pragas com
pesticidas?
* Proteger as suas culturas
contra pragas com
métodos alternativos?
* Proteger a sua própria
saúde quando utilizam
pesticidas?
* Suportar os custos dos
pesticidas?

Gostaríamos de lhe colocar algumas questões relativas aos resíduos de
pesticidas que possam estar presentes no interior ou à superfície de
géneros alimentícios ou alimentos para animais
* 15. Sabia que os limites de resíduos de pesticidas são fixados e harmonizados em toda a UE?
Não, não sabia
Sim, sabia que os resíduos de pesticidas são regulamentados a nível da UE
Sim, sabia que os resíduos de pesticidas são regulamentados a nível da UE e conheço as regras
em traços gerais
Sim, sabia, e conheço o Regulamento (CE) n.º 396/2005 relativo aos limites máximos de resíduos
de pesticidas
* 16. Em geral, considera que os limites máximos de resíduos fixados na UE são:
Demasiado baixos (isto é, a União Europeia é demasiado rigorosa)
Demasiado altos (isto é, a União Europeia não é suficientemente rigorosa)
Adequados
Não sei
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* 17. Há 10 anos, os limites máximos de resíduos de pesticidas eram fixados a nível nacional, ao
passo que agora estão harmonizados por toda a UE. Considera que este facto facilitou a livre
circulação dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais na UE?
Não, de maneira nenhuma
Muito pouco
Relativamente
Bastante
Muito
Não sei
* 18. Qual o efeito da fixação de limites máximos de resíduos na UE sobre a competitividade do
setor alimentar da UE, em comparação com o setor alimentar fora da UE?
O setor alimentar da UE é menos competitivo do que o setor alimentar fora da UE
O setor alimentar da UE é mais competitivo do que o setor alimentar fora da UE
Não há diferenças de competitividade entre o setor alimentar da UE e fora da UE
Não sei
19. A fixação de limites máximos de resíduos nos géneros alimentícios e nos alimentos para
animais na UE pode ter um impacto sobre o comércio com países fora da UE, uma vez que todas
as importações destes produtos têm de cumprir esses limites. Na sua opinião, como tem sido o
impacto global da fixação de limites máximos de resíduos na UE sobre o comércio internacional?
Impacto
essencialmente positivo
sobre o comércio
internacional

Sem qualquer
impacto global sobre o
comércio internacional

Impacto
essencialmente
negativo sobre o

Não
sei

comércio internacional

* Para a
UE
* Para
os
países
fora da
UE

Gostaríamos de lhe colocar algumas questões relativas ao processo de
tomada de decisões na UE em matéria de pesticidas e respetivos resíduos
20. Considera que está bem informado sobre as decisões tomadas na UE no que diz respeito aos
pesticidas e respetivos limites de resíduos?
Não, de maneira
nenhuma

Relativamente
Insuficientemente

Suficientemente

Muito

Não

bem

sei

* Pesticidas
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* Resíduos de
pesticidas

* 21. Está disponível ao público informação sobre a avaliação dos riscos, a tomada de decisões e a
monitorização em matéria de pesticidas e resíduos de pesticidas na UE. A informação está
disponível, por exemplo, no sítio Web da Comissão Europeia, na base de dados de pesticidas da
UE, no sítio Web da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e no Jornal Oficial da
UE. Tinha conhecimento destas e de outras ferramentas de acesso à informação sobre os
pesticidas e respetivos resíduos na UE?
Não, não tinha
Sim, mas nunca as consultei
Sim, mas não consigo encontrar facilmente a informação
Sim, e consigo encontrar facilmente a informação
* 22. A legislação em matéria de pesticidas e de resíduos de pesticidas faz parte de uma estratégia
mais ampla da UE relacionada com a legislação alimentar geral. Na sua opinião, considera que, em
geral, as decisões tomadas pela UE em matéria de pesticidas e respetivos resíduos são coerentes,
em comparação com outras decisões em matéria de alimentos (por exemplo, aditivos,
contaminantes, nutrição)?
Sim
Não
Não sei
23. Na sua opinião, a que nível de governação é que os pesticidas e os resíduos de pesticidas
deveriam ser regulamentados? (pode escolher mais do que uma resposta para cada opção)
A nível

A nível da

A nível

Não

nacional

UE

internacional

sei

* Pesticidas
* Resíduos de
pesticidas

Observações adicionais
24. Caso tenha observações adicionais, escreva-as no espaço a seguir:
No máximo, 500 carater(es)

25. Deseja transmitir-nos alguns elementos ou estudos que corroborem as suas opiniões?

Queira notar que o documento carregado será publicado juntamente com a sua resposta ao questionário,
que constitui o principal contributo para esta consulta pública. O documento constitui um complemento
facultativo que servirá como leitura complementar para compreender melhor a sua posição.
A dimensão máxima do ficheiro é de 1 MB.
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