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AGRONEGÓCIO
ALERTA PARA A ENTREGA DE SEMENTES NÃO SOLICITADAS PELO CORREIO

Foi publicada no passado dia 31 de agosto de 2020, pelo Ministério da Agricultura, uma nota de imprensa com o
objetivo de alertar a população para a entrega, por via postal, de sementes não solicitadas, provenientes de países
asiáticos.

De acordo com a nota de imprensa publicada, as referidas embalagens não se encontram identificadas como contendo
sementes e poderão, ainda, conter solo, larvas mortas ou estruturas de fungos. O Ministério da Cultura alerta, ainda,
para a inexistência do acompanhamento destas embalagens do respetivo Certificado Fitossanitário, que atesta o
cumprimento das exigências fitossanitárias do país.

O Ministério da Agricultura solicita, na nota de imprensa publicada, a todas as pessoas que recebam embalagens de
sementes não solicitadas que não as semeiem, nem coloquem no lixo, pedindo que as mesmas sejam entregues num
serviço regional da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ou em qualquer Direção Regional de Agricultura e
Pescas.

Sempre que a entrega presencial não seja possível, o Ministério da Agricultura solicita que as mesmas sejam remetidas
para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (com a morada Campo Grande 50, 1700-093, Lisboa), com a
embalagem original, incluindo a etiqueta de expedição. Nesta situação, deverá também ser indicado o contacto do
remetente para efeitos da eventual necessidade de recolha de esclarecimentos adicionais.
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