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Diploma Resumo Data 
Alterações, revogações e normas 

complementares 

Portaria n.º 103/2006 

No ano de 1999 foi detectado em Portugal o nemátodo da 

madeira do pinheiro, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer) Nickle et al., sendo este organismo um dos mais 

prejudiciais para a madeira de coníferas. 

06-02-2006 
Revoga a portaria n.º 1572/2003 (2.a série), 

de 27 de Dezembro. 

Despacho n.º 15752/2008, D.R. 

n.º 109, Série II 
Presença do nemátodo da madeira do pinheiro 06-06-2008 

Revoga os Anexos I, II e III da Portaria n.º 
103/2006, de 6 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pelas Portarias n.º s. 
815/2006, de 16 de Agosto, 312/2007, de 23 

de Março e 305 -A/2008, de 21 de Abril. 

Portaria n.º 358/2008, D.R. n.º 

91, Série I 

Estabelece as medidas a aplicar a plantas e madeira em bruto 

de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro 

(NMP), originários do território de Portugal continental, 

destinados a transmissões intracomunitárias ou à exportação 

para países terceiros. 

12-05-2008  

Portaria n.º 305-A/2008, D.R. 

n.º 78, Série I 

Altera a Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, que 

estabelece medidas extraordinárias de protecção fitossanitária 

indispensáveis para o combate ao nemátodo da madeira do 

pinheiro 

21-04-2008 
Aditamentos à Portaria n.º 103/2006, de 6 

de Fevereiro 

Despacho n.º 17390/2007, D.R. 

n.º 151, Série II 

Estabelece os prazos do Programa Nacional de Luta contra o 

Nemátodo da Madeira do Pinheiro (PROLUNP) 
07-08-2007  

Portaria n.º 321/2007, DR n.º 

59, I Série 

Altera os artigos 2.º e 6.º e o anexo I da Portaria n.º 

103/2006, de 6 de Fevereiro, que estabelece medidas 

extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis para 

o combate ao nemátodo da madeira do pinheiro, na redacção 

dada pela Portaria n.º 815/2006 de 16 de Agosto 

23-03-2007 

Altera os artigos 2.o e 6.o e o anexo I da 
Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, na 
redacção dada pela Portaria n.º 815/2006, de 

16 de Agosto 
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Portaria n.º 815/2006, DR n.º 

157, I Série 

Altera a Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro (estabelece 

medidas extraordinárias de protecção fitossanitária 

indispensáveis para o combate ao nemátodo da madeira do 

pinheiro) 

16-08-2006 
Altera o n.º 6 e os anexos I, II e III da 
Portaria n.º 103/96, de 6 de Fevereiro. 

Portaria n.º 553-B/2008 

No desenvolvimento das acções de prospecção e amostragem 

realizadas no âmbito do Programa Nacional de Luta Contra o 

Nemátodo da Madeira do Pinheiro (PROLUNP), que tem vindo 

a ser aplicado desde 1999, com vista ao controlo e 

erradicação do Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Buhrer) 

Nickle et alínea (NMP) e seu vector, Monochamus 

galloprovincialis (Oliv.) 

27-07-2008 

São alterados os artigos 8.º -A e 11.º -A da 
Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, na 
redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 

305 -A/2008, de 21 de Abril 

 


