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Exmos. Senhores, 

 

O Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (SNAA) é um serviço nacional do 

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, de incidência 

regional uma vez que está inserido nas Direções Regionais de Agricultura e 

Pescas, sob a coordenação técnico-científica da Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). 

 

É competência da Estação de Avisos Agrícolas emiter Circulares de avisos, 

onde fornece toda a informação necessária para a tomada de decisão que o 

agricultor deve efetuar, na observância dos princípios gerais de protecção 

integrada, de aplicação obrigatória, fornecendo pelas circulares de avisos, a 

indicação de: 

 

- Épocas e períodos de risco de incidência dos inimigos da   cultura; 

- Estimativas do risco e níveis económicos de ataque; 

- Recomendações relativas às medidas preventivas, meios de luta 

alternativos á luta química, e produtos fitofarmacêuticos autorizados 

para a finalidade; 

- monitorização dos inimigos das culturas; 

- Observação dos estados fenológicos e estimativa do risco; 

 

que permitem ao agricultor, na sua parcela, a tomada de decisão mais 

adequada. 

 

Neste contexto, foi criada a possibilidade de serem criadas parcerias com 

Organizações de Agricultores privadas que demonstrem competência e 

interesse em integrar o SNAA, cobrindo zonas ou culturas não cobertas pelas 

Estações de Avisos Públicas, e foi elaborado um documento, que estabelece 

alguns critérios que serão essenciais para a celebração de um protocolo entre 

a Organização de Produtores e a DRAP da área de abrangência. 

 

Neste sentido, remetemos, em anexo, para  apreciação os CRITÉRIOS E 

PROCEDIMENTOS PARA A ADESÃO DE ENTIDADES AO SERVIÇO NACIONAL DE 

AVISOS AGRÍCOLAS. 

 

Caso esteja interessado na adesão ao SNAA, deve manifestar até 31 de 

Março a sua intenção, apresentado um requerimento dirigido ao Diretor-

Regional de Agricultura e Pescas da sua área de incidência, acompanhado 

de um plano de trabalho cujo conteúdo deve contemplar os aspetos referidos 

no Anexo I, do documento. 

Évora, de Março de 2016 


