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1.Introdução 

A promoção de uma agricultura competitiva, com elevados padrões de consumo de diferentes 

factores de produção, incluindo produtos fitofarmacêuticos, que mantenha a qualidade e 

responda à crescente exigência de aumento da quantidade de alimentos produzidos, não 

pode, na atualidade, estar desligada de uma intervenção que minimize os impactes negativos 

da utilização destes produtos nos ecossistemas agrícolas e florestais e, que incentive os 

mecanismos naturais de luta contra os agentes bióticos nocivos e o desenvolvimento e 

utilização de abordagens alternativas e inovadoras para controlo dos inimigos das culturas 

agrícolas e das espécies florestais e redução da sua dependência dos produtos 

fitofarmacêuticos. 

Neste âmbito, uma estrutura como o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (SNAA), que é um 

serviço de extensão, de proximidade ao agricultor por excelência, deve estar capacitado para 

fornecer informação técnica específica de modo a fundamentar a melhor gestão dos recursos 

naturais e factores de produção, incluindo a seleção dos meios de luta e, no âmbito da luta 

química, suportar decisões sustentadas e economicamente viáveis pelos agricultores, de uma 

forma expedita e acessível. 

O SNAA é um serviço nacional do Ministério da Agricultura e do Mar, mas de incidência 

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

portanto, encontra-se na dependência direta do Diretor Regional de Agricultura e Pescas 

(DRAP) de cada região.  

Desde o seu início de funcionamento, em 1964, com a EA do Douro, o SNAA rapidamente 

demonstrou ser um meio indispensável para uma proteção fitossanitária racional a nível 

nacional, tendo-se generalizado, a todo o País, com um total de 15 estações de avisos públicas 

em 1988. 

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) detém a coordenação técnico-científica 

do SNAA. Cada Estação de Avisos Agrícolas emite Circulares de avisos, onde fornece toda a 

informação necessária para a tomada de decisão que o agricultor deve efetuar ao nível da sua 

parcela.  

Na observância dos princípios gerais de protecção integrada, de aplicação obrigatória, desde 

01 de janeiro de 2014 a informação fornecida pelas circulares de avisos, inclui a indicação das 

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, que, 

aliada à monitorização dos inimigos das culturas, observação dos estados fenológicos e 

estimativa do risco, permitem ao agricultor, na sua parcela, a tomada de decisão mais 

adequada. 
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A partir de 2002, inserido no Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(AGRO), na medida 8 “Desenvolvimento tecnológico e experimentação”, ação 8.2 “Redução do 

risco e dos impactes ambientais na aplicação de produtos fitofarmacêuticos”, segundo 

diretivas comunitárias, houve a concessão de ajudas, em particular para a melhoria e reforço 

da capacidade técnica e humana do SNAA. Este projeto veio criar a possibilidade de 

Organizações de Agricultores privadas aderirem ao SNAA, cobrindo zonas ou culturas não 

cobertas pelas Estações de Avisos Públicas.  

Este serviço é, portanto, essencial para que os agricultores estejam em permanente contacto 

com o progresso técnico e as exigências legais associadas à sua atividade pelo que tem havido, 

ao longo dos anos, um esforço significativo para a manutenção das suas competências, apesar 

de sérias dificuldades e constrangimentos de funcionamento. 

Neste quadro, todos os utilizadores profissionais estão obrigados a ter habilitação adequada e 

a cumprir os princípios gerais e orientações específicas para as diferentes culturas e espécies 

florestais em matéria de proteção integrada. Passou assim a ser obrigatório, a partir de 1 de 

janeiro de 2014, a adoção dos oito princípios gerais de proteção integrada por parte de todos 

os agricultores profissionais. 

Face ao exposto e face às obrigações estabelecidas, de criação das condições necessárias para 

a adoção dos princípios gerais da proteção integrada, torna-se imprescindível reforçar o SNAA 

uma vez que, não sendo obrigatório o aconselhamento técnico, devem ser disponibilizados, a 

todos os utilizadores profissionais, todas as informações e instrumentos de apoio necessários à 

tomada de decisão, ao nível da sua parcela.  

Uma vez que existe a possibilidade de serem criadas parcerias com entidades privadas, 

nomeadamente, Organizações de Produtores, que demonstrem competência e interesse em 

integrar o SNAA, é necessário criar um procedimento, com estabelecimento de alguns critérios 

que serão essenciais para a celebração de um protocolo entre a Organização de Produtores e a 

DRAP da área de abrangência. 

À semelhança do já se encontra efetuado com a Associação de Agricultores AVIPE, na 

DRAPLVT, que este ano inicia a emissão de avisos para a vinha na região de Setúbal, o objetivo 

da adesão de novas Estações de Avisos privadas é de reforço para áreas e culturas não 

cobertas pelas Estações de Avisos Públicas, de forma a disponibilizar toda a informação 

necessária aos agricultores, para que possam cumprir com as obrigações inerentes a toda a 

legislação em vigor e tomarem a decisão mais adequada ao nível da sua parcela.  
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2. Requisitos a cumprir pela entidade que 
pretende integrar o SNAA 

O SNAA deve assegurar o cumprimento de todas as normas e exigências legais atuais, das 

quais se destaca pela sua pertinência, a implementação da Lei nº 26/2013 de 11 de abril, que 

regula a distribuição, comercialização e aplicação de produtos fitofarmacêuticos e do Plano de 

Ação Nacional para o uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, que, em conjunto, 

constituem os instrumentos de transposição e operacionalização dos princípios fundamentais 

de redução do risco e da dependência de produtos fitofarmacêuticos e de promoção de meios 

de proteção alternativos, consagrados na Diretiva comunitária do Uso Sustentável de 

Pesticidas, nº 2009/128/CE. 

Desta forma, qualquer entidade que pretenda integrar o SNAA deve estar devidamente 

capacitada para cumprir cabalmente as exigências legais, decisões e orientações oficiais. 

Assim, são elencados abaixo os requisitos a que deve obedecer.  

A entidade que pretende integrar o SNAA deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) A entidade deve candidatar-se ao serviço de avisos agrícolas para uma cultura ou 

grupo de culturas específico; 

b) A entidade deve possuir um corpo técnico com formação em proteção integrada, 

tendo, o coordenador técnico, experiência de, pelo menos, 3 anos em proteção 

integrada na cultura ou grupo de culturas a que se candidata; 

c) Preferencialmente, a candidatura será para culturas e ou áreas ainda não cobertas 

pelas Estações de Avisos do SNAA; 

d) Na candidatura, deve demonstrar possuir um universo de agricultores interessados em 

receber avisos agrícolas, integrando no plano de trabalho, conforme referido em 

anexo a este documento (Anexo I) uma listagem com os dados dos agricultores 

interessados; 

e) A entidade deve estabelecer Postos de Observação Biológica (POB) em número 

adequado à área de abrangência da sua atividade;  

f) A entidade deve possuir uma Estação Meteorológica Automática (EMA) para a área de 

incidência de cada POB, ou demonstrar que tem acesso aos dados meteorológicos 

necessários (dependendo do inimigo em questão, ex: temperatura, humidade relativa, 

precipitação …) de forma automatizada e com periodicidade diária; 

g) A entidade deve possuir equipamento e infraestruturas adequadas às observações 

laboratoriais necessárias, à redação do aviso agrícola assim como à sua divulgação; 

h) A entidade deve possuir um sistema de registo e de arquivo dos dados biológicos, 

fenológicos e meteorológicos, que devem ser disponibilizados à entidade 

coordenadora quando necessário. 
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3.Procedimento  

O procedimento de adesão de uma entidade ao SNAA, a ser implementado pelas partes 

envolvidas, nomeadamente, a entidade em questão, a DRAP e a DGAV, é o descrito abaixo. 

 

O procedimento contempla as seguintes etapas: 

 

a) As entidades devem manifestar a sua intenção de aderir ao SNAA, apresentado um 

requerimento 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 em anexo (Anexo I); 

b) A DRAP avalia o requerimento e os elementos constantes da candidatura e elabora o 

seu parecer, o qual é enviado à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Em caso 

de parecer favorável, a DRAP envia também à DGAV o plano de trabalho proposto pela 

entidade; 

c)  Depois de analisada a proposta, a DGAV, em colaboração com a DRAP e a entidade 

candidata, agenda uma visita, onde deverão ser observadas as instalações, os POB e 

a(s) EMA; 

d) Após esta visita será emitido um parecer por parte da DGAV, relativo à integração da 

entidade no SNAA, o qual é enviado à DRAP em causa, que informará a referida 

entidade. 
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4.Obrigações a incluir no protocolo 

A DRAP e a entidade candidata devem assinar um protocolo entre ambas que contemple as 

obrigações, por parte da entidade (Estação de Avisos Privada) e as restantes entidades 

envolvidas, nomeadamente, DRAP e DGAV, conforme elencadas abaixo. 

4.1. Entidade candidata 

 

Não obstante outros compromissos que a entidade candidata e DRAP considerem relevantes 

incluir no protocolo, devem ser considerados os seguintes aspetos: 

A entidade privada compromete-se a: 

1- Proceder à elaboração da Circular de avisos, de acordo com as orientações do 

serviço coordenador (DGAV), nomeadamente: 

1.1. Cumprindo com os princípios gerais da proteção integrada; 

1.2. Divulgando todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados pela DGAV. 

2- Disponibilizar a informação em suporte digital à DRAP respetiva e à DGAV, 

assim como colocar cada Circular emitida no site do SNAA, num prazo máximo 

de 5 dias;  

3- Garantir o funcionamento da Estação de Avisos Privada no mínimo durante 3 

anos; 

4- Assegurar a manutenção do equipamento em boas condições de 

funcionamento, nomeadamente as EMA e, inclusivamente, proceder à 

calibração dos sensores e validação dos dados;  

5- Integrar os dados meteorológicos recolhidos pela EMA da entidade na base de 

dados meteorológicos do SNAA. 

6-  Enviar, todos os anos, a listagem completa do universo dos seus utentes, para 

a DRAP e DGAV. Nesta lista devem constar os dados relativos à identificação 

do agricultor (nome, morada, contacto), da parcela inclusive a sua localização 

geográfica, cultura(s) e áreas abrangidas. 

 

4.2. Direção Regional de Agricultura e Pescas 

 

Não obstante outros compromissos que a DRAP considere relevantes incluir no protocolo, 

devem ser considerados os seguintes aspetos: 

A DRAP tem de: 

1) Elaborar um protocolo onde devem estar refletidas as obrigações e deveres de cada 

entidade, DRAP e entidade candidata;  
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2) Assegurar que o material disponibilizado pela DRAP é discriminado no protocolo a 

estabelecer; 

3) Fornecer a necessária formação específica aos técnicos da entidade candidata de 

acordo com a cultura em questão para a emissão da circular de avisos, assim como a 

formação para a manutenção da EMA, caso esta pertença à DRAP.  

4.3. Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

 

Não obstante outros compromissos, que a DGAV considere relevantes incluir no protocolo, 

devem ser considerados os seguintes aspetos. 

A DGAV tem de: 

1) Criar no site do SNAA a Estação de Avisos correspondente, assim como dar acesso aos 

técnicos afetos (criar username e password);  

2) Promover a formação, conjuntamente com os técnicos das Estações de Avisos e 

informação necessárias aos técnicos para que estes possam emitir circulares segundo 

os requisitos atuais; 

3) Promover a formação adequada para introdução da circular de avisos no site do SNAA. 
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ANEXO I 

Conteúdo do plano de trabalho a apresentar para cada cultura ou 

grupo de culturas pela entidade candidata 

 

1.Introdução  

Pretende-se que, neste ponto, a entidade descreva, de forma sumária, o conteúdo de plano de 

trabalho apresentado. 

2. Caracterização do contexto agronómico e climático em que se candidata a 

entidade 

Pretende-se que, neste ponto, a entidade efetue uma breve caraterização da cultura na região, 

referindo importância económica e/ou social, áreas, produções etc. Pretende-se, ainda que efetuem 

uma breve descrição do clima, solos e outros condicionalismos locais. Por último, devem resumir os 

problemas fitossanitários com relevância para a região, assinalados nas últimas campanhas. 

2.1. Caracterização da cultura na região 

2.2. Caracterização edafoclimática 

2.3 Caracterização fitossanitária da região/cultura a abranger. 

3. Recursos humanos e materiais afetos e utilizadores do Serviço de Avisos 

Agrícolas 

Pretende-se que, neste ponto, a entidade apresente os técnicos referindo a sua formação e 

experiência profissional, assim como, elencar os recursos materiais que ficarão afetos ao serviço de 

avisos agrícolas.  

3.1. Grupo Técnico, instalações e equipamentos disponíveis  
(Para a entidade integrar o SNAA, deve ter técnicos com formação adequada, assim como, 

instalações e equipamentos adequados, como sejam um carro afeto a este serviço para que 

possibilite as visitas ao POB, um pequeno laboratório, que permita as observações 

complementares às efetuadas no campo. Deve possuir, ainda, um local com os dispositivos 

necessários á emissão da circular de avisos, assim como, à sua expedição. Também aqui 

devem referir quais as Estações meteorológicas automáticas (EMAs) que possuem ou que 

vão ter acesso. As EMAs a utilizar devem ser caraterizadas, ao nível da marca sensores, 

forma de recolha dos dados e disponibilização dos mesmos, assim como deve ser fornecida 

a sua localização geográfica. 

 
3.2. Utilizadores do Serviço de Avisos  
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(Pretende-se uma lista discriminada do universo dos possíveis agricultores que irão receber 
os avisos agrícolas. Deverá ser enviada os nomes das explorações, assim como, a área a 
cultura e a localização geográfica. 
Posteriormente, quando do funcionamento da estação de avisos agrícolas, esta lista deverá 
ser enviada todos os anos para a DRAP e para a DGAV. Nesta lista deve constar os dados 
relativos à identificação do agricultor (nome, morada, contacto), localização geográfica das 
parcelas, cultura(s), e áreas. 
 

4.Estratégia para divulgação do Serviço de Avisos Agrícolas  

Pretende-se que, neste ponto, a entidade descreva, qual vai ser a forma de divulgar a circular de 

avisos agrícolas ao público-alvo e de que forma efetuarão a gestão dos assinantes deste serviço.  

 

5. Postos de Observação Biológica (POB) 

Neste ponto deve ser referido quais os critérios que irão utilizar para a seleção dos postos de 

observação biológico. De uma forma não vinculativa deverão apresentar, efetuando a sua 

caracterização alguns dos locais que poderão vir a ser selecionados como POB e as observações que 

serão aí efetuadas.  

5.1. Caracterização dos POB.  

5.2. Observações a realizar nos POB 

6. Inimigos 

6.1. Inimigos chave (Pretende-se que refiram quais os principais inimigos para a cultura na 

região. Ou seja, aqueles para os quais são aplicadas medidas de controlo todos os anos e que 

provocam prejuízos à cultura senão são aplicados medidas de controlo. Para cada um deles deve 

ser criado um subcapítulo com a informação que segue.) 

6.1.1. Morfologia (mencionar quais as principais características morfológicas desse 

inimigo nos vários estados de desenvolvimento ex: ovo-larva-pupa-adulto.)  

6.1.2. Bioecologia e estragos (apresentar o ciclo biológico, e número de gerações, assim 

como, os sintomas, estragos/prejuízos provados por esse inimigo.) 

     (para doenças: Epidemiologia e sintomatologia) 

6.1.3. Monitorização/estimativa do risco (indicar quais as ferramentas utilizadas para o 

seguimento da população dos inimigos considerados e a metodologia para estimar o risco e assim a 

necessidade ou não de intervir.) 

6.1.4. Estratégia de proteção a recomendar (referir qual a estratégia de proteção 

utilizada, ou seja, os diferentes meios de luta a utilizar para o controlo do inimigo, assim como, qual 

a informação relevante, que irá constar na circular de avisos agrícolas.) 
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6.2. Inimigos secundários (Indicar quais os principais inimigos secundários para a cultura na 

região. Ou seja, aqueles que podem atacar a cultura, embora não todos os anos, no entanto, 

quando surgem necessitam de medidas de controlo, pois provocam prejuízos à cultura.) 

(os restantes sub-capítulos, idênticos ao anterior- inimigos-chave) 

6.3. Estratégia de proteção para as infestantes. (Pretende-se que refiram quais as principais 

espécies/grupos de infestantes que afetam a cultura na região e a estratégia utilizada para o seu 

controlo.) 

 

7. Fauna-auxiliar 

Pretende-se que, neste ponto, a entidade descreva, de forma sumária, quais são os principais 

grupos de auxiliares para a(s) cultura(s) que emitem circulares de avisos. Explicando as suas 

características gerais, época de presença e atividade e relevância no controlo do inimigo. Pretende-

se ainda que refiram qual a estratégia de proteção a utilizar para manter as populações destes 

auxiliares. 

7.1. Principais grupos de auxiliares 

7.2. Estratégia de protecção 

 

Entidade:_____________________________________________________________________ 

 

Morada:______________________________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo Plano de trabalho:___________________________________ 

 

Data:___/____/____ 


