
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS DE SUPORTE – Plano de Aplicações Aéreas (PAA) 
(Nºs 1 a 5 do artigo 37º da Lei 26/2013, de 11 de abril) 

 

  
A -  Identificação do requerente: 

1. Certidão Permanente ou código da mesma, no caso de pessoa coletiva;  
2. Declaração do Agricultor, no caso da apresentação do PAA ser feita por 

representante do agricultor, em como tem conhecimento do PAA e obrigações 
decorrentes da Lei e autoriza o técnico (nome) elaborar aquele Plano e, em 
caso de aprovação, a elaborar os subsequentes Pedidos de Aplicação;  

 
B - Identificação e comprovativo da habilitação do técnico subscritor do PAA: 

3. Cópia do cartão válido de “TÉCNICO RESPONSÁVEL PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS”, emitido pela DGAV, do técnico que  subscreve o PAA, 
ou  

4. Cópia de certificados de habilitação ou formação válidos (alíneas b) ou c) do nº 
3 do artigo 36º); 

 
C -  Identificação da exploração agrícola e das parcelas a tratar: 

5. Identificação da exploração, através do IE ou seja o Documento alfanumérico 
de identificação e caraterização da exploração agrícola do Sistema de 
Identificação Parcelar (ISIP) do Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas (IFAP) (da primeira página à página onde é possível consultar as 
condicionantes das parcelas; 

6. Identificação das parcelas a tratar, através do P3 atualizado, ou seja, do 
Documento Ortofotográfico da Parcela, do Sistema de Identificação Parcelar do 
IFAP. 

 
No caso de PAA apresentado por organizações de produtores, pede-se que a 
informação relativa aos IE, e aos P3 seja compilada em: 
7. Quadro auxiliar com os campos: NIF do associado; Nome do associado; Nº 

parcelário; área útil da parcela; freguesia e concelho; 
8. Uma pasta para cada produtor associado contendo os respetivos IE e P3 e 

Declaração do Agricultor. 
 

D -  Operador aéreo agrícola, aeronaves e equipamento de aplicação aérea  
9. Identificação do Operador de Trabalho Aéreo Agrícola e respetivo comprovativo 

de conformidade emitido pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
válido para trabalhos agrícolas; 

10. Identificação do Piloto Agrícola e respetiva Licença de Tripulante Técnico, válida 
para a modalidade “AGRO”; 

11. Certificado de Matrícula das Aeronaves; 
12. Informação relativa ao equipamento de pulverização, indicando-se quais os 

Bicos de pulverização usados – podendo ser documentado com brochura ou 
fotografia.  


