
O Serviço Nacional de Avisos Agrícolas 

(SNAA) é um serviço nacional do Ministério 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimen-

to Rural (MAFDR) que tem por finalidade 
difundir informações sobre o setor agrícola, 

principalmente sobre a sanidade das cultu-

ras. A este nível divulga indicações sobre a 
previsão das intervenções fitossanitárias, 

indicando aos agricultores, as datas opor-
tunas e os métodos adequados para o 

combate dos inimigos das culturas, incluin-
do a aplicação de produtos fitofarmacêuti-

cos segundo os princípios da proteção inte-

grada.  
 

O SNAA é coordenado pela Direção-Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV) e é 

constituído por uma rede de Estações de 

Avisos Agrícolas (EAA) públicas e privadas, 
sendo as públicas centralizadas nas Dire-

ções Regionais de Agricultura e Pescas 
(DRAP).  

 
Ao nível de cada região, as EAA emitem 

circulares de avisos agrícolas, como resul-

tado do trabalho desenvolvido pelos técni-
cos, que estabelecem parcelas, em diferen-

tes zonas microclimáticas, onde efetuam 
observações periódicas da evolução dos 

inimigos e fenologia das culturas, nos pos-

tos de observação biológica, em paralelo 
com o registo das variáveis meteorológicas 

através das estações meteorológicas auto-
máticas.  

 

As três EAA públicas na área geográfica da 
DRAP de Lisboa e Vale do Tejo estão desde 

este ano de 2016 inativas, encontrando-se 
a funcionar três EAA privadas; a do 

COTHN, a da ORIVÁRZEA e a da AVIPE, e 
estando em fase inicial de emissão de cir-

culares de avisos a da LOURICOOP.  

Os interessados nestes serviços das EAA 

privadas poderão obter mais informações, 
nomeadamente os contactos, no site do 

SNAA em: http://snaa.dgav.pt/. 
 

A DRAPLVT, inicia neste ano de 2016, em 

que as suas três EAA estão inativas, outro 
tipo de serviço de divulgação de informa-

ções pertinentes relacionadas com a prote-
ção das culturas, através da emissão de 

dois tipos de circulares de avisos. 

 
Um tipo denominado “Alertas Fitossanitá-

rios”, sobre novos inimigos das culturas e os 
respetivos programas de prospeção estabe-

lecidos pela Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) e executados pela 

DRAPLVT, na sua área geográfica. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

E outro designado “Alertas sobre o uso sus-

tentável de produtos fitofarmacêuticos”, 
para divulgar informações úteis e exigências 

legais relacionadas com a utilização dos pro-
dutos fitofarmacêuticos pelos agricultores e 

outros utilizadores ocasionais. 
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