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OFICIO CIRCULAR N.º 42/2014 

 

Assunto: Autorização de Produtos Fitofarmacêuticos para aplicação por via aérea 

 

Considerando que, ao abrigo do disposto no artigo 34.º da Lei nº 26/2013 de 11 de 

abril, é aplicado o princípio de proibição geral da aplicação aérea de produtos 

fitofarmacêuticos; 

Considerando que, em derrogação ao princípio supra-referido e sem prejuízo das 

disposições constantes dos artigos 39.º a 43.º da referida Lei, na aplicação por via 

aérea em território nacional só podem ser utilizados produtos fitofarmacêuticos 

expressamente autorizados pela DGAV para aplicação aérea; 

Considerando, ainda, que um pedido de autorização de alargamento de espetro de 

uma extensão de uso de um produto fitofarmacêutico pela DGAV, como Autoridade 

Fitossanitária Nacional, pressupõe a apresentação, de um processo constituído nos 

termos do disposto no artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 de 21 de 

outubro; 

Considerando terem sido manifestadas dúvidas de interpretação relativamente à 

necessidade de autorização expressa dos produtos fitofarmacêuticos para aplicação 

aérea e às condições subjacentes a essa autorização, vem esta Direção-Geral 

esclarecer o seguinte: 

1. Elementos técnicos a apresentar: 

Só serão admitidos para efeitos de autorização ou de alteração de uma autorização de 

um produto fitofarmacêutico, com vista à sua aplicação por via aérea, os pedidos 

devidamente acompanhados de um processo documental, nos termos presentemente 

exigidos, que satisfaça os requisitos relevantes, em matéria de dados relativos ao 

produto fitofarmacêutico, tal como expressos no Regulamento (CE) n.º 284/2013 de 1 

de março, que permitam aferir: 

 da exposição potencial e risco associado à aplicação aérea do produto 

fitofarmacêutico, para o operador, os trabalhadores agrícolas ou florestais, as 

pessoas estranhas ao tratamento e para os residentes próximos das áreas a 

tratar; 

 

 da exposição potencial do ambiente, no que diz respeito à possível 

contaminação dos solos, águas subterrâneas e águas superficiais pela(s) 

substância ativa(s) que constitui(em) o produto fitofarmacêutico, em resultado 

da sua aplicação, bem como do risco associado às diferentes vias de 

contaminação, para aves e outros vertebrados terrestres, organismos 
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aquáticos, abelhas e outros artrópodes úteis, macro e microorganismos do solo 

e plantas não visadas com a aplicação aérea do produto, de acordo com a 

prática agrícola preconizada. 

 

A estimativa da exposição potencial e correspondente avaliação do risco associado à 

aplicação do produto fitofarmacêutico por via aérea deverá ser realizada na 

observância dos documentos orientadores actualmente em uso a nível comunitário. 

 

2. Aspetos processuais 

Face ao exposto, e considerando que a alteração das condições de utilização 

aprovadas constitui um alargamento de espectro para aéreas devidamente delimitadas, 

para a inclusão deste método de aplicação em autorizações vigentes, a empresa deve 

apresentar um pedido de alargamento de espetro ao abrigo do artigo 51.º da 

legislação em vigor. 

 

De acordo com o estabelecido anteriormente, cada empresa deve apresentar na DGAV 

os documentos definidos no documento orientador para cada uma das figuras legais, 

bem como: 

 Uma FICHA 5A (em EXCELL) em papel e em CD; 

 Os elementos técnicos referidos no ponto 1.  

 

Lisboa, 30 de dezembro de 2014 

 

A Subdiretora Geral 
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