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OFICIO CIRCULAR n.° 23/2015
Assunto:

Reconhecimento de equivalencia de formacdo previamente adquirida

para habilitacdo como aplicadores de produtos fitofarmaceuticos - aditamento ao

Oficio circular n.° 20/2015 de 20 de juin°.

Considerando o disposto no Oficio Circular n.° 20/2015 de 20 de julho da DGAV,
informa-se:
- os utilizadores profissionais que disponham de formacdo homologada em modo de
producdo biologic°, com cargo hordria igual ou superior a 50 horas e cujo conteUdo
programatico integre um modulo de protecdo dos culturas, e que pretendam ver esta
formacdo reconhecida como equivalente ao curso de aplicacdo de produtos
fitofarmaceuticos, podem requerer esse reconhecimento nos termos da alinea b) do
n.° 2 e n.° 3 do artigo 9.° do Despacho n.° 666/2015.
Para o efeito, devem:
— Apresentar um requerimento ao Diretor Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) da
DRAP da sua area de residencia, para obtencoo de cartao de aplicador de produtos
fitofarmaceuticos, atraves do reconhecimento da equivalencia da acao de formacao
referida, ao curso de Aplicador de Produtos Fitofarmaceuticos, acompanhado de
documento de identificacdo pessoal e de certificado de formacao homologado do
curso de modo de producdo biologic° com aproveitamento.
Esta habilitacoo, tal como as concedidas de acordo com o disposto no Oficio circular
n.° 20/2015, teroo a validade maxima ate ao final de 2017, sendo que um ono antes
da sua caducidade o interessado devera realizar um curso de atualizacdo em
aplicagao de produtos fitofarmaceuticos, ou em alternative, podero realizar a prova
de conhecimentos, nos termos do Despacho n.° 3147/2015, de 4 de fevereiro que
estabelece a estrutura e a metodologia de avaliagoo da prova de conhecimentos
para aplicadores de produtos fitofarmaceuticos.
Lisboa, 20 de agosto de 2015
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