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Utilização de cobre em Produção Biológica 
 

Enquadramento 
Com a entrada em vigor e aplicação a partir de 01 de janeiro de 2022 dos regulamentos relativos à 

produção biológica, nomeadamente: 

 

1 - Regulamento (EU) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, 

relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 834/2007 do Conselho, nomeadamente o artigo 24.º, n. º9, e o artigo 39.º, n. º2, alínea a); e 

 

2 -Regulamento de execução (EU) 2021/1165 da comissão de 15 de julho de 2021, que autoriza a 

utilização de determinados produtos e substâncias na produção biológica e que estabelece as listas 

respetivas;  

 

Para efeitos do disposto no artigo 24.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2018/848, apenas as 

substâncias ativas enumeradas no anexo I do regulamento de execução (EU) 2021/1165 podem estar 

presentes em produtos fitofarmacêuticos utilizados na produção biológica, como se estabelece no 

mesmo anexo, desde que os produtos fitofarmacêuticos em causa:  

 

a) tenham sido autorizados nos termos do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu 

e do Conselho;  

b) sejam utilizados de acordo com as condições de utilização especificadas nas autorizações dos 

produtos que contêm as substâncias ativas em questão, concedidas pelos Estados-Membros; e  

c) sejam utilizados de acordo com as condições estabelecidas no anexo do Regulamento de 

Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão. 

 

Procedimento 

É permitida a utilização de cobre como fungicida, sob a forma de hidróxido de cobre, oxicloreto de 

cobre, óxido de cobre, calda bordalesa e sulfato de cobre tribásico, numa aplicação total de, no 

máximo, 28 Kg/ha ao longo de um período de 7 anos, exclusivamente na medida do necessário e nas 

condições previstas. 

 

Conforme o disposto no Anexo II – Parte I – Regras aplicáveis à produção vegetal no ponto 1.10.2 do 

Regulamento (EU) 2018/848: 
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Sempre que não seja possível proteger adequadamente os vegetais das pragas através das medidas 

previstas no ponto 1.10.1, ou em caso de ameaça comprovada para uma cultura, podem apenas ser 

utilizados, e só na medida do necessário, produtos e substâncias autorizados nos termos dos artigos 

9.º e 24.º para utilização na produção biológica.  

 

Os operadores devem manter registos que comprovem a necessidade de recorrer a tais produtos, 

incluindo as datas em que cada produto foi utilizado, o nome e as substâncias ativas do produto, a 

quantidade aplicada, a cultura e as parcelas em causa e a praga ou doença a que o produto se 

destina.  

 

 

 

Informação complementar 

 

REGULAMENTO (UE) 2018/848 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de maio de 2018 

relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 834/2007 do Conselho 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=PT 

 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2021/1165 DA COMISSÃO de 15 de julho de 2021 que autoriza a 

utilização de determinados produtos e substâncias na produção biológica e que estabelece as listas 

respetivas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=PT 

 

 
SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos 
https://sifito.dgav.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
 
 

Website da DGADR: 

https://www.dgadr.gov.pt/agricultura-e-producao-biologica 
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