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OFICIO CIRCULAR n.º 03/2020 
 

Assunto: Publicação do Regulamento de execução (UE) 2020/23 da Comissão 
de 13 de janeiro de 2020 relativo à não renovação da aprovação da 
substância ativa tiaclopride. 
 
 
A DGAV informa que foi publicado o Regulamento (UE) 2020/23 da Comissão de 13 de 

janeiro de 2020 relativo à não renovação da aprovação da substância ativa tiaclopride. 

 

Na base da decisão comunitária foi comunicado um problema crítico no que diz respeito à 

contaminação das águas subterrâneas por metabolitos do tiaclopride acima do limite 

paramétrico para a água potável de 0,1 μg/l em todos os cenários pertinentes e para todas 

as utilizações propostas avaliadas do tiaclopride sendo que não se pode excluir que 

partilhem as mesmas propriedades cancerígenas da substância ativa tiaclopride que lhes 

deu origem, e que se encontra classificada como substância cancerígena da categoria 2 em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Por conseguinte, não é possível atualmente estabelecer que a presença de 

metabolitos do tiaclopride nas águas subterrâneas não terá efeitos inaceitáveis nessas 

águas nem efeitos nocivos na saúde humana.  

Acresce que a avaliação dos riscos para os organismos aquáticos, as abelhas e as plantas 

terrestres não visadas não pôde ser concluída com base nas informações disponíveis. 

 

Adicionalmente, o tiaclopride está classificado como tóxico para a reprodução da categoria 

1B, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.  

 

O Regulamento entrará em vigor no dia 3 de fevereiro sendo que a DGAV irá proceder ao 

cancelamento das autorizações de venda de produtos fitofarmacêuticos contendo 

tiaclopride naquela data, não podendo estes ser comercializados e distribuídos após 3 de 

agosto de 2020 e utilizados após a data de 3 de fevereiro de 2021.  

 

Lisboa, 15 de janeiro de 2020. 
 

A Subdiretora Geral, 
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