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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 65/XV/1.ª

RECOMENDA AO GOVERNO MEDIDAS PARA O ABANDONO DO USO DE 

PESTICIDAS PERIGOSOS E PARA A PROMOÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO INTEGRADA

O estudo Fruta Proibida (“Forbidden Fruit”, no original), realizado pela ONG Pesticide 

Action Network Europe com recurso a dados governamentais, mostra que a 

contaminação da fruta por pesticidas perigosos atinge níveis alarmantes. Os cidadãos 

europeus têm estado assim expostos com frequência a estes compostos perigosos.

As conclusões do estudo contradizem as afirmações oficiais de que o uso de pesticidas 

tóxicos está em declínio. Expõe ainda o falhanço dos estados-membros para 

implementar os regulamentos da União Europeia e para proteger os consumidores.

Em 2009, a União Europeia (Regulamento (EC) No. 1107/2009) introduziu uma nova 

categoria – “candidatos a substituição” – para substâncias ativas. Os candidatos a 

substituição são substâncias ativas de pesticidas que, por serem perigosas para 

humanos e para o ambiente, devem ser substituídas por outras substâncias menos 

lesivas, para finalmente serem descontinuadas. O estudo da ONG incide sobre estes 

pesticidas.

Nos dados mais recentes, referentes ao ano de 2019, quase uma em cada três (29%) 

amostras de fruta estava contaminada. Nesse ano, metade das peras produzidas na 

Europa estava contaminada com até cinco pesticidas perigosos. No caso das peras

portuguesas, esse número está nos 85%, só suplantadas pelas belgas que atingem 87%.

De referir ainda que 74% das cerejas produzidas no estado espanhol e 85% do aipo de 

Itália registam contaminação.
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A nível da União Europeia, as taxas de contaminação para peras e maças mais que 

duplicou entre 2011 e 2019. No que respeita às maças, 58% de todas as maças testadas 

estavam contaminadas. No caso dos kiwis que antes estavam praticamente sem 

contaminação (4%), agora um terço (32%) apresenta contaminação. As cerejas passam 

de uma taxa de contaminação de 22% para 50%. De referir ainda que as amoram têm 

uma taxa de contaminação de 51%, os pêssegos de 45%, os morangos de 38% e os 

alperces 35%.

Proteção integrada

A aplicação proteção integrada é um princípio essencial para a agricultura e para a 

saúde pública. Ainda assim, originalmente aquando da transposição da diretiva Diretiva 

n.º 2009/128/CE, a lei nacional excluía este princípio consagrado na legislação europeia. 

Foi também através da ação do Bloco de Esquerda que esse princípio foi consagrado na

Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, que “regula as atividades de distribuição, venda e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de 

produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à utilização dos 

produtos fitofarmacêuticos” e que transpõe a referida diretiva.

A Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, tem como objeto as normas “para uma utilização 

sustentável dos pesticidas, através da redução dos riscos e efeitos da sua utilização na 

saúde humana e no ambiente, promovendo o recurso à proteção integrada e a 

abordagens ou técnicas alternativas, tais como as alternativas não químicas aos 

produtos fitofarmacêuticos”.

A referida legislação define a proteção integrada como “a avaliação ponderada de todos 

os métodos disponíveis de proteção das culturas e subsequente integração de medidas 

adequadas para diminuir o desenvolvimento de populações de organismos nocivos e 

manter a utilização dos produtos fitofarmacêuticos e outras formas de intervenção a 

níveis económica e ecologicamente justificáveis, reduzindo ou minimizando os riscos 

para a saúde humana e o ambiente. A proteção integrada privilegia o desenvolvimento 

de culturas saudáveis com a menor perturbação possível dos ecossistemas agrícolas e 

agroflorestais e incentivando mecanismos naturais de luta contra os inimigos das 

culturas”.
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Num dos seus anexos, estão vertidos os princípios gerais da proteção integrada

nomeadamente as medidas de prevenção e, perante o problema, estabelece que “os 

meios de luta biológicos, físicos e outros meios não químicos sustentáveis devem ser 

preferidos aos meios químicos, se permitirem o controlo dos inimigos das culturas de 

uma forma satisfatória”.

Na presente proposta o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta um 

conjunto de medidas para a implementação do princípio da proteção integrada e o 

abandono dos pesticidas perigosos constantes da lista de candidatos a substituição.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao 

Governo que:

1. Desenvolva medidas de formação, sensibilização e financiamento para a 

implementação do princípio da proteção integrada.

2. Que no território nacional e que âmbito da União Europeia defenda e tome 

posições para a proibição e substituição dos pesticidas perigosos cujas 

substâncias ativas constam da listagem de candidatos a substituição.

3. Defender no âmbito da União Europeia que as linhas de orientação para a 

substituição sejam revistas de forma independente até ao final de 2022, no 

sentido de adotar alternativas não químicas e para uma alternativa ao sistema de 

agricultura intensiva de pesticidas.

4. Defender no âmbito da União Europeia o fim das contínuas extensões de 

aprovação de pesticidas tóxicos.

5. Restringir as derrogações ao uso de pesticidas.

Assembleia da República, 26 de maio de 2022.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Catarina Martins

Joana Mortágua; José Soeiro
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