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AUTORIZAÇÃO EXCECIONAL DE EMERGÊNCIA 

N.º 2020/10 

 

 

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009, de 21 de outubro para utilização do produto CENTURY para o controlo de 

estenfiliose e alternariose em Pereira.  

1.ANTECEDENTES 

Sobre o assunto em epígrafe e na sequência do pedido apresentado pelo COTHN, temos a 

considerar o seguinte: 

1. A estenfiliose é uma doença importante e de difícil controlo, não obstante estarem 

presentemente uma vasta gama de produtos autorizados, possivelmente derivado 

de uma situação de resistência a fungicidas dos grupos QoI, SDHI e DMI; 

2. Em geral, a possível manifestação de fenómenos de resistência como supra 

referido justifica a pertinência de serem utilizados fungicidas multi-sítio autorizados 

(zirame, metirame, fluaziname) em alternância com fungicidas de risco, 

respeitando o número máximo de tratamentos admitido, por grupo de resistência 

cruzada; 

3. O CENTURY é um fungicida multi sítio que atua essencialmente como indutor das 

resistências da planta, podendo ser uma opção na proteção da estenfiliose e 

contribuir para a estratégia anti-resistência.  

4. No pedido em apreço é manifestada a necessidade de o produto CENTURY ser 

utilizado em mistura extemporânea com outros fungicidas de modo a atender à 

necessidade de melhor gestão dos fenómenos de resistência, fazendo igualmente 

referência à autorização concedida em Itália, nessas mesmas condições; 

5. Os ensaios apresentados pela empresa titular do produto, com vista a suportar a 

utilização de CENTURY nas condições pretendidas, permitem antever que do ponto 

de vista da eficácia, esta é melhorada quando os produtos FABAN e POLYRAM, da 

mesma empresa titular do produto CENTURY são usados nas doses autorizadas 

para a estenfiliose, em mistura extemporânea com CENTURY na dose de 2L/ha, 

sendo as outras possíveis associações fracamente sustentadas. 
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6. Não obstante o mencionado no ponto 5. supra, não está devidamente avaliado, do 

ponto de vista toxicológico, o risco para o operador, trabalhadores ou pessoas 

estranhas ao tratamento, da utilização de CENTURY em mistura extemporânea com 

outros fungicidas. 

7. Relativamente ao pedido para alternariose da pereira, trata-se de um fungo 

saprófita, que aparece numa fase posterior, colonizando as manchas de 

estenfiliose dos frutos, provocando manchas mais extensas e profundas e 

acelerando a decomposição do fruto; todavia não está disponível informação que 

permita fundamentar a autorização de misturas extemporâneas de CENTURY com 

outros produtos para o controlo da alternariose em pereira; 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO 

De acordo com o artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, de 21 de outubro, em 

circunstâncias especiais, um Estado-Membro pode autorizar, por um prazo máximo de 120 

dias, a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos com vista a uma utilização 

limitada e controlada, se tal medida parecer necessária devido a um perigo que não possa 

ser contido por quaisquer outros meios razoáveis. 

 

Face ao exposto, e considerando que existem problemas de controlo de ambas as doenças 

com os fungicidas actualmente autorizados, admitindo que podemos ter falta de 

sensibilidade das nossas populações, aos fungicidas do grupo dos QoI e SDHI, e perante o 

carácter excecional da situação é concedida autorização para a utilização do produto 

CENTURY, para controlo de estenfiliose e alternariose em Pereira nas seguintes condições: 

o Dose de aplicação: 2L/ha 

o Volume de calda: 200 – 1000 L/ha; 

o Número de aplicações: Não efectuar mais de 6 tratamentos anuais, com 

CENTURY;  

o Época de aplicação: desde a floração até à maturação dos frutos 

o Intervalo de Segurança: 35 dias 

o Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais: as constantes do 

rótulo do produto CENTURY. 
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Não devem ser usados na mesma época cultural produtos com base em fosetil-Al ou 

fosfonato de dissódio, que também se convertem em ácido fosfónico, de forma a evitar 

que seja ultrapassado o LMR. 

 

O produto deverá ser utilizado com acompanhamento técnico adequado. É aconselhado a 

uso de CENTURY em programas de tratamentos que incluem o uso de fungicidas dotados 

de ação de contacto. Quaisquer falhas de eficácia são da exclusiva responsabilidade do 

utilizador. 

 

Chamamos a atenção para o facto de que, de acordo com o documento da Comissão 

Europeia SANCO/10087/2013, de 1 de fevereiro, (ponto 2.1.), as autorizações excecionais 

só poderão ser autorizadas uma vez, devendo ser dado início a um procedimento para 

resolver no futuro estas finalidades através de outras figuras do Regulamento 

(Reconhecimento Mútuo e Extensão da Autorização para Utilizações Menores). 

 

De acordo com as orientações da Comissão Europeia solicita-se o envio a esta Direção-

Geral no final dos 120 dias de uma relação nominal das áreas das parcelas onde foi 

aplicado o produto em causa. 

 

A Subdiretora Geral 
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