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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Nos últimos anos têm-se registado um crescimento de sectores agrícolas tais como a produção de 

vegetais, frutas e flores, produtos com um enorme potencial de exportação. Contudo, este potencial 

de acesso aos mercados internacionais é severamente ameaçado pela introdução recente de várias 

pragas1  invasivas e pela incapacidade do país em agir e em cumprir as medidas fitossanitárias 

internacionalmente exigidas. Casos recentes tais como a introdução do Mal do Panamá e da Mosca 

da Fruta causaram a destruição de plantações, a interdição de importação pelos países vizinhos 

causando perdas de mais de 4 milhões de dólares de exportação de banana, a falência de empresas, 

a perda de milhares de empregos e suspensão de investimentos no sector.  

Estudos e avaliações sobre o sistema fitossanitário nacional realizados por Cugala (2012, 2016) e 

Magalhães (2017) concluem que, em geral, Moçambique não está a cumprir, ou está a cumprir de 

forma insuficiente, os compromissos sanitários e fitossanitários regionais e internacionais, e que não 

há capacidade para uma resposta de emergência rápida e eficaz no caso de entrada e disseminação 

de novas pragas. Os mesmos estudos reconhecem ainda a existência de insuficiências na legislação 

actual e recomendam a sua revisão urgente. 

Em 2019 o Conselho Consultivo do MASA aprovou o Programa de Fortalecimento do Sistema de 

Sanidade Vegetal em Moçambique (PROFOSSAVE) (MASA, 2018), como resultado de um processo de 

consulta que envolveu o sector privado, investigadores e académicos, governo e sociedade civil. O 

PROFOSSAVE recomendou, entre outras acções, a elaboração da Lei Fitossanitária (MASA, 2018). Esta 

lei também foi considerada pelo sector privado (através da Confederação das Associações 

Empresariais, CTA) como uma necessidade prioritária para melhorar o ambiente de negócios (A. 

Ribeiro, comunicação pessoal). 

Neste contexto, o MASA solicitou o apoio do SPEED+, um projecto que visa melhorar o ambiente de 

negócios, para elaborar a Lei Fitossanitária. O SPEED+ considerou fundamental como primeiro passo 

a realização de um estudo de avaliação da necessidade de revisão da legislação e em particular da 

elaboração de uma Lei Fitossanitária.  Assim, este estudo visa avaliar o actual quadro jurídico para a 

segurança e gestão fitossanitária e identificar a necessidade de reformas, revisões ou 

desenvolvimento de novos instrumentos legais, em particular de uma Lei Fitossanitária, de acordo 

com as melhores práticas e convenções internacionais. 

Na elaboração deste estudo foi feita a análise da legislação em vigor relacionada com a fitossanidade, 

foram consultados estudos realizados sobre o sector fitossanitários e as normas e acordos 

internacionais sobre as medidas fitossanitárias. Foram ainda feitas entrevistas e discussões em grupos 

focais a 43 intervenientes-chave e entrevistados (por telefone) quarentena e dois (42) inspectores 

fitossanitários em todas as províncias. Foi ainda realizado um encontro de consulta alargado no qual 

participaram 35 membros do sector privado, governo e academia intervenientes no sistema 

fitossanitário. 

                                                           
1 No contexto deste documento pragas incluem os organismos animais, doenças e infestantes que afectam negativamente 
as culturas 
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Neste contexto, o estudo concluiu o seguinte: 

1. A Lei Fitossanitária é necessária para o estabelecimento de um sistema nacional de defesa 

fitossanitária robusto e sustentável, tal como recomendado pelas normas e boas práticas 

internacionais. A defesa fitossanitária é parte do exercício de soberania nacional, 

envolvendo a fiscalização das fronteiras, e é da exclusiva competência dos órgãos centrais 

do estado. A garantia do controlo central da defesa fitossanitária é fundamental, e deve ser 

estabelecida através de um instrumento legal (de hierarquia de uma Lei) aprovado pela 

Assembleia da República.  

É de salientar que o processo de descentralização de poderes para os órgãos locais do 

estado, em curso em Moçambique e estabelecido em Lei, representa uma enorme ameaça 

ao controlo central da defesa fitossanitária. Actualmente, o controlo central fitossanitário 

não é exercido no país e o Regulamento de Inspeção Fitossanitária e Quarentena Vegetal, 

porque não possui a hierarquia de Lei, não oferece garantias para tal. Deste modo, a não 

existência da Lei Fitossanitária em Moçambique é uma lacuna determinante no sistema 

fitossanitário nacional.  

2. A legislação actual, em particular o regulamento de Inspecção Fitossanitária e Quarentena 

Vegetal está desactualizado, em alguns aspectos não harmonizado com as normas 

internacionais, e tem lacunas de conteúdo que impedem o pleno exercício da missão de 

ANF/NPPO. Especificamente, existem lacunas na definição do quadro institucional e dos 

poderes e características da ANF como instituição que deve ter o controlo central da defesa 

fitossanitária nacional. Estas lacunas por um lado, derivam das limitações impostas pela 

hierarquia actual da legislação (regulamento) e por outro lado, influenciam a 

disfuncionalidade institucional e a consequente deficiente implementação da legislação. 

3. Existem várias lacunas de implementação, que constituem importantes factores de 

disfuncionalidade do sistema fitossanitário nacional. Há plena consciência de que a Lei 

Fitossanitária e a revisão/actualização da legislação não irão, por si só, resolver os 

problemas actuais do sistema fitossanitário nacional. Há necessidade de adopção de uma 

abordagem multidimensional, que inclua a priorização do sector fitossanitário nas políticas 

agrárias do país, a reestruturação do quadro institucional, a alocação e capacitação de 

recursos humanos, a adequação das infraestruturas e sistemas de comunicação e alocação 

de recursos materiais e financeiros necessários ao seu funcionamento. 

Face as constatações, o estudo recomenda: 

1. A elaboração da Lei Fitossanitária, considerando o sentido mais lato do termo 

Fitossanidade e uma abordagem holística com foco na defesa das plantas de pragas 

invasoras e na promoção da saúde das mesmas através de sistemas de produção 

ambientalmente e economicamente sustentáveis. Assim, nesta abordagem está incluída a 

gestão de pesticidas e a gestão de fertilizantes como um meio de melhoria da saúde das 

plantas garantindo a qualidade ambiental, e a saúde animal e humana. A Lei Fitossanitária 

deverá incluir as definições de poderes dos vários agentes da defesa fitossanitária, criar a 

ANF/NPPO e definir as normas gerais relativas à defesa fitossanitária e ao maneio 
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sustentável de pragas. A Lei deverá definir os aspectos a serem regulamentados por 

regulamentos específicos. 

2. A elaboração e revisão dos regulamentos específicos a serem definidos na Lei Fitossanitária 

harmonizando-os com as normas e acordos regionais e internacionais. 

3. A transformação do Departamento de Sanidade Vegetal ( DSV) numa Autoridade Nacional 

Fitossanitaria (ANF/NPPO) com autonomia, estrutura, capacidades e recursos para 

assumir as funções e exercer os poderes necessários que lhe serão determinados pela Lei.  

4. Existindo já um programa de fortalecimento do sector fitossanitário (PROFOSSAVE) que 

estabelece as várias acções necessárias para melhorar a implementação do sistema 

fitossanitário, recomenda-se que sejam criadas as condições e alocados os recursos para a 

sua implementação, priorizando-o no contexto das políticas e estratégias agrárias 

nacionais. 
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1. ANTECEDENTES 

Nos últimos anos, a estratégia de diversificação prosseguida pelo governo e pelo sector privado 

conduziu ao crescimento de sectores agrícolas, como os de produção de vegetais, frutas e flores, 

produtos com um enorme potencial de exportação. Um recente estudo, realizado na província de 

Manica, estima que o desenvolvimento da horticultura (particularmente a produção comercial 

doméstica) poderia gerar aproximadamente 2,75 biliões de dólares por ano de receitas. No entanto, 

a possibilidade de explorar essa oportunidade pode ser seriamente dificultada pelo constante risco de 

introdução re-emergência de pragas2 e pela incapacidade do país em agir e em cumprir as medidas 

fitossanitárias internacionalmente exigidas.  

Nos últimos anos tem sido registado um incremento significativo de introdução e dispersão de novas 

pragas, invasivas e re-emergentes, as quais têm vindo a causar sérios impactos negativos tanto na 

segurança alimentar de milhões de famílias, como na produção comercial e exportação de produtos 

agrícolas. As introduções de pragas e as falhas de acção rápida com vista à sua contenção e erradicação 

são demonstrativos de anomalias e inoperância do sistema fitossanitário nacional. Apresentam-se, 

nas caixas de texto que se seguem, 3 casos que exemplificam e ilustram o impacto que as pragas 

invasivas têm tido na produção e exportação de importantes produtos agrícolas em Moçambique. 

 

CASO 1: LAGARTA DO FUNIL DO MILHO 

Praga do milho introduzida em África em 2018, originária do 

continente Americano, tornou-se numa praga devastadora do 

milho. Em Moçambique foi detectada pela primeira vez na 

Província de Niassa em 2007 e dispersou-se para todo o país.3 

 

Impacto da introdução da lagarta do funil do milho:  

✓ Em Africa estima-se 

que a produção de 

milho reduza em 

21%-53% por ano 

(CABI, 2017), com 

perdas de 8.3 a 20.6 

milhões de toneladas 

de milho em apenas 

12 países.  

✓ Em Moçambique, a % 

média de infestação 

por província varia de 

30% a 90% (Cugala, 

2019) 

✓ Estima-se uma 

redução da produção de milho entre 50% a 60% nas zonas 

afectadas 

Foto: Domingos Cugala 

Foto: Domingos Cugala 

 

 

                                                           
2 No contexto deste documento pragas incluem os organismos animais, doenças e infestantes que afectam negativamente 
as culturas 
3 Fotos de D. Cugala 
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CASO 2: MAL DO PANAMÁ 

Doença da bananeira, originária da Ásia e identificada no 

país em 2013 nos distritos de Monapo e Eráti nas 

províncias de Nampula e Cabo Delgado. Esta doença, que 

é causada por um fungo e que provoca a morta da planta, é 

considerada a mais destrutiva e devastadora doença da 

bananeira. Esta doença, que provoca a morte da planta, 

ocorre somente em Moçambique. A sua introdução é uma 

séria ameaça à produção de banana de todo o continente 

africano.  

 

Impacto da introdução do Mal do Panamá:  

✓ Em 2013, a empresa Matanusca (Nampula- 

Monapo) tinha 1450 ha de banana em produção, 

empregava cerca de 2500 trabalhadores e 

exportava 1400 ton de banana por dia para a 

Europa, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab 

Emirates e Iraque.  

✓ A empresa investiu 50 milhões de USD e tinha um 

plano de produção de 3000 ha. 

✓ Em 2017, a área de produção era apenas de 300 

ha (mais de 1000 ha perdidos) e o número de 

trabalhadores apenas 800 (70% de redução). 

✓ Em 2018 a empresa Matanusca declarou falência 

Foto: DSV 

 

Foto: DSV 

 

CASO 3: MOSCA DA FRUTA 

Praga da mangueira e outras fruteiras introduzida em África 

em 2003, originária da Asia, alastrou-se por todo o continente. 

Em Moçambique foi detectada pela primeira vez na Província 

de Niassa em 2007. Hoje encontra-se presente em todo o país 

e decima várias culturas em especial a manga e goiaba. 

 

Impacto da introdução da mosca da fruta:  

✓ Suspensão de exportação de fruta fresca pela Africa 

do Sul e Zimbabwe causando perdas estimadas de 4 

milhões de USD de exportação de banana  

✓ Interdição de mercados nacionais 

✓ Redução e/ou cessação de investimentos 

✓ Abandono de actividades de produção de fruta 

✓ Perda de emprego 

Foto: Domingos Cugala 

 
Foto: Domingo Cugala 

 

Estudos e avaliações sobre o sistema fitossanitário nacional realizados por Cugala (2012, 2016) e 

Magalhães (2017) concluem que, em geral, Moçambique não está a cumprir, ou está a cumprir de 

forma insuficiente, os compromissos sanitários e fitossanitários regionais e internacionais, e que não 

há capacidade para uma resposta de emergência rápida e eficaz no caso de entrada e disseminação 

de novas pragas. Ambos os estudos referem que a principal razão para a não funcionalidade do 
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sistema é a fraca capacidade técnica e institucional da entidade responsável pela protecção 

fitossanitária em Moçambique, o Departamento de Sanidade Vegetal (DSV) do Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), que é responsável pela implementação do Regulamento 

de Inspecção Fitossanitária e Quarentena Vegetal (Decreto no. 5/2009 de 1º de Junho). Os mesmos 

estudos reconhecem ainda a existência de insuficiências na legislação actual e recomendam a sua 

revisão urgente (MASA, 2018; Magalhães, 2017; Cugala, 2016; Cugala, 2012).  

Com o objectivo de discutir e encontrar soluções para tornar a defesa fitossanitária mais eficaz e 

efectiva, em Novembro de 2017, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) e a 

Universidade Eduardo Mondlane organizaram uma conferência internacional sobre espécies 

invasivas, em que participaram mais de 172 participantes entre membros do sector privado, Governo, 

universidades e sociedade civil. Um dos resultados dessa conferência foi a criação de um grupo de 

trabalho para elaborar uma proposta Programa de Fortalecimento do Sistema de Sanidade Vegetal 

em Moçambique (PROFOSSAVE) (MASA, 2018), a qual foi aprovada pelo Conselho Consultivo do MASA 

em 2019.   

O PROFOSSAVE recomenda, entre outras acções, a elaboração e aprovação da Lei Fitossanitária como 

uma prioridade máxima (MASA, 2018). Esta lei também foi considerada pelo sector privado (através 

da Confederação das Associações Empresariais, CTA) como uma necessidade prioritária para melhorar 

o ambiente de negócios (A. Ribeiro, comunicação pessoal). 

A actividade de suporte ao ambiente de políticas para o desenvolvimento econômico (SPEED+) é um 

projecto de quatro anos, desenhado para melhorar o ambiente de negócios permitindo atrair 

investimentos, expandir mercados e reduzir custos contribuindo, assim, para um crescimento 

económico amplo e inclusivo e para a conservação dos recursos naturais em Moçambique. O SPEED+ 

fornece assistência técnica e capacitação para melhorar o diálogo político público-privado, reforçar a 

implementação das políticas e regulamentações governamentais e apoiar reformas económicas e 

estruturais nas áreas de: 1) agricultura, 2) comércio e ambiente propício ao negócio, 3) energia e água, 

e 4) conservação da biodiversidade. 

De acordo com o plano de trabalho anual aprovado para a componente 1, Um Quadro de Política 

Agrícola Melhorado, o SPEED+ irá envolver uma equipe de especialistas para analisar o quadro jurídico 

e regulamentar para a gestão fitossanitária (proteção de plantas) e desenhar um instrumento jurídico 

adequado  ou alterações aos instrumentos existentes para clarificar os procedimentos pertinentes e 

reforçar a capacidade do sector público, privado e da sociedade civil de cumprirem com as medidas 

de protecção de plantas. Neste contexto, o SPEED+ considerou fundamental como primeiro passo a 

realização de um estudo de avaliação da necessidade de revisão da legislação e em particular da Lei 

Fitossanitária. 

 

2. Objectivo da consultoria 

Este estudo visa avaliar o actual quadro jurídico para a segurança e gestão fitossanitária e identificar 

a necessidade de reformas, revisões ou desenvolvimento de novos instrumentos legais de acordo com 

as melhores práticas e convenções internacionais. Espera-se que este estudo apresente evidências da 

necessidade de uma Lei Fitossanitária. 
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3. Metodologia  

3.1. Abordagem metodológica 

Para compreender a actual situação do quadro jurídico fitossanitário moçambicano com vista a 

identificar a necessidade de possíveis reformas, revisões ou desenvolvimento de instrumentos 

jurídicos que possam contribuir para uma eficaz e eficiente defesa fitossanitária e permitir maior 

acesso ao mercado internacional, foram usados os métodos clássicos de levantamento de 

necessidades (needs assessment) particularmente o modelo designado por gap model. Neste modelo, 

uma necessidade é definida como uma lacuna entre uma condição real, que possivelmente pode ser 

mudada, e uma condição ideal que é reconhecida como melhor prática ou padrão (Reviere et al., 

1996). O modelo consiste na definição das perguntas de estudo e na recolha de dados realizada 

através de pesquisas documentais, entrevistas individuais (presenciais por telefone ou online) e 

discussões com grupos focais.  

Para este estudo, as lacunas (gaps) foram identificadas comparando a legislação actual relacionada 

com a fitossanidade no país com os guidelines e normas internacionais estabelecidas pela WTO/SPSM, 

IPPC/FAO e SADC (Figura 1). Estas lacunas foram identificadas nos seguintes domínios: (1) “força” da 

legislação e sua integração e harmonização no sistema legal do país; (2) conteúdo da legislação; e (3) 

implementação. 

 

 

 
 

Figura 1. Modelo de levantamento de necessidades da reforma da legislação fitossanitária 

 

3.2. Perguntas de estudo 

As principais perguntas de estudo em cada um dos 3 domínios incluem:  

1. Domínio da “força” legal 

A hierarquia, integração e harmonização da legislação actual no sistema legal nacional 

permite cumprir com os objectivos necessários da legislação fitossanitária?  

2. Domínio do conteúdo da legislação  

Quais são as lacunas existentes na legislação actual, tendo em conta as práticas e 

convenções internacionais?  As lacunas foram identificadas em relação a (1) definições (2) 

objectivos da legislação, (3) administração (organização institucional), e (4) Papel e 

responsabilidades dos inspectores. 

3. Domínio da implementação 

Quais são as lacunas relacionadas com a implementação? Existem outros factores 

relacionados com a sua implementação que impedem a aplicação da legislação em vigor? 
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Na tabela 1 apresentam-se as perguntas específicas para cada domínio. 

Tabela 1. Perguntas de estudo por domínio 
Domínio  Perguntas especificas 

1. Força legal 
 
A hierarquia, integração e 
harmonização da 
legislação actual no 
sistema legal nacional 
permite cumprir com os 
objectivos necessários da 
legislação fitossanitária?  

 

1.1. No sistema legal e de hierarquia jurídica de Moçambique, o 
regulamento actual tem a “força” legal necessária para cumprir com os 
objectivos da protecção fitossanitária?   

1.2. A garantia da primazia do NPPO na área fitossanitária está garantida 
pela legislação? 

1.3. Existem aspectos de “força” legal contidos em outras Leis já existentes 
no país que deveriam constar numa Lei Fitossanitária?  

1.4. Existem disposições contraditórias dentro da legislação aplicável que 
parecem dar os mesmos poderes a diferentes entidades? (Por exemplo, 
os sistemas de inspecção de importação e exportação, estão 
frequentemente localizados dentro do ministério responsável pelo 
comércio, enquanto a inspeção de produtos agrícolas provavelmente 
cairá dentro do âmbito da lei fitossanitária imposta pelo MASA) 

1.5. Os mandatos, poderes e responsabilidades dos vários intervenientes 
estão suficientemente claras na legislação actual?  

2. Conteúdo da legislação 
actual 

Quais são as lacunas 
existentes na legislação 
actual, tendo em conta as 
práticas e convenções 
internacionais?  

2.1.O regulamento de Inspecção Fitossanitária e Quarentena Vegetal em 
vigor está actualizado e segue as melhores práticas e os princípios e 
requisitos da WTO, IPPC, e os ISPMs (International Standards for 
Phytosanitary Measures)?  

2.2.A legislação actual está harmonizada com os acordos regionais (SADC)?  
2.3. A legislação actual está alinhada com os requisitos da Convention on 

Biological Diversity (CBD) no que respeita a espécies invasivas? 
2.4.A legislação nacional prevê disposições sobre agroquímicos, organismos 

benéficos, espécies invasivas, GMOs? 
2.5. Existem sobreposições e contradições no contéudo de legislação afim? 

3. Implementação 
 

Quais são as lacunas 
relacionadas com a 
implementação? Existem 
outros factores 
relacionados com a sua 
implementação que 
impedem a aplicação da 
legislação em vigor? 

 
 

3.1. Quais os factores que afectam a aplicação dos regulamentos? (Por 
exemplo: estrutura organizacional para aplicação das leis e 
regulamentos; formação inadequada dos funcionários para aplicação 
das leis e regulamentos; recursos insuficientes para monitorar a 
aplicação das leis e regulamentos; lacunas na carreira do inspector, etc.)  

3.2. Como estão reflectidas e priorizadas as questões de protecção das 
plantas nas políticas agrárias nacionais? 

3.3. Existe um ambiente de boa governação, como o acesso à informação, a 
participação na tomada de decisões, a transparência e a 
responsabilização das autoridades públicas? 

3.4. Qual o impacto da descentralização dos poderes locais na 
implementação da legislação? 

3.5. Existem conflitos com outras autoridades na implementação da 
legislação actual? 

3.6. Existem actividades que são outsourced? Quais as políticas relacionadas 
com outsourcing? 

 

3.3. Colecta e análise dos dados  

Para obtenção dos dados necessários para responder às perguntas de estudo foram usados os 

seguintes métodos e instrumentos: 

A) Análise documental  

Os principais documentos consultados incluíram: Regulamento de Inspecção Fitossanitária e 

Quarentena Vegetal e regulamentos afins (Anexo 1); Guidelines da FAO; Acordo sobre a 

Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias ("Acordo MSF da OMC"), Convenção 

Fitossanitária Internacional ("CFI"), Acordo de parceria económica entre os estados do APE 

SADC e a união europeia e os seus estados-membros. Capitulo VI. Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias Publicado no Boletim da república I serie no 161. Resolução no 12/2017 de 16 
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de Outubro e Anexo VIII ao Protocolo sobre Trocas Comerciais da SADC relativo às medidas 

Sanitárias e fitossanitárias (SPS) Moçambique ratificou através da Resolução nº. 44/99, 

publicado no BR nº52, de 29 de Dezembro de 1999, I Série. 

B) Entrevistas e discussões em grupos focais a intervenientes-chave  

Foram realizadas as seguintes entrevistas face a face com intervenientes-chave e discussões 

em grupos focais (Anexo 2): MASA – Director da DINAS; MASA – DSV; MASA - Director do 

Gabinete jurídico e assessor jurídico; MASA-Chefe do Serviço Nacional de Sementes; Empresas 

de produção e exportação de produtos agrícolas (2); Empresas de importação e distribuição 

de agroquímicos (2); MIC – Direcção de Comercio Interno e Externo; MCTESTP – GIBBS; UEM 

e  IIAM. 

C) Um questionário foi administrado a 42 inspectores em todas as províncias via telefone 

(Anexo 3 e Anexo 4). 

D) Discussões com o grupo de reflexão (Anexo 5) 

 

4. Constatações  

4.1. Sobre a força legal   

Pergunta de estudo: A hierarquia, integração e harmonização da legislação actual no sistema legal 

nacional permite cumprir com os objectivos necessários da legislação fitossanitária?  

Constatações principais:  

1. Da análise da actual legislação fitossanitária nacional Moçambicana constatou-se que a 

mesma consiste apenas em regulamentos autónomos estabelecidos por decreto, e que não 

existe nenhuma Lei de referência fitossanitária que determine a sua regulamentação (os 

regulamentos fitossanitários nacionais e outra legislação relacionada são apresentados no 

anexo 1).  

2. De acordo com a Constituição da República (Art. 143), a Lei e o Decreto-Lei são actos 

legislativos da Assembleia da República com o mesmo valor hierárquico. Por sua vez, os 

regulamentos/decretos ministeriais são actos regulamentares do governo que com valor 

inferior às leis e aos decretos-lei e não os podem contrariar. Os regulamentos podem ser 

determinados por lei ou podem ser autónomos (isto é, versar sobre matérias não tratadas em 

lei destinados a prover sobre situações não contempladas na lei). Habitualmente, a 

aprovação de um regulamento está associada a uma lei ou decreto-lei que necessita de um 

maior desenvolvimento para poder ser implementada. Assim, os regulamentos possuem uma 

hierarquia legal inferior à Lei e não a podem contrariar.    

3.  A análise feita à legislação fitossanitária internacional, particularmente às normas definidas 

pelo IPPC/FAO e SADC, revelou que para uma eficaz e eficiente defesa fitossanitária nacional 

é necessário que o país disponha dum instrumento-mãe legal robusto aprovado a nível do 

parlamento (especificamente, Lei ou Decreto-lei). Este instrumento, que deve ser mantido o 

mais básico possível, deve incluir uma declaração da política nacional sobre os assuntos 

fitossanitários e definir os poderes e a autoridade pública na qual esses poderes são 

investidos. Os detalhes e requisitos específicos fitossanitários devem ser confinados a 

instrumentos subsidiários, tais como regulamentos, normas/procedimentos e formulários.  

Especificamente, as normas internacionais referem que a lei/decreto-lei deve dar enfoque ao 

seguinte: 

https://www.direitosedeveres.pt/glossario/l/lei
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• Definição das normas que permitam ao país proteger os seus recursos agrícolas e 

naturais da introdução ou propagação de pragas; 

• Definição do quadro institucional necessário para uma defesa fitossanitária efectiva e 

para melhorar a eficiência e eficácia da autoridade nacional fitossanitária; e, 

• Definição das normas que permitam que o país implemente as suas obrigações 

internacionais com vista a facilitar o comércio internacional de plantas e produtos 

vegetais e fomentar a cooperação e a pesquisa no domínio da protecção 

fitossanitária. 

4. A existência de uma legislação fitossanitária aprovada por um acto do parlamento é uma 

prática em todos os países da região e em outros consultados (por exemplo Portugal e Brasil).  

5. Das consultas (entrevistas, inquéritos e discussões em grupo) aos stakeholders efectuadas no 

decurso desta consultoria constatou-se que existe uma percepção generalizada de que a 

regislação actual (i.e os regulamentos) não possuem a força legal necessária. A maioria dos 

consultados (intervenientes-chave e inspectores) é de opinião que a Lei Fitossanitária é 

necessária e que os regulamentos actuais não têm o poder legal necessário aos objectivos da 

fitossanidade. 

6. Os representantes do sector privado expressaram durante as consultas, a sua preocupação 

pela inoperacionalidade do sistema de defesa fitossanitário nacional. É percepção que a Lei 

Fitossanitária vai contribuir para a melhoria do ambiente de negócios pois, por um lado, vai 

garantir a protecção da sua produção e investimentos da introdução de novas pragas e, por 

outro lado, vai garantir que as exigências fitossanitárias internacionais sejam cumpridas e 

tonar possível explorar as oportunidades de exportação. Eles vêm a Lei não como um 

impedimento ao ambiente de negócios, mas em contrário, como um instrumento protector 

da sua produção, facilitador do comércio e exportações e imprescindível. 

Análise das constatações:  

1. Tendo em contas as normas e melhores práticas internacionais e as constatações em cima 

referidas, a não existência de uma legislação aprovada a nível do parlamento (Lei ou 

Decreto-Lei) é uma lacuna importante no sistema fitossanitário nacional.   

2. A razão por que as normas internacionais estabelecem a necessidade da existência de uma 

legislação-mãe principal aprovada pelo parlamento e, portanto, com nível hierárquico de Lei, 

prende-se fundamentalmente ao facto de que as matérias relativas ao controlo e defesa 

fitossanitários são fundamentais para a soberania e defesa nacionais, envolvendo a 

fiscalização das fronteiras, função da exclusiva competência dos órgãos centrais do estado, 

devendo por isso ser legisladas pela nível hierárquico de Lei. Por outro lado, a defesa 

fitossanitária impõe restrições que afectam a vida de todos os cidadãos e as actividades 

económicas de todo o país. Como tal, as questões centrais da legislação fitossanitária, em 

particular os poderes e as autoridades nas quais eles são investidos, não deveriam estar 

dependente dos governos e ministros, mas deveriam ser estabelecidos pela Assembleia da 

República, como único poder legislativo, em representação de todos os cidadãos. Uma lei 

porque é aprovada pela Assembleia da República, reveste-se de pleno poder, em igual 

hierarquia com outras Leis e obrigatoriedade de cumprimento por todos os cidadãos. 

3. A consequência principal da não existência de uma Lei Fitossanitária até agora em 

Moçambique foi a perda do controlo fitossanitário central pela DSV, autoridade nacional 

fitossanitária, decorrente da Lei N.º 8/2003 sobre os orgãos locais do estado (LOLE). Não 
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existindo uma Lei fitossanitária, a LOLE sobrepõe-se ao regulamento actual e os inspectores 

fitossanitários deixaram de fazer parte da administração central do estado, não tendo a 

DSV/ANF autoridade e controlo em relação à sua nomeação, progressão na carreira, e 

desempenho. Portanto, a DSV e o MASA não detêm o controlo fitossanitário no país. As 

normas internacionais exigem a existência de uma única autoridade governamental, a AFN, à 

qual devem ser dadas responsabilidades centrais do controlo fitossanitário. Cada país deve 

estar sempre numa posição em que possa garantir aos outros países que detém o controlo 

fitossanitário. Este facto tem tido efeitos devastadores, com nomeações de inspectores pelos 

órgãos locais sem competências para tal, que emitem certificados de importação e exportação 

sem obedecer às normas nacionais e internacionais.  

O Anexo 6 apresenta as recomendações do IPPC detalhadas sobre o que deve contar na Lei (legislação 

primária). 

4.2. Sobre as lacunas de conteúdo da legislação actual 

Pergunta de estudo: Quais são as lacunas existentes na legislação actual, tendo em conta as práticas 

e convenções internacionais particularmente no que diz respeito a (1) definições (2) objectivos da 

legislação, (3) administração (organização institucional) e (4) papel e responsabilidades dos 

inspectores? 

Constatações principais:  

1. Na análise documental sobre o conteúdo do Regulamento de Inspecção Fitossanitária e 

Quarentena, constatou-se que o regulamento actual contem lacunas graves, está 

desactualizado e em várias circunstâncias não harmonizado com as normas internacionais 

(Magalhães, 2017; Cugala, 2012; Cugala, 2016; PROFOSSAVE, 2018). 

2. Alguns exemplos dessas lacunas, desatualização e não harmonização são:  

a. Falta de requisitos para a importação, produção e utilização de organismos benéficos4 

agentes biológicos de controlo ou de produtos biológicos. 

b. Falta de requisitos para a declaração de emergência fitossanitária e plano de acção.  

c. Definições não correctas. Por exemplo: A definição de Medidas fitossanitárias no 

regulamento é: “qualquer legislação, regulamento ou procedimento oficial que tem 

por objectivo prevenir a introdução e/ou propagação de pragas e produtos de plantas 

sujeitos a quarentena ou destinada a limitar o impacto económico de pragas não 

regulamentadas, enquanto que deveria ser pragas não quarentenárias 

regulamentadas de acordo com as normas ISPM no.5. 

d. Funções da Autoridade Nacional Fitossanitária (ANF/NPPO) não completas quando 

comparadas com as que deveria ter esta organização recomendadas pelas normas 

internacionais. Por exemplo, a vigilância e monitoria de pragas, a realização de 

análises de risco e o estabelecimento de áreas livres de pragas e de baixa incidência 

não constam das funções da ANF definidas no regulamento actual.  

e. Inadequação no que respeita à indicação e funcionamento da ANF/NPPO. O 

regulamento estabelece que a Autoridade Nacional Fitossanitária é o Ministério 

através da DINAS e a DSV não é referida. A DSV é um departamento de uma direcção 

nacional sem autonomia de funcionamento e apenas é mencionada e as suas funções 

                                                           
4 Organismos benéficos são quaisquer organismos que é são directa ou indirectamente vantajosos para as plantas e os 
produtos das plantas incluindo os agentes de controlo biológico que são inimigos naturais, antagonistas competidores ou 
outros organismos usados no controlo de pragas [ISPM No. 5]  
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descritas no regulamento interno do MASA. A DSV como tal não possui nenhum 

regulamento interno.  

f. Não diferenciação dos poderes do Ministro, da ANF e dos órgãos locais. Refere que 

existem órgãos locais do estado a quem foram delegadas competências previstas no 

regulamento, mas não diz quais são esses órgãos nem que competências podem ser 

delegadas. Contudo, de acordo com as orientações do IPPC “Qualquer que seja a 

estrutura final decidida, as funções respectivas do ministro e do chefe da ANF devem 

ser claramente definidas para evitar sobreposições ou lacunas na implementação da 

lei. Embora o IPPC descreva as funções da ANF como parte das obrigações das partes 

contratantes (Artigo IV a VIII), e várias SPSM delineiam essas funções da NPPO em 

mais detalhes, nem a IPPC nem as ISPMs fornecem indicações sobre a estrutura 

interna da NPPOs. Assim, cada parte contratante pode configurar a organização 

conforme julgar adequado” (Vapnek and Manzella, 2007). 

g. Inadequação no que respeita à inserção, nomeação, qualificação dos inspectores. 

Embora o regulamento refira que a Função de inspector deve constar do Sistema de 

Carreiras e remuneração da Função Pública não está claro que inspector pertence ao 

ANF, quais as qualificações mínimas (81% dos inspectores referiu no inquérito que 

não existem condições de progressão na carreira). 

3. No decurso das consultas efectuadas durante esta consultoria, os vários intervenientes 

consultados referiram que o mesmo contém várias lacunas e necessitam de ser revistos e 

actualizados e são de são de opinião que o actual regulamento de inspeção fitossanitária e 

quarentena não está adequado à actual conjuntura nacional e às normas internacionais. A 

figura 2 apresenta os resultados da opinião dos inspectores no que respeita aos regulamentos 

actuais, 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Opinião dos inspectores em relação ao conteúdo do Regulamento de Inspecção 
Fitossanitária e Quarentena Vegetal (n=42) 

 

Análise das constatações:  

1. Tendo em contas as normas e melhores práticas internacionais e as constatações em cima 
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referidas, existem graves lacunas no conteúdo da legislação em vigor e há uma necessidade 

urgente da sua revisão e actualização. 

2. As lacunas mais graves do regulamento em vigor dizem respeito ao quadro institucional. A 

falta de clareza no que respeita à identificação da ANF/NPPO, as lacunas nas suas funções, a 

indefinição das suas características e autonomias e a não diferenciação dos poderes do 

Ministério, ANF/NPPO e órgãos locais, não permitem que a DSV se organize e funcione para 

cumprir com as suas funções. Portanto, a legislação actual não dá suporte ao estabelecimento 

do quadro institucional necessário a um sistema de defesa sanitário robusto. 

3. A ANF/NPPO é a espinha dorsal do sistema de defesa fitossanitário nacional. Ela deve ser 

uma instituição de âmbito e comando nacional criada por um instrumento legal, com uma 

estrutura, organização, autonomias de funcionamento e capacidades que lhe permitam 

exercer as suas diversas funções (reguladora, de inspecção, executivas/operacionais e de 

certificação). Ela deve possuir órgãos de consulta e de coordenação que estabelecem 

formalmente as ligações necessárias com os stakeholders. Ela deve ter capacidade de gestão 

autonoma (autonomias administrativa, técnica e financeira) que lhe permita agir 

rapidamente, tomar decisões e alocar recursos para a contenção de pragas. Todas estas 

características devem ser estabelecidas e garantidas pela legislação primária (Lei). 

4. A consequência principal destas lacunas da legislação em relação ao quadro institucional, é 

a fraca capacidade actual da DSV a qual não é capaz de cumprir com as exigências da defesa 

fitossanitária nem com os compromissos internacionais, por não possuir a estrutura, 

organização e autonomias de gestão necessárias, o que contribui de forma decisiva para a 

disfuncionalidade do sistema fitossanitário nacional actual. 

Uma análise das lacunas do quadro institucional mais detalhada é apresentada no Anexo 7. 

4.3. Sobre as lacunas relacionadas com a implementação da legislação actual 

Quais são as lacunas relacionadas com a implementação? Existem outros factores relacionados com 

a sua implementação que impedem a aplicação da legislação em vigor? 

Constatações principais:  

1. Da análise documental e da consulta aos intervenientes -chave e inspectores realizada 

durante esta consultoria, foram identificadas várias lacunas de implementação que 

contribuem para a ineficiente implementação da actual legislação, sendo os de maior 

destaque os seguintes: 

a. Falta de capacidade humana e técnica generalizada. Os inspectores e os técnicos não 

tem a qualificação necessária nem oportunidades de formação e actualização 

profissional. Este facto foi também referenciado por estudos anteriores por 

Magalhães (2017) e Cugala (2012, 2016). A maioria dos inspectores não foram 

formados na área de inspecção fitossanitária e não possuem formação de nível 

superior (dos 42 inquiridos apenas 38% tem grau de licenciatura ou superior). Não 

existe uma carreira do inspector embora esta esteja prevista no regulamento.  

b. Ausência dum comando central na actual organização do serviço fitossanitário (Ex. 

DSV não tem nenhum controlo dos técnicos que se encontram nas províncias). Caso 

não sejam tomadas medidas mais arrojadas, há o receio de que a descentralização 

dos poderes locais (recentemente aprovada pela AR) irá agravar a situação 

fitossanitária. A existência de uma ANF que detém o controlo centralizada da defesa 
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fitossanitária é mais uma vez considerada fundamental para a implementação da 

legislação e cumprimento das normas internacionais.   

c. Inadequada estrutura, organização, e gestão da ANF (DSV) as quais não 

correspondem ao que é exigido para o cumprimento do seu mandato; 

d. Deficientes condições de trabalho em particular nos PIFs em termos de infra-

estruturas, equipamento de escritório (obsoleto), deficiente ligação à Internet (Figura 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Opinião dos inspectores em relação às suas condições de trabalho (n=42) 

 

e. Recursos materiais e financeiros exíguos. Laboratórios com equipamento obsoleto 

ou parado devido a avarias. 

f. Coordenação e comunicação precárias entre os diferentes stakeholders, entre os 

ministérios e instituições relacionadas, agravadas pela falta de confiança e de um 

diálogo limitado com o sector privado.  

a. Participação de Moçambique nas reuniões do comité SPS da OMC ocasional e 

irregular.  

b. Inexistência de um sistema de gestão de informação e de bancos de dados sobre a 

ocorrência de pragas  

c. Comunicação e divulgação praticamente inexistentes de uma forma regular (portal, 

folhetos, sessões de divulgação, workshops, etc.)  

d. Falta de priorização da fitossanidade nas políticas agrárias. 

Análise das constatações:  

1. Existem vários outros factores para além das lacunas da força e conteúdo da legislação que 

impedem o correcto funcionamento da ANF/NPPO e contribuem para a disfuncionalidade do 

sistema de defesa fitossanitário do país. 

2. Qualquer revisão da legislação por si só não irá resolver os graves problemas que o sistema 

fitossanitário enfrenta. A revisão da legislação, para ser efectiva, deve ser acompanhada por 

uma reforma institucional e por priorizar o sector fitossanitário na alocação de recursos.  
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5. Principais conclusões e recomendações 

 

CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

 

CONCLUSÃO 1.  

A Lei Fitossanitária é necessária para o estabelecimento de um sistema nacional de defesa 

fitossanitária robusto e sustentável, tal como recomendado pelas normas e boas práticas 

internacionais. A defesa fitossanitária é parte do exercício de soberania nacional, envolvendo a 

fiscalização das fronteiras, e é da exclusiva competência dos órgãos centrais do estado. A garantia 

do controlo central da defesa fitossanitária é fundamental, e deve ser estabelecida através de um 

instrumento legal (de hierarquia de uma Lei) aprovado pela Assembleia da República.  

É de salientar que o processo de descentralização de poderes para os órgãos locais do estado, em 

curso em Moçambique e estabelecido em Lei, representa uma enorme ameaça ao controlo central 

da defesa fitossanitária. Actualmente, o controlo central fitossanitário não é exercido no país e o 

Regulamento de Inspeção Fitossanitária e Quarentena Vegetal, porque não possui a hierarquia de 

Lei, não oferece garantias para tal. Deste modo, a não existência da Lei Fitossanitária em 

Moçambique é uma lacuna determinante no sistema fitossanitário nacional.  

 

CONCLUSÃO 2.  

A legislação actual, em particular o regulamento de Inspecção Fitossanitária e Quarentena 

Vegetal está desactualizado, em alguns aspectos não harmonizado com as normas 

internacionais, e tem lacunas de conteúdo que impedem o pleno exercício da missão de 

ANF/NPPO. Especificamente, existem lacunas na definição do quadro institucional e dos poderes 

e características da ANF como instituição que deve ter o controlo central da defesa fitossanitária 

nacional. Estas lacunas por um lado, derivam das limitações impostas pela hierarquia actual da 

legislação (regulamento) e por outro lado, influenciam a disfuncionalidade institucional e a 

consequente deficiente implementação da legislação. 

 

CONCLUSÃO 3.  

Existem várias lacunas de implementação, que constituem importantes factores de 

disfuncionalidade do sistema fitossanitário nacional. Há plena consciência de que a Lei 

Fitossanitária e a revisão/actualização da legislação não irão, por si só, resolver os problemas 

actuais do sistema fitossanitário nacional. Há necessidade de adopção de uma abordagem 

multidimensional, que inclua a priorização do sector fitossanitário nas políticas agrárias do país, a 

reestruturação do quadro institucional, a alocação e capacitação de recursos humanos, a 

adequação das infraestruturas e sistemas de comunicação e alocação de recursos materiais e 

financeiros necessários ao seu funcionamento. 
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RECOMENDAÇÕES:  

RECOMENDAÇÃO 1.  

Elaborar uma Lei Fitossanitária, considerando o sentido mais lato do termo Fitossanidade e uma 

abordagem holística com foco na defesa das plantas de pragas invasoras e na promoção da saúde 

das mesmas através de sistemas de produção ambientalmente e economicamente sustentáveis. 

Assim nesta abordagem está incluída a gestão de pesticidas e a gestão de fertilizantes como um 

meio de melhoria da saúde das plantas garantindo a qualidade ambiental, e a saúde animal e 

humana. A Lei Fitossanitária deverá incluir as definições de poderes dos vários agentes da defesa 

fitossanitária, criar a ANF/NPPO e definir as normas gerais relativas à defesa fitossanitária e ao 

maneio sustentável de pragas. A Lei deverá definir os aspectos a serem regulamentados por 

regulamento específico. Esta recomendação de elaboração da Lei Fitossanitária vai ao encontro do 

que já tinha sido estabelecido no Programa de Fortalecimento do Sector de Sanidade Vegetal 

(PROFOSSAVE), o qual foi elaborado através de um processo amplo de consulta aos intervenientes 

e aprovado pelos orgãos internos do MASA.  

 

RECOMENDAÇÃO 2.  

Elaborar e ou rever os regulamentos específicos a serem definidos na Lei Fitossanitária 

harmonizando-os com as normas e acordos regionais e internacionais.  

 

RECOMENDAÇÃO 3.  

Para além da elaboração da Lei Fitossanitária e da revisão/elaboração dos regulamentos específicos 

por ela determinados, recomenda-se que a DSV seja transformada, restruturada e capacitada para 

assumir as funções e exercer os poderes da ANF/NPPO que lhe serão determinados pela Lei.  

 

RECOMENDAÇÃO 4.  

Existindo já um programa de fortalecimento do sector fitossanitário (PROFOSSAVE) que estabelece 

as várias acções necessárias para melhorar a implementação do sistema fitossanitário, recomenda-

se que sejam criadas as condições e alocados os recursos para a sua implementação, priorizando-o 

no contexto das políticas e estratégias agrárias nacionais. 
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Anexo 1. Lista de regulamentos fitossanitários, data de publicação, objecto e Ministério de tutela 

Nome Publicação no BR Ano Objecto e sua relação com a fitossanidade e os regulamentos afins  Ministério de 
tutela 

Regulamento de 
Inspecção 
Fitossanitária 
e de Quarentena 
Vegetal 

Decreto no. 5/2009 
de 1 de Junho 

2009 ✓ O regulamento tem por objectivos: a) prevenir a introdução e 
propagação/disseminação de organismos noviços, especialmente dos 
objectos de quarentena; b) controlas as pragas em todo o país, com o fim de 
evitar a sua difusão e neste caso conseguir a sua erradicação e c) assegurar a 
inspecção e certificação de produtos vegetais +ara importação e exportação 

✓ Estabelece as normas para prevenção e controlo da propagação de pragas no 
Pais incluindo na importação de plantas, exportação, reexportação e trânsito, 
trânsito interno, quarentena, controlo de pragas regulamentadas, 
fiscalização, infracções e penalidades, deveres de colaboração e recurso 

✓ Estabelece as competências da Autoridade Nacional Fitossanitária (ANF) e dos 
inspectores fitossanitários  

✓ Inclui como anexos a lista de organismos de quarentena e regulamentados, a 
lista dos nomes científicos dos organismos de quarentena e das culturas, e 
diversos formulários de pedidos de emissão das licenças fitossanitárias de 
importação e de exportação, da licença de sanidade vegetal,  dos certificados 
fitossanitários e os valores das taxas, multas e sanções  

Ministério da 
Agricultura e 
Segurança 
Alimentar 

Regulamento sobre a 
Gestão de Pesticidas 

Decreto no. 6/2009 
de 31 de Março 

2009 ✓ O regulamento tem por objectivo assegurar que todos os processos que 
envolvam o trabalho ou manuseamento de pesticidas se realizem sem 
prejuízo da saúde pública, animal e ambiental.  

✓ O regulamento estabelece as normas de registo, produção, doação, 
comercialização, importação, exportação, embalagem, armazenamento, 
transporte, manuseamento, utilização e eliminação de pesticidas e 
adjuvantes, por pessoas singulares ou colectivas, para fins agrícolas, 
pecuários, silvícolas, de protecção da saúde pública, uso doméstico e outros 
usos, estabelce as competênciad do registador e as taxas e multas. 

✓ A ANF é também o registador dos pesticidas e os inspectores fitossanitários 
agem também como inspectores dos pesticidas 

Ministério da 
Agricultura e 
Segurança 
Alimentar 

Regulamento Sobre a 
Bio-segurança 
relativa à Gestão de 
Organismos 
Geneticamente 
Modificados 

Decreto n.º 6/2007 
de 25 de Abril 

2007 ✓ O regulamento tem por objecto o estabelecimento de regras para a 
importação, exportação, trânsito, produção, manipulação, manuseamento e 
utilização de organismos geneticamente modificados (OGM) e seus produtos, 
resultantes da biotecnologia moderna, contribuindo para a garantia da 
protecção do ambiente, particularmente a conservação da diversidade 
biológica e da saúde pública, sem prejuízo do disposto na legislação sectorial 
aplicável.  

Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia Ensino 
Superior e 
Técnico 
Profissional. 
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Nome Publicação no BR Ano Objecto e sua relação com a fitossanidade e os regulamentos afins  Ministério de 
tutela 

✓ O regulamento estabelece a Autoridade Nacional de Bio-segurança (GIIBS), as 
normas para a importação, investigação, produção, exportação, trânsito de 
OGM e seus produtos, fiscalização, valores das taxas e multas 

✓ Não existem sobreposições com o RIFQV; embora o RIFQV não refira 
especificamente aos GMOs estes porque são material vegetal estão sujeitos 
às normas fitossanitárias 

✓ Dois certificados são emitidos pelas duas autoridades 

Regulamento para o 
Controlo de Espécies 
Exóticas Invasivas 

Decreto n.º 25/2008 
de 01 de Julho 

2008 ✓ O regulamento tem por objectivos: a) a protecção das espécies e ecossistemas 
vulneráveis e ameaçados para garantir a sua sobrevivência; b) prevenção da 
introdução não autorizada e difusão de espécies exóticas e espécies exóticas 
invasivas em ecossistemas e habitats onde estas não ocorrem naturalmente; 
c) a gestão e controlo das espécies exóticas invasivas, para prevenir ou 
minimizar os danos ao ambiente e à biodiversidade em particular; d) a 
erradicação das espécies exóticas e espécies exóticas invasivas de 
ecossistemas e habitats onde elas podem danificar tais ecossistemas ou 
habitats; e e) a realização de estudos de impacto ambiental nos termos do 
decreto no 45/2004, de 29 de Setembro, antes da introdução de espécies 
exóticas. 

✓ Tendo em conta que as pragas são espécies invasivas, este regulamento 
sobrepõe-se ao RIFQV no que respeita às pragas. Por exemplo no seu Art 4 ele 
estabelece como autoridade nacional em matéria de espécies exóticas 
invasivas como o Ministério que tutela o ambiente o qual tem autoridade de 
aprovar normas técnicas para a identificação, controlo e erradicação de 
espécies exóticas invasivas, publicar lista de espécies, ordenar a destruição, 
fiscalizar a introdução de espécies exóticas etc.. 

✓ Todas as actividades que envolvam o controlo das espécies exóticas invasivas 
estão sujeitas à fiscalização pela autoridade nacional estabelecida neste 
regulamento 

Ministério da 
Terra, Ambiente 
e 
Desenvolvimento 
Rural 

Regulamento de 
Sementes 

Decreto no 12/2013 
de 10 de Abril 

 
 
 

2013 ✓ O objectivo do regulamento de sementes é garantir a produção e 
comercialização de sementes e mudas de qualidade, para o desenvolvimento 
da produção agrícola no país. 

✓ O regulamento estabelece a autoridade nacional de sementes e as normas de 
registo e libertação de variedades, produção de sementes e mudas, controlo 
de qualidade e certificação, processamento, comércio, importação e 
exportação de sementes, inspecção e fiscalização e taxas e multas 

✓ São aplicáveis os certificados fitossanitários na importação e exportação de 
sementes conforme estabelecido no RIFQV 

✓ Outra legislação sobre sementes inclui 

Ministério da 
Agricultura e 
Segurança 
Alimentar 
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Nome Publicação no BR Ano Objecto e sua relação com a fitossanidade e os regulamentos afins  Ministério de 
tutela 

• Decreto n.º 26/2014 de 28 de Maio - Regulamento de Protecção de 
Novas Variedades de Plantas – estabelece regras para protecção de 
novas variedades de plantas.  

• Diploma Ministerial n.º 115/2014 de 8 de Agosto - Regimento Interno 
do Comité Nacional de Sementes visa estabelecer as normas de 
organização, competência funcionamento do Comité Nacional de 
Sementes.  

• Diploma Ministerial n.º 82/2015 de 19 de Junho - Regimento Interno 
do Sub-Comité de Registo e Libertação de Variedades visa estabelecer 
as normas de organização, competências e funcionamento do Sub-
Comité de Registo e Libertação de Variedades 

Regulamento sobre 
Gestão de 
Fertilizantes 

Decreto nº11 /2013  
10 de abril de 2013 

2013 ✓ O regulamento tem por objectivo assegurar a qualidade dos fertilizantes que 
circulam no país observando os princípios de protecção da saúde pública, 
animal e do ambiente 

✓ O regulamento estabelece as competências institucionais do registador, as 
normas relativas ao registo, produção, importação, exportação, 
armazenamento, comercialização e transporte de fertilizantes, as normas 
sobre a inspecção, as taxas, infracções e penalidades, eliminação de 
fertilizantes obsoletos 

✓ Não existe relação nem sobreposição com outros regulamentos 
fitossanitários 

✓ A ANF é também o registador dos fertilizantes e os inspectores fitossanitários 
agem também como inspectores dos fertilizantes 

Ministério da 
Agricultura e 
Segurança 
Alimentar 

Regulamento para a 
Cultura do Algodão 

Decreto n.º 37/2015 
de 31 de Dezembro 

2015 ✓ O regulamento tem por objecto estabelecer as regras para produção, 
comercialização e industrialização do algodão e seus subprodutos, no 
território nacional. 

✓ No seu Art 22, o regulamento estabelece os princípios e regras a serem 
compridas no maneio integrado de pragas e doenças do algodão 

Ministério da 
Agricultura e 
Segurança 
Alimentar 

Lei de Crimes Contra 
a Saúde Pública no 
Âmbito da Higiene 
Alimentar 

Lei nº 8/82, de 23 de 
Junho 

   

Lei da Defesa do 
Consumidor 

Lei nº 22/2009 de 28 
de Setembro 

2009   

Lei do Ambiente Lei no 20/97 de 1 de 
Outubro 

1997   

 

 

http://www.masa.gov.mz/wp-content/uploads/2017/12/Proteccao_Novas_Variedades.pdf
http://www.masa.gov.mz/wp-content/uploads/2017/12/Regimento_interno_CNS.pdf
http://www.masa.gov.mz/wp-content/uploads/2017/12/Regimento_interno_-SCRLV.pdf
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Anexo 3. Questionário aos inspectores  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE UMA LEI FITOSSANITÁRIA EM MOÇAMBIQUE  
Questionário aos inspectores fitossanitários e de agroquímicos 

(por telefone)  
Caro inspector fitossanitário e/ou de agroquímicos, 

Os últimos anos têm sido caracterizados por um aumento da produção e exportação de produtos agrícolas. Contudo a 
possibilidade de explorar os mercados de exportação pode ser seriamente dificultada pela incapacidade do país em cumprir 
as medidas fitossanitárias. Vários estudos de avaliação da capacidade fitossanitária nacional revelam a necessidade urgente 
de revisão da regulamentos fitossanitária de modo a garantir maior robustez e melhor provisão de recursos para a 
sustentabilidade do subsector de sanidade vegetal.  

O SPEED+ é um projecto desenhado para melhorar o ambiente de negócios permitindo atrair investimentos, 
expandir mercados e reduzir custos contribuindo, assim, para um crescimento económico amplo e inclusivo e 
para a conservação dos recursos naturais em Moçambique. Como o apoio deste projecto pretende-se analisar o 
quadro jurídico e regulamentar existente para a gestão fitossanitária (proteção de plantas) e como resultado 
dessa análise desenhar um instrumento jurídico adequado ou fazer alterações aos instrumentos existentes. 
Neste contexto, o SPEED+ como primeiro passo, está a apoiar um estudo de avaliação da necessidade de uma 
Lei Fitossanitária. 

Este questionário faz parte deste estudo e tem por objectivo registar as opiniões e percepções dos inspectores 
fitossanitários e de agroquímicos, uns dos intervenientes mais importantes na implementação dos regulamentos e na defesa 
fitossanitária do país, sobre as lacunas e dificuldades de implementação dos regulamentos actuais e sobre a necessidade de 
uma Lei Fitossanitária.  

Este questionário compreende as seguintes 6 secções: SECÇÃO 1 - Informação pessoal; SECÇÃO 2 -. Qualificações formação 
e progressão na carreira; SECÇÃO 3 - Condições de trabalho; SECÇÃO 4 - Conteúdo dos Regulamentos de Inspecção 
Fitossanitária e Quarentena Vegetal, de Pesticidas e de Fertilizantes; SECÇÃO 5 - Implementação dos regulamentos e 
SECÇÃO 6 – Principais conclusões e comentários gerais. 

No caso de o questionário ser feito por telefone, gostaríamos de solicitar a sua autorização para gravação da chamada.  

Garantindo a confidencialidade das respostas, agradecemos antecipadamente a sua participação nesta importante 
avaliação. 
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SECÇÃO 1. INFORMAÇÃO PESSOAL 

1.1. Nome:  

1.2. Idade (em anos) 
Menos que 20               Entre 21 e 35              Entre 35 e 50            Mais do que 50 
 

1.3. Sexo   Masculino   Feminino  

1.4. Posto de trabalho 

onde está afecto 
 

1.5. Localização do posto 

de trabalho 
Província  Distrito  Localidade  

1.6. Área da inspecção 

que realiza 
Quarentena               Agroquímicos               Ambas             

 

SECÇÃO 2. QUALIFICAÇÕES, FORMAÇÃO E PERCURSO PROFISSIONAL 

2.1. Qualificação académica máxima relevante 

Grau Ano de conclusão Área de formação 

Elementar |__|__|__|__|  

Básico |__|__|__|__|  

Médio |__|__|__|__|  

Bacharelato |__|__|__|__|  

Licenciatura |__|__|__|__|  

Outro (especifique)  

 

|__|__|__|__|  

2.2. Em que ano ingressou no estado? |__|__|__|__| 

2.3. Qual a sua categoria actual?  

2.4. Há quanto tempo está nesta categoria? |__|__| anos         |__|__| meses          

2.5. Quais são as suas funções principais actuais? 

 

 

 

 

 

 

2.6. Participou em alguma formação especifica para inspectores 

fitossanitária ou de agroquímicos? 
Sim   Não  

2.7. Se respondeu sim à pergunta anterior, obteve um certificado de 

inspector? 
Sim   Não  

2.8. Se respondeu sim à pergunta 2.6, que tipo de formação foi? 

Tipo de formação Ano de conclusão Nome do curso País onde fez a formação 

Curso de curta duração 

(menos de 6 meses) 

|__|__|__|__|   

Curso médio |__|__|__|__|   

Curso superior |__|__|__|__|   

Outro (especifique)  

 

|__|__|__|__|   

 

 

 

 



 

22 
 

SECÇÃO 3. CONDIÇÕES DE TRABALHO 

3.1. Como é que classifica as suas condições de trabalho?  

 

Não 
existente 

Se a condição de trabalho existe, 
como a classifica? 

Observações 

Mau Razoável Bom 
Muito 
Bom 

Gabinete de trabalho       

Acesso à internet       

Acesso a um computador       

Fardamento e identificação adequada       

Progressão na carreira       

Condições concedidas pelo MASA para 
formação, aperfeiçoamento, actualização ou 
especialização profissional 

     
 

Recursos materiais disponibilizados para 
desempenho das suas funções 

     
 

Recursos financeiros disponibilizados para 
desempenho das suas funções 

     
 

Outros (Especifique) 
 

     
 

 

SECÇÃO 4. CONTEÚDO DOS REGULAMENTOS DE INSPECÇÃO FITOSSANITÁRIA E 

QUARENTENA VEGETAL, DE PESTICIDAS E DE FERTILIZANTES 

4.1. Conhece e usa os seguintes instrumentos legais? 

Instrumento legal Tenho conhecimento Uso/Consulto 

Regulamento de Inspecção Fitossanitária e Quarentena 

Vegetal 
Sim   Não Sim   Não 

Padrões fitossanitários internacionais Sim   Não Sim   Não 

Acordos e convenções internacionais Sim   Não Sim   Não 

Regulamento de Pesticidas Sim   Não Sim   Não 

Regulamento de Fertilizantes Sim   Não Sim   Não 

4.2. Em geral segundo a sua opinião, os regulamentos actuais inclui todos os aspectos necessários à sua 

actividade como inspector fitossanitário e/ou de agroquímicos? 

Sim   Não 

4.3. Se a resposta à última pergunta foi não, quais os aspectos que não estão incluídos nos regulamentos actuais 

que são necessárias ao exercício das suas actividades? Especificar em quais regulamentos 

 

4.4. Os regulamentos actuais indicam claramente as suas funções e sua autoridade enquanto inspector em 

relação a outras autoridades (como por exemplo locais, governamentais, polícia, alfandegas)?  

Sim   Não 

4.5. Se a resposta à última pergunta foi não, esteve alguma vez em situações concretas de conflitos de autoridade 

(com governos locais, distritais, províncias, polícia ou alfandega) que dificultaram a sua função de inspector 

fitossanitário?  

Sim   Não 

4.6. Se a resposta à última pergunta for sim, explique brevemente uma das situações vividas  
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SECÇÃO 5. IMPLEMENTAÇÃO DOS REGULAMENTOS DE INSPECÇÃO FITOSSANITÁRIA E 

QUARENTENA VEGETAL, DE PESTICIDAS E DE FERTILIZANTES 

5.1. Qual o grau de dificuldade que enfrenta na implementação dos regulamentos e no cumprimento das suas 

actividades como inspector?  

 

Não faz 

parte das 

minhas 

atribuições 

Se faz parte das suas atribuições quais as 

dificuldades que tem na sua implementação? 

Não tenho 

dificuldades 
Tenho 

grande 

dificuldade 

Quais são as 

dificuldades que 

tem? 

Interpelar e revistar, qualquer bagagem, embalagem, 

transporte ou produtos sujeitos a controlo e 

agroquímicos que estejam a entrar (importados) ou a 

sair do País (a exportar) 

    

Inspeccionar produtos e agroquímicos em transporte 

(em transito) com fim de registar a existência, eclosão 

ou propagação de pragas sujeitas a controlo 
    

Inspeccionar plantas em cultivo, produtos e 

agroquímicos em armazéns com fim de registar a 

existência, eclosão ou propagação de pragas sujeitas a 

controlo 

    

Ordenar tratamentos fitossanitários de produtos 

consignados ou destruição de produtos sujeitos a 

controlo e cujas despesas são suportadas pelo 

proprietário. 

    

Solicitar informação adicional ao País importador em 

caso de necessidade 
    

Usar credencial emitida pela DSV para actuar como 

inspector 
    

Entrar em qualquer área ou local e fazer as necessárias 

averiguações, observando as disposições legais 

pertinentes  
    

Requerer a qualquer agente envolvido na exportação ou 

importação de produtos sujeitos a controlo e 

agroquímicos que lhe seja apresentado qualquer 

documento fitossanitário 

    

Inspeccionar, examinar e fazer cópias dos documentos 

referidos em cima, incluindo recolher extractos dos 

mesmos ou proceder à sua apreensão 
    

Suspender, em caso de suspeita de ocorrência de uma 

praga, a distribuição, venda ou uso de produtos sujeitos 

a controlo e agroquímicos 
    

Confiscar ou apreender produtos sujeitos a controlo e 

agroquímicos 
    

Elaborar e enviar imediatamente uma notificação ao 

proprietário com a descrição das acções realizadas. 
    

Fazer-se acompanhar de um agente da autoridade 

policial 
    

Colaborar com os oficiais da Alfandega (Autoridade 

Tributária)  
    

Resolver situações de conflitos de autoridade com 

alfandegas 
    

Comunicar com autoridades da agricultura da província 

e distrito 
    

Comunicar com autoridades da comunidade 

 
    

Outros (Especifique)…………………………………. 

………………………………………….………………

…………………)  
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SECÇÃO 6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS GERAIS 

6.1. Acha que o sistema de defesa fitossanitário do 

país é eficaz? 
Sim    Não 

6.2. Acha que os regulamentos actuais estão a ser 

implementados adequadamente? 
Sim    Não 

6.3. Para a actual situação fitossanitária do país, 

acha que os regulamento actuais são os mais 

adequados? 

Sim   Não 

6.4. Acha que os regulamentos actuais precisam de 

ser actualizados? Quais deles? 
Sim   Não 

6.5. Acha que é necessária uma Lei Fitossanitária, 

para além dos regulamentos? 
Sim   Não 

6.6. Se a resposta à última pergunta foi sim, indique quais as principais razões por que acha que é necessária 

uma Lei Fitossanitária 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Se tem comentários e sugestões adicionais sobre estes ou outros aspectos relacionados com os regulamentos 

actuais e com a sua actividade como inspector que não tenham sido cobertos neste questionário indique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela participação e colaboração! 
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Anexo 4. Lista Inspectores por Provincia, Distrito e Postos de Inspecção Fitossanitária (PIFS) existentes e entrevistados 

 

Província Distrito PIFs Inspectores Contacto Email Ponto de situação 

Maputo   Alcidio Manhoa 844541267 prazeresman@gmail.com Entrevistado 

Armando Marcos 
Comé 

  Entrevistado 

Elias Cambula 828937660 El.cambula@gmail.com Entrevistado 

Aeroporto Virginia Cuamba 842509868  Entrevistada 

Julieta Chirindza 824375970/844103843  Entrevistada 

Terminal das 
Mahotas  

    

Matola DPA de Maputo Gabriel Chambo 842319867 ggchambo@gmail.com Entrevistado 

Shelton Costa 842799312 Shelton.costa@gmail.com Entrevistado 

Gildo da Cruz 84840240/824247460  Não entrevistado - 
Não atendeu as chamadas 

Moamba Ressano Garcia Tome Capupulica 824855440 kapupulica@gmail.com Entrevistado 

 Emanuel Messias 
Luís 

844725370 emanuelmessiasluis@gmail.com Entrevistado 

Namaacha Goba Dorca Cossa 841958070 dorcaamaricia@gmail.com Entrevistada 

Fronteira de 
Namaacha  

Celso Matsimbe 845099397 Celsovitoriafmatsimbe.gmail.com Entrevistado 

Matutuine Ponta do ouro  Isabel Ze Luis 827146954/849421370 isabelluisj@gmail.com Entrevistada 

Antonio Neves 828260648/861433910  Entrevistado 

Gaza Xai-Xai 
 

DPA Xai-Xai Alexandre Niquice 842984511 niquicealexandre@yahoo.com.br Entrevistado 

Miguel M. Macie 828718660  Não entrevistado - 
Não atendeu as chamadas 

Gonsalvez Dalela 845817203 Gdalela534@gmail.com Não entrevistado - 
Incontactavel 

Chicualacuala Vila Eduardo 
Mondlhane  

    

Chicualacuala Pafuri     

Massingir Massingir     

Inhambane Inhambane 
Céu 

DPA 
Inhambane 

Lopes Parruque 827858244 
844339992 

Lopes.parruque@yahoo.com.br Entrevistado 
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Província Distrito PIFs Inspectores Contacto Email Ponto de situação 

Inhambane 
Céu 

Aeroporto Amina Abdul 847060546 abdulamyna@gmail.com Entrevistada 

Vilanculo Aeroporto Anercio jonas 
Guambe 

845076887 anersioguambe@gmail.com Não entrevistado - 
Incontactavel 

Manica Chimoio DPA Manica Luciano Goncalves 825641851  Entrevistado 

Amade P. 
Cussairingua 

826039742  Entrevistado 

Manica Machipanda Vicente Luís 
Gumão 

825126437/842910613 luisvicentegusmao@gmail.com Entrevistado 

Mossurize Espungabera     

Sofala  Aeroporto da 
Beira 

    

Porto da Beira Maria da 
Conceicao 

8238900802/846809311 Reis.conceicao@yahoo.com.br Entrevistada 

Joao Calisto Spiro 846108032/825872128 calistospiro@gmail.com Entrevistado 

Reginaldo Manuel 
Wiliamo 

824475330/849297209  Entrevistado 

   Denice Beatriz 
julinho 

845689311 beatrizdenice@yahoo.com.br Não entrevistada – número 
de telemovel da Maria 
Conceição 

 
Tete 

Tete cidade DPA Tete 
 

 849159082   

Volira Jose 826293221 vjhulane@gmail.com Entrevistado 

Leonardo Portasio   Não entrevistado – sem 
contacto 

 Cuchamano Manuel A. 
Muedinde 

825166371  Não entrevistado – Não é 
inspector  

Cuchamano Capelo G. Luis 
Colher 

824278701  Não entrevistado – Não é 
inspector 

 Zobwe Mouzinho L. 
Sipalo 

846661390  Entrevistado 

 Cassacatiza Fernando 
Menezes 

825272530  Entrevistado 

 Calomue Goncalves M. 
Agostinho 

848484842  Entrevistado 

 Biri-Biri Edson C. Tomas 829690319  Entrevistado 

 Chicula Luis J. Cabeca 848885419  Entrevistado 
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Província Distrito PIFs Inspectores Contacto Email Ponto de situação 

Changara Cachamara     

Moatize Zobue     

Angonia Calowe     

Mutarara      

Chifunde      

Zumbo      

Magoe      

Tsangano      

Maravia  
 

    

Zambezia Quelimane DPA Zambezia Florinda Rosse 822817330/842706932  Não entrevistado – perdeu 
o irmão  

Porto de 
Quelimane  

 

Aeroporto de 
Quelimane 

 

Milange Milange 
fronteira 

Helio Jose Afonso 847737372 Heliojafonso1@gmail.com Entrevistado 

Morrumbala Migaza Joaquim Almerio 
Jeronimo 

844495705/871746750 jjjoaquim@gmail.com Entrevistado 

Nampula Nampula 
cidade 

DPA Nampula Pedro Mbobo 826750600 Mbobo66@yahoo.com.br Não entrevistado – Não 
atendeu a chamada 

Aeroporto 
Nampula 

Josefina Isabel 
Joao 

820425440  Não entrevistado – Teve 
AVC 

Nacala Porto de 
Nacala 

Helder Diua 845182386 diuazahel@gmail.com Entrevistado 

Arlindo Uarracule 825402008/842923197  Entrevistado 

Zacarias A. 
Centureia 

827397958/ 
 

 Entrevistado 

Denice Manuela 
B. Matos 

840593879  Entrevistada 

Ide Assuate 843730978  Entrevistado 

Juliana Eugenio 
Promoja 

824179467  Entrevistada 

Aeroporto de 
Nacala 
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Província Distrito PIFs Inspectores Contacto Email Ponto de situação 

Niassa Lichinga DPA Niassa Rachide Abdala 
Tualibo 

827127079 rachidtualibo@yahoo.com.br Não entrevistado - 
Incontactavel 

Paulo Saide* 865168775  Não entrevistado – não é 
inspector 

Ambroso Afonso 
Tembe* 

  Não entrevistado – sem 
contacto 

Jaulane Paulo 
Benzane 

  Não entrevistado – sem 
contacto 

Aerporto Virgilio Cassido 824308938  Não entrevistado - 
Incontactavel 

Heriqueta E.G. 
Chizango 

  Não entrevistada – sem 
contacto 

Chimbonila Chala Jordao D. Saude* 871091860  Não entrevistado – não é 
inspector 

Deolinda Graca 
Fernando* 

  Não entrevistado – sem 
contacto - faleceu 

Sanga 2º Congresso-
Madjedje 

Guilherme vicente 
Gimo 

866054488  Entrevistado 

Sanga 2º Congresso-
Madjedje 

Olivio Cristiano 
ntupile 

861790718  Não entrevistado – 
Incontactavel 

Mecanhelas Entre-lagos Paulo T. Matumba 865151325  Entrevistado 

Simao miguel** 877296284  Não entrevistado – não é 
inspector é extensionista 

Mandimba 
Sede 

Sede Gabril M. 
Nhacuandela 

862468494  Não entrevistado - 
Incontactavel 

Tabo Bin Mussa 
Taibo 

872201759  Entrevistado 

Mecula Mpapa Paulo Francico 
Nahala 

864778806  Não entrevistado - 
Incontactavel 

Parabens Manuel 
Wique 

-  Não entrevistado – sem 
contacto 

Mavago Milepa Genito Barbosa 820386022  Não entrevistado - 
Incontactavel 

Ernesto Manuel 
Guidione 

  Não entrevistado – sem 
contacto 
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Província Distrito PIFs Inspectores Contacto Email Ponto de situação 

Lago Sede Carlos Chibuana** 865418894  Não entrevistado – não é 
inspector é extensionista 

Cobue Samuel João 
Yombayomba 

868881703  Entrevistado 

Ngauma Chizimbiri Rosario 
J.E.Quenesse 

878025582  Entrevistado 

Lurdes Augusto 
Saide** 

  Não entrevistada – sem 
contacto 

Cabo 
Delgado 

Pemba DPA Cabo 
Delgado 

    

Porto Ana    Não entrevistada – sem 
contacto 

Aeroporto Zeca E. 
Muanahumo 

825652060/845771094  Entrevistado 

Mocimboa da 
praia 

Porto     

Aeroporto     

Mueda Namoto     

Nematil     

Negomano Paulino Alfane 826688012  Não entrevistado - 
Incontactavel 

Joaquim 
Figueiredo 

8238988562  Não entrevistado - 
Incontactavel 
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Anexo 5. Composição do Grupo de Reflexão   

 

 

 

Lista de participantes do grupo de reflexão 

   
  Instituição/função Nome Completo 

1 MASA/DINAS/DSV Antónia Vaz 

2 MASA/DINAS/DS Elsa Adélia Timana 

3 MASA/DINAS/DS Leocadio M. Gonçalves 

4 MASA/DSV/DINAS Armando M. Comé 

5 UEM - FAEF Domingos Cugala 

6 Agrifocus Lizi Marrengula 

7 IIAM  Hipolíto Malia 

8 TECAP Miguel Auzara 

9 SPEED+ Hercília Hamela 

10 Consultora Deolinda  Pacho 

11 UEM – FAEF, Consultora Ana Mondjana 

12 Consultora Luísa Santos 

13 Consultora  Irondina Cardoso 
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Anexo 6. Contéudo da Lei Fitossanitária 

De acordo com Vapnek e Manzella (2007), especialistas legais da Organização das Nações Unidas (ONU), uma lei fitossanitária estabelece o poder do 

governo de agir perante a introdução de uma nova praga, como declarar uma área de quarentena e imposição de restrições à movimentação de pessoas, 

veículos, plantas e produtos vegetais dentro e fora das áreas afetadas pela praga. Abrange igualmente as inspecções, importações e exportações de plantas 

e produtos vegetais e penalidades por violações. O que se recomenda deve estar contida na Lei Fitossanitária é apresentado na tabela seguinte por 

categoria de assunto (capítulo da lei) 

 

Categoria Descrição 

PRELIMINARES 

Preâmbulo 
 

 Opera como uma declaração de política explicando os fundamentos da lei e sua finalidade  
 

Escopo/Propósito  
 

 Objectivos da lei 

 Actividades e assuntos abrangidos pela lei 

Definições 
 

 Lista de definições (ISPM #5) 

PARTE I 

Administração  
 

 Uma função primária da lei fitossanitária é definir os poderes e a autoridade pública na qual esses poderes são investidos. As disposições 
desta categoria abordarão: (1) organismo ou organismos responsáveis pela administração do sistema fitossanitário; (2) o corpo de 
inspeção e os poderes e responsabilidades de inspetores fitossanitários; (3) o laboratório esquema; e (4) o estabelecimento e 
funcionamento do comité de aconselhamento de protecção fitossanitária.  

 De referir que geralmente a lei não descreve em detalhe o funcionamento das várias estruturas administrativas. Os detalhes são 
descritos em legislação subsidiária, como regulamentos ou ordens ministeriais / interministeriais.  

 A lei básica descreve mandatos, define papéis e delineia regras básicas. 

NPPO 
 

 De acordo com o IPPC, os países membros devem definir e estabelecer a autoridade nacional fitossanitária, NPPO 

 Em muitos países, o NPPO é uma unidade dentro do ministério responsável pela agricultura (Direcção Nacional), mas em alguns casos, é 
uma organização não governamental ou agência quase-governamental (Agência/ Instituto) 

 Seja qual for a estrutura final, as funções do ministro e do chefe do NPPO devem ser claramente definidas para evitar sobreposições ou 
lacunas na implementação da lei 

 Além de identificar a NPPO, a lei fitossanitária deve também fornecer uma descrição das suas atribuições 

Inspecção   Outra importante estrutura administrativa que deve ser criada e definida na lei fitossanitário é um serviço de inspecção, com um corpo 
de inspectores responsável pela aplicação da lei. 

 A afiliação do corpo de inspecção dependerá da estrutura institucional estabelecida na lei, bem como das necessidades logísticas do 
ministério/NPPO. 

 A lei pode-se referir ao poder do ministro (ou chefe da NPPO) de nomear “ou designar” inspectores 
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Categoria Descrição 

 A lei deve indicar que os inspectores são aqueles oficiais nomeados “ou designados ” como inspectores, para realizar funções de 
inspecção 

 Porque esses poderes dos inspectores podem ser muito semelhantes aos dos oficiais “da lei e ordem” , portanto, impingir sobre as 
liberdades pessoais, a lei fitossanitária deve delinear claramente os parâmetros dos poderes dos inspectores 

Deveres dos 
Inspectores 

Na lei fitossanitária, os deveres dos inspectores geralmente incluem: 

 a inspecção de plantas ou produtos vegetais, em estado selvagem, em armazenamento ou em trânsito (para relatar a existência, surto e 
disseminação de pragas); 

 a inspecção de remessas de plantas ou produtos vegetais destinados à importação ou exportar do país; 

 a inspecção de armazenamento e transporte instalações; 

 a desinfecção de remessas (seja diretamente ou através de supervisão);  

 o controle de resíduos sendo descartados de aeronaves e navios ou de instalações qual processo ou lavagem de planta importada; 

 emissão de certificados fitossanitários (em nome do NPPO); 

 realizar atividades de detecção e manter informações atualizadas sobre as estado de praga; e 

 instituir inquéritos e pedidos informação ou documentação sob suspeita de que as disposições da lei estão sendo violados. 

Poderes dos 
Inspectores 

 No desempenho de suas funções, aos inspectores geralmente é concedido o poder de entrar em farmas ou armazéns de produtos 
vegetais. Eles têm o poder de inspecionar e tomar decisões de acordo com o que eles determinam seja o risco de pragas, e se eles têm 
motivos para suspeitar que uma transgressão da lei fitossanitária está a ocorrer, eles podem, sem mandato, entrar e inspecionar 
qualquer terreno,  área ou instalações 

 A lei fitossanitária deve também delinear algumas responsabilidades adicionais relacionadas ou complementares dos inspetcores 

 Em caso de resistência dos infractores, a lei deve definir que os inspetores podem solicitar apoio das forças de ordem pública, 
administrações locais e autoridades das alfândegas no exercício das suas competências. 

Órgãos executivos 
ou de 
aconselhamento 

 Dada a natureza da protecção de plantas, com impacto transversal, afetando várias áreas e sectores, é importante que a lei preveja a 
criação dum órgão coordenador/aconselhamento técnico multi-institucional  

 A maioria das leis fitossanitárias modernas estabelecem mecanismos de consulta e articulação para tomada de decisão, como um 
conselho de proteção de plantas ou órgão consultivo 

 A lei deve indicar o mecanismo de nomeação dos membros do órgão de aconselhamento, estabelecer que a nomeação é feita pelo 
ministro, com base nas qualificações técnicas e responsabilidades profissionais.  

 A lei também estabelece que os membros do órgão de aconselhamento devem ser pagos (com base em senha de presença) e que a 
nomeação é por um prazo fixo de anos e elegíveis à recondução.  

 A lei também estabelece os deveres e conduta dos membros do órgão de aconselhamento (indicando que podem ser removidos por má 
conduta ou incapacidade de executar seus deveres.  

PARTE II 

Importação   A lei fitossanitária contém as regras aplicáveis às plantas importadas ou produtos vegetais. Por exemplo, estipula que se os requisitos de 
importação se aplicarem a uma determinada mercadoria, os importadores devem obter uma autorização do NPPO ou de outra 
autoridade competente e apresentar a mercadoria importada aos serviços de inspecção à chegada. 
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Categoria Descrição 

 A permissão para importar plantas, produtos vegetais ou outros artigos regulamentados devem basear-se apenas numa avaliação de 
risco de pragas e não em considerações protecionistas de comércio. Por essa razão, a lei fitossanitária deve declarar que todas as 
restrições de importações devem ter uma base científica (i.e., devem basear-se na análise de risco de pragas ou padrões internacionais).  

 A lei também indicará que é uma ofensa trazer plantas e produtos vegetais para o país, excepto nos pontos de entrada prescritos no 
``import permit`` 

 Para cumprir com as normas do IPPC, a lei deve prever a notificação de ações de emergência (art. VII.6). 

PARTE III 

Exportação   De acordo com o IPPC, os governos são responsáveis não apenas para definir requisitos de importação para plantas e produtos vegetais 
que entram no seu território, mas também para garantir e certificar que as plantas e os produtos vegetais que saem do seu território são 
seguros e atender aos requisitos de importação do estado onde eles devem ser importados. 

 Os elementos definidos no ISPM #7 devem estar claramente reflectidos na lei 

 A lei fitossanitária deve indicar claramente que o exportador é obrigado a requerer junto ao NPPO, a fim de atender aos requisitos do 
país importador. 

 Também é possível que a lei fitossanitária preveja pontos de saída específicos para todos ou determinados tipos de mercadorias para 
exportação. O objectivo de tais disposições seria simplificar a tarefa do NPPO de garantir a disponibilidade de pessoal e instalações para 
inspecção e segurança fitossanitária das mercadorias após certificação. 

PARTE IV 

Monitoria e 
Controle de Pragas 

 Para ajudar na prevenção, a lei fitossanitária deve impor uma obrigatoriedade de notificação pelos oficiais de fitossanidade do governo 
(inspectores, técnicos de fitossanidade, agentes de extensão, agentes aduaneiros)  e cidadãos particulares (agricultores) para relatar o 
aparecimento de certas pragas  

 A prevenção é a estratégia mais eficiente e econômica de controle de pragas do que reagir somente após o aparecimento de um surto 
da praga ou pragas. Medidas preventivas podem incluir a proibição do plantio de espécies e variedades propensas a doenças, prescrever 
desinfecções preventivas, promovendo controle biológico através da introdução de animais, plantas e microrganismos que são úteis no 
combate pragas de plantas, demarcando áreas de observação, estabelecer cordões sanitários e exigir licenças para o cultivo de certas 
culturas. 

 Vigilância é essencial para um sistema eficaz prevenção, e o IPPC incentiva governos para realizar monitoria regulares (ISPM #6 e ISPM 
#8) 

PARTE V 

Financiamento  Geralmente, a lei fitossanitária não estabelece o montante das taxas a cobrar pelos serviços mas dá poderes ao NPPO ou ao ministério 
para o fazer… 

 As Taxas podem ser cobradas pela emissão de licenças de importação e certificados fitossanitários, bem como para inspeções, 
tratamentos e outras ações realizadas em plantas e produtos vegetais nos pontos de entrada, na exportação, no armazenamento 
instalações ou em áreas de quarentena. 

 Recursos adicionais poderiam provir de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou organizações internacionais e várias 
contribuições do governo. 
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Categoria Descrição 

 A lei deve prever, em termos gerais, que esses recursos devem ser usados para objectivos da protecção fitossanitária e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados pela ONPF, para tornar a ONPF mais eficiente e racionalizar e modernizar sua estrutura. 

PARTE VI 

Ofensas e 
Penalidades 

 Uma vez que a lei fitossanitária cria os poderes a exercer no âmbito do mesmo, identifica autoridades públicas a quem esses poderes 
devem ser investidos e delineia os parâmetros nos quais essas autoridades operam, ela terá que atribuir a essas autoridades públicas o 
poder de punir. Ofensas devem ser definidas, juntamente com as sanções que podem ser impostas e, finalmente, os procedimentos 
aplicáveis depois que uma infracção foi cometida. É uma decisão política a ser decidida na formulação da lei que atividades devem ser 
consideradas infracções civis ou criminais ao abrigo da lei. 

 Algumas das infracções comuns contidas nas leis fitossanitárias incluem: 
o importação ou exportação de plantas ou produtos sem o adequado documentação ou através de porta de entrada não 

aprovada; 
o obstruir ou impedir um inspetor no desempenho de suas funções ou deixar de cumprir uma  instrução do inspetor; 
o quebrar o selo em um recipiente selado contendo plantas, produtos vegetais ou outros artigos regulamentados, com excepção 

do presença de um inspetor; 
o introdução ou propagação intencional de uma praga prejudicial; e 

 A lei fitossanitária deve incluir as seguintes ofensas que podem ser cometidos por inspectores ou outros representantes do NPPO: 
o apreender plantas ou produtos vegetais por qualquer razão diferente de eles serem susceptíveis de introduzir ou espalhar uma 

praga (isto é prevenir a corrupção); 
o revelar informações sigilosas a qualquer pessoa; e 
o direta ou indiretamente pedir ou tomar qualquer pagamento pessoal ou outra recompensa, ou abster-se de exercer a a sua 

função de oficial por motivos impróprios. 

Disposições finais   No final da lei fitossanitária, geralmente aparece uma disposição listando os muitos assuntos que o ministro (ou outra pessoa em quem 
a autoridade foi investida, como o chefe do NPPO) pode abordar através de regulamentos, a fim de implementar a lei.  

 O poder de elaborar regulamentos raramente é limitado, uma vez que a lei geralmente contém uma declaração geral de que a 
autoridade competente pode “fazer todos os regulamentos considerados necessários para atingir as finalidades da lei" 

Outras assuntos 
que podem ser 
incluídos numa Lei 
Fitossanitária 

Pesticidas: 

 Em alguns países, particularmente aqueles com sistemas jurídicos civis, a mesma lei fitossanitária regula a fitossanidade e pesticidas 

 A lei abordaria o regime regulador de pesticidas (incluindo registo de pesticidas, controle qualidade, marketing e uso) 

 A lei também abordaria a criação ou designação de uma instituição para realizar o registo de pesticidas e definir os critérios e 
procedimentos para registo, rotulagem, armazenamento, venda e descarte de pesticidas fabricados e importados. 

Analise de risco de pragas 

 Ver ISPM# 2, 3 e 14  
Espécies exóticas  invasivas 

 Devem ser incluídas em regulamentos desenvolvidos no âmbito do a lei fitossanitária. 
Organismos benéficos 

 A lei fitossanitária moderna deve incluir disposições relativas aos agentes de controlo biológico. 
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Categoria Descrição 

 Ver ISPM Nº 3 (regula a exportação, embarque, importar e liberar esses e outros organismos benefícios) 
GMOs 

 A lei fitossanitária deve ser harmonizada com qualquer outra legislação em vigor que regule alguma ou toda a avaliação de risco de 
OGMs (por exemplo, uma lei de biossegurança) e deve eliminar sobreposições na tomada de decisão (por exemplo, entre o NPPO e 
autoridades responsáveis pela biossegurança 
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Anexo 7. Análise das lacunas do quadro institucional fitossanitário (NPPO) 

 

Assunto  O que deveria ser (regras da IPPC) Situação actual no país 

OBRIGAÇÕES GERAIS 
DO PAÍS 
 
 
 
 

• Uma obrigação central de cada país no âmbito do IPPC é estabelecer e manter uma 
organização nacional de proteção vegetal (NPPO), competente e legalmente 
responsável para a execução das funções estabelecidas no IPPC. 

• Deve existir uma Autoridade legal -a existência e a função da organização nacional de 
proteção vegetal (NPPO) devem ser claramente mandatadas na legislação nacional.  

• Deve ser designado um ponto de contato oficial (pessoa) com o IPPC que é a autoridade 
de notificação para a OMC-SPS.  

O único documento legal que refere a 

existência da DSV e as suas funções de 

garantir a defesa fitossanitária é o 

regulamento interno do MASA. 

Em nenhum documento legal se 

estabelece que a DSV é o NPPO. 

No regulamento nacional, o Ministério 

é designado como a ANF, através da 

DINAS.  

RESPONSABILIDADES 
DO GOVERNO (IPPC 
CONTRACTING PARTY) 
EM RELAÇÃO À NPPO 

O Ministério (contracting part) deve: 

• Fazer provisões, no melhor de sua capacidade, para criar e manter em funcionamento 
uma organização nacional de proteção vegetal (NPPO) 

• Garantir a distribuição de informações no território nacional sobre pragas 
regulamentadas e os meios de sua prevenção e controle  

• Garantir a realização da pesquisa e investigação no domínio da protecção das plantas  

• Aprovar regulamentos fitossanitários  

• Apresentar uma descrição de sua organização nacional de proteção vegetal oficial e de 
mudanças em tal organização para o Secretário do IPPC estrutura organizacional, a 
delegação de autoridade e os deveres e responsabilidades do seu pessoal. 

• Fornecer uma descrição de seus arranjos organizacionais para a proteção de plantas 
para os outros países, mediante pedido  

• Designar um ponto de contacto oficial para o intercâmbio de informações relacionadas 
com a aplicação da IPCC e como autoridade de notificação para a OMC-SPS  

• Assegurar o financiamento adequado a NPPO 

Em Moçambique o regulamento não 

separa as funções do Ministério e da 

NPPO, uma vez que o 

Ministério/DINAS é a NPPO 

 

 

ÁREAS DE ACTUAÇÃO 
DA NPPO 

1. VIGILÂNCIA/MONITORIA 

• O IPPC exige que a NPPO seja responsável pela vigilância/monitoria a nível nacional 
(recolha e registo de dados sobre a presença ou ausência de pragas), com o objectivo 
de relatar a ocorrência, surto e disseminação de pragas.  

• Com base nos resultados da monitoria, a NPPO elabora a lista nacional de pragas; faz 
análise de risco de pragas e elabora lista de pragas reguladas. 

DSV não realiza esta actividade 

presentemente de forma regular e 

sistemática. 

Em situações pontuais de pragas 

invasivas faz a monitoria em conjunto 
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Assunto  O que deveria ser (regras da IPPC) Situação actual no país 

• A NPPO deve ter um sistema e organização dedicados à realização de atividades de 
inspecção de campo e monitoria de pragas, bem como um sistema e organização 
dedicados à detecção de novas pragas que podem ser introduzidas.  

• Envolve existência de sistemas de diagnóstico 

com a universidade se for financiada 

em geral por um doador; 

No caso do BBTV fez outsourcing de 

uma empresa sul-africana, através da 

BANANAMOZ com financiamento da 

Technoserve/USAID 

2. IMPORTAÇÃO  

• O IPPC estabelece os direitos e obrigações dos países em relação aos regulamentos de 
importação e às responsabilidades do NPPO do país importador. 

•  Um sistema de regulamentação de importação tem duas componentes: (a) o quadro 
regulamentar da legislação fitossanitária, regulamentos e procedimentos; e (b) um 
serviço oficial (o NPPO), que é responsável pela operação ou supervisão do sistema.  

• Envolve actividades de inspecção, desinfestação/desinfecção de mercadorias, Sistemas 
e organização para realizar tratamentos fitossanitários e implementar atividades de 
supressão de pragas de plantas, monitorização e avaliação da eficácia das medidas 
fitossanitárias 

DSV emite autorizações de importação 

mas sem controlo central; um 

inspector pode emitir certificados 

localmente sem informar a DSV 

3. EXPORTAÇÃO 

• O IPPC declara: "cada parte contratante tomará as providências para a certificação 
fitossanitária, com o objetivo de assegurar que as plantas e produtos vegetais 
exportados, estejam em conformidade com os modelos estabelecidos na convenção.  

• O certificado fitossanitário é o atestado documental de que o processo de certificação 
fitossanitária foi realizado, conforme descrito no IPPC  

DSV emite certificados fitossanitários 

para exportação mas sem controlo 

central (?); Quem emite os 

certificados de exportação – DPA?  

4. REGIONALIZAÇÃO 

• A regionalização inclui o estabelecimento de áreas livres de pragas e de baixa 
incidência (ALPPs, PFAs, PFPPs e PFPSs).  

• A NPPO deve fazer a designação, manutenção e vigilância de áreas livres de pragas e 
áreas de baixa prevalência de pragas. Este processo envolve: fazer análises de 
custo/beneficio, avaliação do impacto ambiental, e viabilidade técnica, determinar as 
pragas e áreas a serem reguladas, identificar stakeholders, determinar e alocar 
mecanismos de financiamento, determinar os requisitos técnicos, fazer o procurement 
de equipamento; planificar e fazer a logisticas das operações, estabelecer planos de 
implementação, assegurar que a necessária legislação (regulamentos, diplomas), 
providenciar um sistema de documentação robusto como evidência da declaração e 
reconhecimento das áreas livres de pragas uma vez estas estabelecidas.  
 

DSV não tem estrutura e organização 

para desempenhar esta função 

adequadamente 
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Assunto  O que deveria ser (regras da IPPC) Situação actual no país 

5. LIGAÇÃO E GESTÃO DE RELACIONAMENTOS COM STAKEHOLDERS 

• A gestão dos programas fitossanitários será reforçada quando a NPPO se conectar 
regularmente com organizações internacionais e regionais, manter boas relações com 
as partes interessadas e possuir um sistema de informação e comunicação eficaz. Inclui 
comitês e conselhos e ligações com as instituições de investigação para apoio cientifico. 

• Demonstrar uma relação de trabalho com as autoridades subnacionais e outras agências 
nacionais com autoridade semelhante, sobreposta ou complementar para assegurar a 
execução efectiva e atempada das actividades necessárias para controlar os processos 
associados à questões fitossanitárias. 

O regulamento estabelece um comité 

de aconselhamento técnico (CAT) que 

não está operacional com 

representantes do sector privado e 

vários Ministérios e sectores  

O CAT é presidido pelo ministro  

6. PARTILHA DE INFORMAÇÃO E AWARENESS 

• Os NPPOs recolhem e processam grandes volumes de informação e, por conseguinte, 
necessitam de investir em sistemas de TIC que tenham a facilidade de expansão e 
sejam compatíveis com as partes interessadas da NPPO, interoperáveis e os oficiais do 
posto regional secureNPPO devem ter fácil acesso a computadores e à Internet, 
telefones fixos, instalações telefônicas móveis ou de rádio, e um meio confiável para 
capturar, armazenar e recuperar informações.  

Sistema de gestão e partilha de 

informação regular não existente 

actualmente Maioria dos inspectores   

7. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

• As responsabilidades do NPPO incluem formação e desenvolvimento de pessoal. A 
NPPO administra uma gama diversificada de actividades e o seu pessoal deve ter as 
qualificações, aptidões e experiência adequadas necessárias para o desempenho das 
suas funções 

 

CAPACIDADES DO 
NPPO 

As capacidades da NPPO envolvem 3 níveis: 
a) Legal e normativo-inclui políticas, leis, regulamento e padrões que providenciam o 

quadro da protecção das plantas, assim como os mecanismos de gestão, 
comunicação e coordenação entre as diferentes organizações envolvidas 

b) Organizacional/institucional – inclui a missão, estrutura, procedimentos 
operacionais e cultura organizacional das organizações envolvidas, assim como os 
seus recursos humanos, financeiros, de sistemas de informação e infraestrutura 
entre outros 

c) Individual – conhecimento, habilidades Skills, experiência e ética das pessoas 
envolvidas 
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Anexo 8. PROFOSSAVE - Objectivos e acções por componente    

 

COMPONENTE 1: REVISÃO E ACTUALIZAÇÃO DO QUADRO LEGAL 

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo1: Actualizar 
legislação sobre defesa 
fitossanitária do País 

1.1. Criar a lei fitossanitária e os respectivos regulamentos 

1.2. Rever, actualizar e divulgar os Regulamentos de Inspecção Fitossanitária e Quarentena Vegetal; de Gestão de Pesticidas; de 
Fertilizantes e de Sementes de acordo com as normas internacionais e regulamentos afins. 

1.3 Estender a implementação do Regulamento sobre Crimes Contra a Saúde Pública no âmbito da higiene alimentar para o sector da 
agricultura  

1.3. Estender a implementação da Lei de defesa do consumidor para o sector da agricultura 

1.4. Melhorar os mecanismos de implementação do Regulamento sobre gestão de pesticidas 

 

COMPONENTE 2: REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL  

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo 2.1: Capacitar a 
Autoridade Fitossanitária 
Nacional (AFN) para 
responder aos desafios 
fitossanitários da actual 
conjuntura do comércio 
internacional 

2.1.1 Rever a actual posição do Departamento de Sanidade Vegetal (a autoridade Fitossanitária Nacional) na estrutura orgânica do 
MASA, dotando-a uma autonomia administrativa e financeira (por exemplo, passando-a à nível dum instituto ou direção 
central)   

2.1.2 Dotar a AFN duma estrutura orgânica com um comando vertical que permite actuar a todos níveis (nacional, provincial e 
distrital) 

2.1.3 Dotar a AFN de recursos humanos, materiais e financeiros para a concretização da missão da autoridade fitossanitária 

Objectivo 2.2: Dotar a AFN 
dum quadro técnico 
qualificado 

2.2.1 Dotar a AFN de especialistas de diferentes áreas de sanidade vegetal (fitopatologistas, entomologistas, nematologistas, 
especialistas em infestantes, fitofarmacologistas e de outras áreas afins)  

2.2.2 Criar equipas de monitoria e vigilância fitossanitária  

2.2.3 Criar equipas de avaliação e de análise de risco de PDIs de plantas 

2.2.4 Elaborar e redigir perfis profissionais para as diferentes equipas de protecção vegetal  

2.2.5 Institucionalizar a formação profissional contínua (reciclagem) do pessoal técnico de sanidade vegetal a todos os níveis 

2.2.6 Assegurar formação de técnicos das clínicas fitossanitárias, extensionistas e produtores líderes 

2.2.7 Operacionalizar a carreira do Inspector fitossanitário  

2.2.8 Definir o perfil, carreira, nomenclatura e o papel do quadro de pessoal do sector de sanidade vegetal (por exemplo: técnico 
fitossanitário, “doutor de plantas”)  
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2.2.9 Promover a formação em questões fitossanitárias nos curricula das instituições de ensino colaboradoras (nível medio, 
licenciatura, mestrado e doutoramento) 

2.2.10 Criar um programa de doutoramento em protecção de plantas. 

Objectivo 2.3: Reforço da 
capacidade de investigação 
científica na área de 
sanidade vegetal 

2.3.1 Reforçar e modernizar as instalações dos serviços de quarentena (laboratórios centrais e dos PIFs) para garantir que estejam em 
conformidade com os requisitos da IPPC 

2.3.2 Criar um Centro de Excelência de sanidade vegetal para o reforço da capacidade de investigação fitossanitária, especialização 
técnica 

2.3.3 Reforçar em infraestruturas de investigação na área fitossanitária com meios tecnológicos e financeiros (laboratório de 
referência, laboratórios satélite) 

 

COMPONENTE 3: INSPECÇÃO, MONITORIA, AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO DE PRAGAS (Continuação) 

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo 3.1. Criar um sistema 
nacional de monitoria, avaliação e 
inspecção fitossanitária (Continuação) 

3.1.1 Desenhar e implementar o sistema nacional de monitoria fitossanitária 

3.1.2 Estabelecer um sistema centralizado de inspeção e certificação fitossanitária  

3.1.3 Estabelecer um sistema informatizado de inspecção e certificação  

3.1.4 Criar uma unidade de monitoria e avaliação de pragas (Surveillance team) 

3.1.5 Definir o perfil do quadro de pessoal da unidade e dota-la de meios de trabalho 

3.1.6 Definir protocolos de monitoria e avaliação (por hospedeiro e organismo nocivo) 

3.1.7 Recrutar e capacitar os inspectores e técnicos de inspecção 

3.1.8 Criar equipas de monitoria e vigilância fitossanitária  

3.1.9 Reforçar os planos nacionais de emergência e sistema de preparação para resposta rápida a casos de incursão 
de novas pragas 

3.1.10 Actualizar os manuais de  
procedimentos de inspecção fitossanitária  

3.1.11 Elaborar manuais de procedimentos  
para auditoria fitossanitária 

3.1.12 Melhorar capacidade para efectuar 
 tratamentos fitossanitários na área de quarentena 

Objectivo 3.2: Criar e desenvolver 
um serviço nacional de diagnóstico 
fitossanitário e de aconselhamento 
aos produtores  
  

3.2.1 Criação de uma rede nacional de diagnóstico fitossanitário com colaboração internacional 

3.2.2 Fortalecer os serviços de apoio e aconselhamento fitossanitário ao produtor (especificamente, as “Clinicas 
fitossanitárias’’) 

3.2.3 Criar laboratórios regionais de referência e laboratórios satélites (incluindo o laboratório de análise de resíduos 
químicos) 

3.2.4 Dotar os laboratórios de diagnóstico de pessoal qualificado e recursos materiais e financeiros adequados 

3.2.5 Garantir formação contínua de técnicos de sanidade vegetal  
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Objectivo 3.3: Estabelecimento de 
um sector de avaliação de risco de 
pragas (PRA) 

3.3.1 Criar e institucionalizar uma Unidade de anaáise de risco de PDIs 

3.3.2 Estabelecer um mecanismo de resposta rápida para pragas emergentes (plano de contingência) 

3.3.3 Criar equipas de avaliação e de análise de risco de PDIs 

Objectivo 3.4: Conter a propagação 
de PDIs  

3.4.1 Criar condições para a produção nacional de mudas em terrenos protegidos 

Objectivo 3.4: Conter a propagação 
de PDIs (Continuação) 

3.4.2 Consciencializar os agricultores para o uso de culturas melhoradas. 

3.4.3    Regulamentar o transporte de produtos agrícolas, equipamento agrícola, solos, material de propagação e outro 
material que possa contribuir para a disseminação de PDIs 

3.4.4    Desenvolver a cultura de maneio       integrado de pragas entre os agricultores, incluindo a utilização de inimigos 
naturais, rotação de culturas e consociação de culturas 

3.4.5.     Institucionalizar a obrigatoriedade de preenchimento de formulário de declaração de posse de material vegetal 
não autorizado nos aeroportos, portos marítimos e fronteiras terrestres 

 

COMPONENTE 4: TRANSPARÊNCIA, RECOLHA E PARTILHA DE INFORMAÇÃO  

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo 4.1- Divulgar e publicar 
informação fitossanitária de 
importância para os produtores e 
sociedade em geral  

4.1.1 Actualizar e publicar a lista nacional de PDIs no País  

4.1.2 Actualizar e divulgar os regulamentos fitossanitários 

4.1.3 Criar e equipar uma unidade de gestão de informação para a recolha, processamento e divulgação de 
informação 

4.1.4 Divulgar e implementar as normas e padrões fitossanitários internacionais harmonizados 

4.1.5 Criar e manter uma página web sobre o subsector fitossanitário do País 

4.1.6 Criar bibliotecas fitossanitárias (virtuais e físicas) 

4.1.7 Identificar novas moléculas químicas  para o controlo de pragas, e actualizar os materiais de Maneio Integrado 
de Pragas. 

Objectivo 4.2: Criar um sistema de 
consciencialização pública  

4.2.1 Sensibilizar os decisores, sector público e privado sobre o impacto das Medidas Sanitárias e Fitossanitárias no 
comércio internacional de produtos agrícolas. 

4.2.2. Sensibilizar os agricultores sobre problemas fitossanitários 

4.2.2 Consciencializar os produtores e comerciantes para certificação voluntária de seus produtos como forma de 
aumentar a credibilidade nacional e reduzir custos transacionais e o impacto negativo das barreiras não 
tarifárias 

4.2.3 Promover a formação e extensão visando desenvolver o cultivo protegido para culturas em risco, e o abandono 
do cultivo destas culturas em terreno aberto 

4.2.4 Usar as rádios comunitárias (línguas locais) para a disseminação de novas tecnologias e promover debates nas 
rádios comunitárias,  
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4.2.5 Disseminar informações sobre o controle de pragas de pragas, doenças e infestantes, e incentivar e promover 
debates radiofónicos dos métodos de controlo biológicos/orgânicos das pragas e infestantes 

 

COMPONENTE 5: COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO INTER- INSTITUCIONAL 

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo 5.1- Assegurar o 
funcionamento do Sistema Nacional 
de Sanidade Vegetal 

5.1.1    Criar e operacionalizar o Comité Técnico Nacional de Aconselhamento Fitossanitário (CTNAF). 

5.1.2.   Estabelecer mecanismos de coordenação e Ligação entre as várias entidades de diagnóstico (clínicas móveis, 
produtores, extensionistas, técnicos, investigadores, laboratórios satélites, laboratórios de referência e regionais de 
referência)) 

5.1.3 Melhorar a coordenação de actividades entre o Grupo Intersectorial de Controlo de Espécies Exóticas Invasivas” 
(estabelecido pelo MITADER), e o Conselho de Aconselhamento Técnico (estabelecido pelo MASA) 

OBJECTIVO 5.2: Criar uma 
agremiação “society” de 
profissionais de Sanidade Vegetal  

5.2.1. Criar uma base de dados de técnicos fitossanitários e áreas afins do País.  

5.2.2. Criar e oficializar a agremiação “society”, e elaborar os respectivos estatutos  

5.2.3 Criar uma plataforma nacional e regional para debate, troca e partilha de informação fitossanitária 

5.2.4 Estruturação automática de grupos de interesse entre as universidades e os institutos de desenvolvimento para 
a resolução de problemas específicos levantados pelas entidades que depositam o fundo competitivo 

 

COMPONENTE 6: FINANCIAMENTO DAS ACÇÕES FITOSSANITÁRIAS 

 

OBJECTIVOS ACÇÕES 

Objectivo 6.1: Criar um sistema legal 
de recuperação de custos 

6.1.1 Institucionalizar esquemas de recuperação de custos na legislação nacional para cobrir os custos dos serviços 
fitossanitários 

6.1.2 Institucionalizar mecanismos de cobranças pelos serviços providenciados pelas clínicas fitossanitárias de 
referência 

Objectivo 6.2: Melhorar o 
mecanismo nacional de 
financiamento de acções 
fitossanitárias urgentes 

6.2.1 Inscrever as prioridades fitossanitárias no PNISA II 

6.2.2 Criar um fundo de emergência para o controlo de PDIs exóticas, invasivas, emergentes e re-emergentes. 

6.2.3 Criar um mecanismo de seguro agrícola aplicado a casos de surtos de pragas 

6.2.4 Criação de um fundo competitivo para pesquisas em PDIs. 

6.2.5 Criação de um fundo Check Off, correspondente a 1% do valor das exportações para custear pesquisas 

relacionadas com PDIs 

 


