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1. ANTECEDENTES E CONTEXTO 

 

As funções da administração publica em relação ao sector de sementes foram atribuídas, 

em 1984, a um Serviço Nacional de Sementes da Direcção Nacional de Agricultura do então 

Ministério de Agricultura - MINAG. A razão principal para esta opção foi integrar numa 

mesma instituição de âmbito nacional funções interligadas e essenciais para o 

desenvolvimento da indústria nacional de sementes, por forma a garantir melhor 

coordenação e maior eficácia e eficiência na prestação deste serviço público.  

 

Este modelo institucional, inspirado em modelos adoptados em muitos países do mundo, 

incluindo de África, em particular da SADC, foi mantido (se bem que com mudanças de 

designação e com alguns ajustes estruturais internos) ao longo das sucessivas 

reestruturações da administração pública do sector agrário que levaram a diversas 

mudanças da estrutura orgânica quer a nível ministerial, quer a nível provincial e distrital. A 

designação passou de Serviço Nacional a Departamento de Sementes (DS).  

 

Contudo, o Regulamento de Sementes (Decreto 12/2013 de 10/Abril/2013) estabelece no 

Artigo 5 do Capítulo das "Competências" o seguinte: "A Autoridade Nacional de Sementes 

(ANS) é a entidade responsável pela área de sementes no Ministério que superintende a 

área da agricultura (Departamento de Sementes)". As competências atribuídas à ANS, 

descritas no Artigo 7 de forma detalhada, são essencialmente regulamentares e normativas, 

de registo, fiscalização e controle das actividades de produção, processamento e 

comercialização de sementes, de prestação de serviços de controle de qualidade e 

certificação de sementes e de cooperação com outros países. Ou seja, este regulamento 
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atribui ao Departamento de Sementes o mandato de exercer as funções públicas no âmbito 

de toda a cadeia de valor de sementes. 

 

Com a criação recente do Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), as 

competências do DS - ANS foram alocadas a diversos órgãos da nova estrutura orgânica do 

Ministério, como se pode ver no quadro seguinte, elaborado com base na consulta do 

Estatuto Orgânico do MADER (resolução 13/2020 de 13/Março/20) e respectivo 

Regulamento Interno (Diploma Ministerial 46/2020 de 11/Setembro/20). 

 

Competências da ANS segundo o Decreto 

12/2013 e exercidas até agora de facto 

Atribuição destas competências na 

estrutura do MADER 

Regulamentares: 

• "Elaborar normas na área de sementes"  

• "Fazer o registo de produtores e/ou 

processadores de sementes" 

• "Fixar normas e padrões para certificação 

de sementes" 

• "Divulgação de legislação na área de 

sementes" 

O DS – ANS tem sido responsável pelo 

desenvolvimento, divulgação e aplicação da 

legislação de sementes  

Estas competências estão atribuídas a 2 

departamentos da DN de Sanidade 

Agropecuária e Biossegurança (DNSAPB)  

1. Dep. Sementes (as 4 competências)  

2. Dep. Fiscalização Agropecuária – 

Repartição de Controlo de Qualidade e 

Cerificação (fiscalizar normas e padrões 

de qualidade)  

 

Licenciamento, registo e controle: 

• "Registo e controle de variedades de 

plantas" 

• "Registo de produtores e/ou 

processadores de sementes" 

 

O DS-ANS tem conduzido o processo de 

registo e libertação de novas variedades de 

sementes e de publicação e actualização da 

lista de variedades aprovadas. Tem também 

licenciado e mantido o registo das empresas 

que operam na cadeia de sementes 

 

 

Estão atribuídas a 3 órgãos: 

1. DNSAPB – Dep. Sementes (as 2 

competências) 

2.  DN de Promoção de Agricultura 

Comercial (DNPAC) – Repartição de 

Sementes do Dep. de Insumos Agrários (a 

2a competência - ver b) e e) do Art. 73) 

3. Inspecção de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural – Dep. 

Fiscalização de Programas (ver Art. 10, 

Alínea j – "fiscalização sectorial no 

licenciamento, certificação, importação e 

exportação na área agropecuária" que 

inclui sementes) 
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Competências da ANS segundo o Decreto 

12/2013 e exercidas até agora de facto 

Atribuição destas competências na 

estrutura do MADER 

Controle de qualidade: 

• "Controlar a qualidade de semente de 

produção nacional e importada" 

• "Controlar as importações e exportações 

de sementes" 

O DS-ANS tem exercido o mandato de 

certificação de sementes, o qual inclui a 

inspecção de campo, análise laboratorial de 

controle de qualidade e emissão dos 

certificados de qualidade oficiais. Também 

tem sido responsável pela autorização de e 

controle de qualidade de sementes 

importadas e exportadas 

Estão atribuídas a 3 órgãos: 

1. DNSAPB – Dep. Sementes (as 2 

competências) 

2. DNSAPB - Dep. de Pesquisas 

Laboratoriais e Biossegurança (ver Art. 84 

alínea f – "Coordenar laboratórios 

agropecuários e de sementes…", e Art. 86 

alínea k – "fazer analise de lotes de 

sementes…") 

3. DNPAC – Repartição de Sementes do 

Dep. de Insumos Agrários (ver alínea d do 

Art. 73"Inspeccionar campos de produção 

de semente)" 

Outras funções: 

• "Propor taxas pela prestação de serviços 

de registo de variedades e controlo de 

qualidade de sementes 

• Estabelecer a cooperação com outros 

países na área de sementes 

O DS-ANS tem sido responsável pela 

participação no processo de harmonização 

da legislação de sementes na SADC. 

Estão 2 competências estão atribuídas ao 

Dep. de Sementes da DNSAPB 

 

As competências do DS-ANS estabelecidas pelo Regulamento de Sementes (resumidas no 

quadro acima) foram posteriormente ampliadas pelo Regulamento de Protecção de Novas 

Variedades de Plantas (Decreto 26/2014 de 28/Maio/2014) que define no seu Artigo 4 que 

a ANS é a "Entidade de Registo responsável pela administração dos direitos do melhorador", 

descrevendo com detalhes as funções específicas nesta matéria. Contudo este mandato não 

foi exercido até hoje pelo DS-ANS por vários motivos, incluindo insuficiente capacidade 

técnica e falta de normativas mais específicas para aplicar o Regulamento de Protecção de 

Novas Variedades de Plantas. As atribuições conferidas por este Regulamento ao DS-ANS 

estão omissas no Regulamento do MADER. Neste há somente uma referência na alínea d do 

Art. 84 que atribui ao Dep. de Pesquisas Laboratoriais da e Biossegurança da DNSAPB a 

função de "manter a base de dados para a gestão dos Direitos dos investigadores na área 

agropecuária". 
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2. ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES 

 

1. A distribuição das atribuições relativas ao sector de sementes por vários órgãos centrais 

do MADER levanta os seguintes riscos: (i) desresponsabilização pelo desempenho das 

funções devido a sobreposição de competências; (ii) conflitos internos para acesso a 

recursos (técnicos, materiais e financeiros), com a consequente dispersão dos escassos 

recursos disponíveis; (iii) redução da eficácia e eficiência funcional. 

 

2. O Regulamento Interno do MADER não está alinhado com o Regulamento de 

Sementes, pois não confere ao Departamento de Sementes da DNSAPB o "estatuto" 

de Autoridade Nacional publica do subsector de sementes. Este " estatuto" é muito 

importante para o reconhecimento e aceitação, no país e internacionalmente, do 

mandato legal do Departamento Sementes. 

 

3. A omissão das atribuições do Regulamento de Protecção de Novas Variedades de 

Plantas no Regulamento Interno do MADER constituiu uma lacuna grave, pois este 

instrumento é essencial para estimular o investimento no melhoramento de sementes 

através da regulamentação desta actividade e da defesa dos direitos do melhorador (o 

investigador que desenvolve novas variedades e as submete para libertação e registo). 

 

4. O Regulamento Interno do MADER atribui ao Departamento e Sementes da DNSAPB 

funções não referidas no Regulamento de Sementes, tais como "promover e coordenar 

o desenvolvimento do sector de sementes", "coordenar e realizar treinamentos…" as 

quais são importantes e devem ser mantidas. 

 

5. O Regulamento Interno do MADER não refere especificamente o mandato do 

Departamento e Sementes da DNSAPB em relação ao processo de certificação de 

sementes e do seu papel promotor e regulador da participação do Sector Privado na 

inspecção e controle de qualidade de sementes (que tem cobertura legal no 

Regulamento de Sementes). 

 

6. O Regulamento Interno do MADER não atribui especificamente ao Departamento e 

Sementes da DNSAPB a responsabilidade de gerir uma plataforma online para facilitar 

o acesso rápido de todos os parceiros do sector de sementes a informação relevante 

para a indústria de sementes. Esta plataforma foi instalada com apoio do projecto 

InovAgro financiado pela Agência Suíça de Cooperação e Desenvolvimento (SDC), mas 

não está funcional desde meados deste ano por falta de pagamento pelo MADER do 

serviço de hospedagem. 
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7. RECOMENDAÇÕES: 

 

• Rever o Regulamento Interno do MADER por forma a 

o eliminar a sobreposição de funções, atribuindo todas ao Departamento de 

Sementes da DNSAPB 

o  acrescentar as funções referidas nos pontos 3, 5 e 6 acima ao Departamento de 

Sementes da DNSAPB 

•  Considerar os laboratórios regionais de sementes (públicos) sob a inteira 

responsabilidade técnica e administrativa do Departamento de Sementes da DNSAPB. 

•  Reactivar a plataforma online do DS-ANS. 

•  Dar continuidade à formação de Inspectores de Sementes do Sector Privado, para 

complementar a capacidade (limitada) do Departamento de Sementes da DNSAPB e 

dar autonomia às empresas com capacidade para fazer as inspecções de campo. 

•  Dotar o Departamento de Sementes da DNSAPB dos recursos técnicos e financeiros 

necessários para desempenhar as suas funções. 

 

 

 


