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Exportações de vegetais, produtos vegetais e outros objetos
da UE para a Grã- Bretanha (GB) a partir de 1 janeiro 2021
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Exportações de vegetais, produtos vegetais e outros objetos
da UE para a Grã- Bretanha (GB) a partir de 1 janeiro 2021

Três fases progressivas até aos controles de fronteira completos:
• 1 janeiro a 31 de março

• 1 de abril a 30 de junho
• Após 1 de julho
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Primeira fase - 1 janeiro a 31 março 2021
Vegetais e produtos vegetais de alta prioridade da UE devem ter:
 um certificado fitossanitário
 uma pré-notificação à autoridade competente na Grã-Bretanha a enviar
pelo importador na Inglaterra, Escócia ou País de Gales
 verificações documentais
 Controlo de identidade e físico a realizar no local de destino das
mercadorias
Lista de alta prioridade :
• Todas as plantas para plantação
• Batata – consumo e de semente
• Algumas sementes e outro material reprodutivo vegetal / florestal
• Alguns produtos de madeira e madeira
• Máquinas agrícolas ou florestais usadas
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Segunda fase - 1 abril a 30 junho 2021
 Todas as plantas e produtos vegetais regulamentados importados para a
Inglaterra, Escócia ou País de Gales a partir da UE devem ter Certificados
Fitossanitários
 uma pré-notificação à autoridade competente na Grã-Bretanha a enviar pelo
importador na Inglaterra, Escócia ou País de Gales
 verificações documentais
 Controlo de identidade e físico a realizar no local de destino das mercadorias
ainda apenas sobre vegetais e produtos vegetais de alta prioridade

Lista de vegetais e produtos vegetais regulados:
•
•
•
•
•
•
•

todas as plantas para plantação;
raizes e tubérculos vegetais;
frutas;
flores de corte e algumas sementes;
vegetais com folhas;
Batata semente e de consumo;
Máquinas agrícolas ou florestais usadas.
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Isenção de Certificado Fitossanitário

Lista de vegetais e produtos vegetais que não necessitarão de
Certificado fitossanitário a partir de 1 de abril:

Frutos - Ananás, kiwi, coco, kumquat, dióspiros, banana, manga,
maracujá, goiaba, laranja amarga, durião, algodão (cápsulas), tâmaras;
Frutos e folhas – Citrinos;
Folhas – caril (Murraya spp.)
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Terceira fase -

A partir de 1 julho 2021

• O número de verificações físicas e de identidade sobre vegetais e
produtos vegetais, madeira, produtos de madeira e casca isolada
aumentará;
• Estes controlos passarão a ser realizados nos Postos de Controlo
Fronteiriços
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Importações de vegetais, produtos vegetais e outros objetos
da Grã- Bretanha (GB) para a UE a partir de 1 janeiro 2021
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Importações de vegetais e produtos vegetais da Grã- Bretanha para a UE

Proibição de importação a partir de 1/1/2021:
- plantas de alto risco;
- vegetais, produtos vegetais e outros objetos elencados no Anexo VI
do Regulamento de Execução (UE) 2019/2072;
- sementes de espécies agrícolas e hortícolas.
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Importações de vegetais e produtos vegetais da Grã- Bretanha para a UE

Plantas de alto risco
(dependente de análise de risco pela EFSA)

Acacia; Acer; Albizia; Almus; Annona; Bauhinia; Berberis; Betula;
Caesalpinia; Cassia; Castanea; Cornus; Corylus; Crataegus;
Diospyros; Fagus; Ficus carica; Fraxinus;
Hamamelis;Jasminum;Juglans; Ligustrum; Lonicera; Malus;
Nerium; Persea; Populus; Prunus; Quercus; Robinia; Salix;
Sorbus;Taxus;Tilia; Ulmus
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Importações de vegetais e produtos vegetais da Grã- Bretanha para a UE
EMBALAGENS DE MADEIRA
A partir de 1 de janeiro de 2021, todas as embalagens de madeira
movimentadas entre a Grã- Bretanha e a UE devem cumprir a norma
ISPM15 (sujeitos a tratamento térmico e marcação)
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PROTOCOLO IRLANDA DO NORTE

A partir de 1 janeiro de 2021 a Irlanda do Norte permanecerá alinhada com
um conjunto limitado de regras do mercado único, designadamente:
- legislação sobre bens, regras sanitárias e fitossanitárias; regras sobre
produção/comercialização agrícola, IVA e impostos especiais de consumo
relativos a bens e regras relativas aos auxílios estatais.
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PROTOCOLO IRLANDA DO NORTE

• O Protocolo evitará qualquer fronteira alfandegária na ilha da Irlanda.
• Garante que a Irlanda do Norte continue fazendo parte do território
aduaneiro do Reino Unido.
• Salvaguarda a integridade do Mercado Único da UE.
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PROTOCOLO IRLANDA DO NORTE

• As verificações e controles necessários ocorrerão nas mercadorias que
entram na Irlanda do Norte vindas do resto da Grã-Bretanha, incluindo
Postos de Inspeção de Fronteira para garantir os controles sanitários e
fitossanitários.
• As autoridades da Grã-Bretanha terão que implementar e aplicar as
disposições do direito da União que o Protocolo torna aplicáveis no que
diz respeito à Irlanda do Norte, com mecanismos de supervisão da UE.
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PROTOCOLO IRLANDA DO NORTE

• Todos os produtos que entram na Irlanda do Norte vindos de fora da UE
terão que submeter-se aos mesmos procedimentos e controles que as
mercadorias que entram em um Estado-Membro provenientes de fora da UE
• Todos os produtos que partem da Irlanda do Norte para a Grã-Bretanha ou
um terceiro país terão que se submeter aos mesmos procedimentos que as
como exportações dos Estados Membros

• Todos os bens produzidos e comercializados na Irlanda do Norte terão que
cumprir os padrões da UE
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Informação mais detalhada pode ser consultada em:
GB
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1482/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1527/contents/made

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021#importing-plants-and-plant-products-from-1-july-2021

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://www.ippc.int/en/countries/united-kingdom/
UK’s IPPC official contact UKNPPO@defra.gov.uk.

UE
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante

