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Operador   
NIF   
Organismo de Controlo   

 
 

Espécie (nome científico)   
Espécie (nome vulgar)   
Variedade    
Fornecedor   

 
 

꙱ Mistura (composição): 

Espécie Variedade % em peso 
   

   

   

   

   

 

꙱ A semente faz parte de uma mistura em que  % (mínimo de 70% em peso) da 

semente é biológica ou em conversão 
 

 

 Justificação do pedido de autorização  

꙱ a) não está registada na base de dados referida no artigo 26.º, n.º 1, ou no sistema referido no 

artigo 26.º, n.º 2, alínea a) do Regulamento 2018/848 nenhuma variedade das espécies que o 

operador pretende obter; 

꙱ b) nenhum fornecedor pode entregar o material de reprodução vegetal biológico ou em conversão 

a tempo da sementeira ou plantação, tendo o operador encomendado o material de reprodução 

vegetal em prazo razoável para permitir a preparação e o fornecimento do material de 

reprodução vegetal biológico ou em conversão; 

꙱ c) a variedade não está registada na base de dados referida no artigo 26.º , n.º 1, ou no sistema 

referido no artigo 26.º , n.º 2, alínea a) do Regulamento 2018/848, como material de reprodução 

vegetal biológico ou em conversão, e o operador anexa comprovativo de que nenhuma das 

alternativas registadas da mesma espécie é adequada, nomeadamente no que respeita às 

condições agronómicas e edafoclimáticas e às propriedades tecnológicas necessárias para a 

produção; 

꙱ d) para utilização em investigação, testes em ensaios de campo em pequena escala, para fins de 

conservação de variedades ou de inovação de produto. 

 Pedido de autorização 

Utilização de material de reprodução vegetal não biológico 
Regulamento (UE) 2018/848 
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Quantidade  

Área  

Data de sementeira/ Plantação  

Semente tratada  

Produto Fitofarmacêutico   
  

 

 Etiquetas  

꙱ Imagem da etiqueta aposta na embalagem 
 
 
 
 
 

Solicito autorização, 

 
 

O Operador   

Data   

 

 

 
Toda a documentação deverá ser enviada para        em assunto “Pedido de autorização para utilização 

de material de reprodução vegetal não biológico – NIF do operador”. 

 

 

 O IAMA, IPRA  

Autorizado 
Não Autorizado: 

 
 

 
 

Assinatura 

Data 

  Enviar 


