
 
 

Excerto do Documento de Trabalho apresentado pela 
Direcção Geral para a Saúde e Consumidores (DG SANCO) 

 
 
PARTE I – Disposições Gerais 
 
Artigo 1 – Objecto 
Este Regulamento define as regras para a produção, tendo em vista a comercialização, 
e a comercialização de todo o Material de Reprodução de Plantas (MRP). 
 
Artigo 2 – Âmbito 

Este Regulamento não se aplica a Material de Reprodução de Plantas: 
a) Apenas utilizado para testes ou para estudos científicos; 
b) Apenas utilizado para motivos de selecção; 
c) Apenas utilizado para e mantido em, bancos de genes e redes de conservação 

dos recursos genéticos associadas a bancos de genes. 
d) Trocado em espécie entre pessoas que não sejam considerados operadores. 

 
Artigo 3 - Definições 
Para efeitos do presente Regulamento considera-se:  
(1) “Plantas” – Plantas vivas e as seguintes partes vivas de plantas:  
a) sementes, no sentido botânico excepto as que não sejam para cultivo; 
b) frutos, em sentido botânico; 
c) vegetais; 
d) tubérculos, bolbos, rizomas, raízes, cavalos e estolhos; 
e) gomos, caules e pôlas. 
 
(2) “Material de Reprodução de Plantas” – Significa planta(s) capazes de ou 
destinadas a produzir plantas inteiras. 
 
(3) “Comercialização” – significa a detenção com propósito de venda dentro da União, 
incluindo a oferta para venda ou qualquer outra forma de transferência e a venda, 
distribuição, entrada na União e quaisquer outras formas de transferência a título 
oneroso ou não.  
 
(4) Operador – Qualquer pessoa natural ou legal levando a cabo profissionalmente 
pelo menos uma das seguintes actividades relativamente ao Material de Reprodução de 
Plantas: Reprodução, produção, cultivo, manutenção, fornecimento de serviços, 
preservação, incluindo armazenagem e colocação no mercado. 
 
O documento é apresentado em inglês. A tradução é nossa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Os documentos apresentados pela Direcção Geral para a Saúde e Consumidores (DG 
SANCO) em Novembro de 2012 encontram-se aqui: 
 
http://gaia.org.pt/system/files/Draft%20on%20plant%20reprodutive%20material.pdf 
 
http://gaia.org.pt/system/files/Draft%20on%20plant%20health.pdf 
 
 
 
 
Directivas Comunitárias ainda em Vigor e que deverão ser substituídas por dois novos 
regulamentos são estas: 
 

Directive 66/401/EEC - marketing of fodder plant seed 

Directive 66/402/EEC - marketing of cereal seed 

Directive 2002/53/EC - common catalogue of agricultural plant species 

Directive 2002/54/EC - marketing of beet seed 

Directive 2002/55/EC - marketing of vegetable seed 

Directive 2002/56/EC - marketing of seed potatoes 

Directive 2002/57/EC - marketing of seed of oil and fibre plants 

Directive 2008/72/EC - marketing of material for the propagation of the vine 

Directive 1998/56/EC - marketing of propagating material of ornamental plants 

Directive 92/33/EEC - marketing of vegetable material, other than seed 

Directive 2008/90/EC - marketing of fruit propagating material and fruit plants for fruit production 

Directive 1999/105/EC - marketing of forest reproductive material 
 
 
 
 
As leis nacionais e europeias em vigor podem ser pesquisadas no site da DGADR 
(http://madrp.dgadr.pt/) de onde retirámos a seguinte informação: 
 
Legislação europeia 
  
O quadro legislativo comunitário no que se refere à produção, certificação e comercialização de 
sementes de espécies agrícolas e hortícolas, disponível em 
(http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/agriculture), é composto pelos principais 
diplomas que a seguir se enumeram: 
  

• Decisão da Comissão nº 2010/468/UE, de 27 de agosto de 2010 
Prevê a comercialização temporária de variedades de Avena strigosa Schreb. não 
incluídas no «Catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas» 
nem nos catálogos nacionais de variedades dos Estados-Membros. 

• Diretiva 2009/74/CE, da Comissão, de 26 de junho de 2009 
Altera as Diretivas 55/401/CE, 66/402/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, do Conselho, no 
que se refere aos nomes botânicos dos vegetais, aos nomes científicos de outros 
organismos e a certos anexos das Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2005/57/CE à 
luz da evolução dos conhecimentos científicos e técnicos. 

• Decisão da Comissão nº 2009/109/CE, de 9 de fevereiro 
Organização de uma experiência temporária sobre certas derrogações à 
comercialização de misturas de sementes destinadas a ser utilizadas como plantas 
forrageiras, ao abrigo da Diretiva 66/401/CEE do Conselho, para determinar se 



algumas espécies não enumeradas nas Diretivas do Conselho 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE cumprem os requisitos par a sua inclusão no 
nº 1, ponto A, do artigo 2º da Diretiva 66/401/CE. 

• Regulamento (CE) nº 217/2006, da Comissão de 8 de fevereiro de 2006 
Estabelece as regras de execução das Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE do Conselho no que diz respeito à autorização 
dos Estados-Membros para permitirem temporariamente a comercialização de 
sementes que não satisfazem os requisitos relativos à germinação mínima. 

• Decisão nº 2004/842/CE, da Comissão, de 1 de dezembro de 2004 
Normas de execução segundo as quais os Estados-membros podem autorizar a 
colocação no mercado de sementes pertencentes a variedades para as quais foi 
apresentado um pedido de inscrição no  catálogo nacional de variedades de espécies 
agrícolas ou de espécies hortícolas. 

• Decisão nº 2004/371/CE, da Comissão, de 20 de abril de 2004 
Condições para a colocação no mercado de misturas de sementes destinadas a ser 
utilizadas como plantas forrageiras. 

• Decisão nº 2004/266/CE, da Comissão, de 17 de março de 2004 
Autoriza a posição, de modo indelével, das indicações prescritas nas embalagens.,   

• Decisão nº 2004/11/CE, da Comissão, de 18 de dezembro de 2003 
Estabelece as disposições relativas aos ensaios e testes comparativos comunitários de 
sementes e materiais de propagação de certas plantas de espécies agrícolas, de 
produtos hortícolas e de vinha, ao abrigo das Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE do 
Conselho, para os anos 2004 e 2005. 

• Diretiva nº 2004/117/CE, do Conselho, de 22 de dezembro de 2004 
Exames realizados sob supervisão oficial e equivalência de sementes produzidas em 
países terceiros. 

• Decisão nº 2003/17/CE, do Conselho, de 16 de dezembro de 2002 
Equivalência das inspeções de campo de culturas produtoras de sementes, efetuadas 
em países terceiros e equivalência das sementes produzidas em países terceiros. 

• Diretiva nº 2002/57/CE, do Conselho, de 13 de junho de 2002 
Comercialização de sementes de espécies oleaginosas e fibrosas. 

• Diretiva nº 2002/55/CE, do Conselho, de 13 de junho de 2002 
Comercialização de sementes de produtos hortícolas. 

• Diretiva nº 2002/54/CE, do Conselho, de 13 de junho de 2002 
Comercialização de sementes de beterrabas. 

• Diretiva nº 74/268/CEE, de 2 de maio de 1974 
Fixa condições especiais no que respeita à presença de Avena factua nas sementes 
de plantas forrageiras e de cereais. 

• Diretiva nº 66/402/CEE, do Conselho, de 14 de junho de 1966 
Comercialização de sementes de cereais. 

• Diretiva nº 66/401/CEE, do Conselho, de 14 de junho de 1966 
Comercialização de sementes de espécies forrageiras. 

  
  
  
Legislação nacional 
  

• Decreto-Lei nº 54/2011, de 14 de abril 
Estabelece o regime que prevê derrogações à admissão de variedades autóctones de 
produtos hortícolas e outras variedades tradicionalmente cultivadas em determinadas 
localidades e regiões e ameaçadas pela erosão genética e de variedades de produtos 
hortícolas sem valor intrínseco para uma produção vegetal comercial, mas 
desenvolvidas para cultivo em determinadas condições, e à comercialização de 
sementes dessas variedades autóctones e outras variedades. Procede ainda a 
alterações e à republicação do Decreto -Lei n.º 257/2009, de 24 de setembro. 

• Decreto-Lei n.º 88/2010, de 20 de julho 
Regula a produção, controlo, certificação e comercialização de sementes de espécies 
agrícolas e de espécies hortícolas, com exceção das utilizadas para fins ornamentais.  

  



• Portaria nº 8/2010, de 6 de janeiro 
Altera o regulamento das taxas devidas por serviços prestados pela Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural e pelas Direções Regionais de Agricultura e 
Pescas, quando em articulação conjunta com a Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, bem como os respetivos montantes, regimes de cobrança e 
distribuição, aprovado pela Portaria nº 984/2008, de 2 de setembro. 

  
• Portaria nº 622/2009, de 2 de junho 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 984/2008, de 2 de setembro, que aprova 
o regulamento das taxas devidas por serviços prestados pela Direção -Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural e pelas Direções Regionais de Agricultura e 
Pescas. 

  
• Portaria n.º 984/2008, de 2 de setembro 

Aprova o regulamento das taxas devidas por serviços prestados pela DGADR e pelas 
DRAP, quando em articulação conjunta com a DGADR, bem como os respetivos 
montantes, regimes de cobrança e distribuição. 

 


