
União Europeia

Instituto Comunitário das Variedades Vegetais

PEDIDO DE UM DIREITO COMUNITÁRIO DE PROTECÇÃO DE UMA VARIEDADE VEGETAL 

AO INSTITUTO COMUNITÁRIO DAS VARIEDADES VEGETAIS 

Reservado ao organismo nacional, sendo caso disso 

Através do organismo nacional: 

Nº do processo:

Reservado ao Instituto 

Data do pedido: 

Data de prioridade: 

Número do pedido:

A preencher pelo requerente 

Táxon botânico:

Designação provisória:
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1. Nome(s) do(s) requerente(s) (se se tratar de pessoa singular indicar primeiro, por favor, o nome próprio):  

Telefone :                                                                              Fax :

Endereço electrónico (se disponível):

      Se se tratar de pessoa singular, indicar a nacionalidade e o endereço: 

Se se tratar de pessoa colectiva (por exemplo uma sociedade), indicar o endereço da sua sede ou 
estabelecimento: 

Indicar o nome e endereço da pessoa singular, quando se tratar de empregada da pessoa colectiva, 
devidamente habilitada a representar a pessoa colectiva (por exemplo um director ou um sócio de uma sociedade): 

Telefone :                                                                          Fax:

      Endereço electrónico (se disponível):

2. No caso de ter sido designado um representante para efeitos processuais, é favor indicar o seu nome e 
endereço e apresentar a respectiva procuração assinada (ver instruções): 
(Para os requerentes que não tenham domicílio, sede ou estabelecimento no território da União Europeia 
é obrigatório designarem um representante para efeitos processuais com domicílio, sede ou 
estabelecimento na UE) 

Telefone :                                                                           Fax:

Endereço electrónico (se disponível):
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3. Endereço para envio de correspondência caso não se apliquem os pontos 1 ou 2. 

Telefone :                            Fax:

      Endereço electrónico (se disponível):

4. Táxon botânico: Designação latina do género, da espécie ou da subespécie a que pertence a variedade 
vegetal e o seu nome vulgar: 

5. a) Sendo caso disso, a sua proposta de denominação da variedade (por favor preencha também o 
formulário “Proposta de denominação da variedade”): 

b) É favor referir sempre a designação provisória (referência do reprodutor) para a variedade 
(em MAIÚSCULAS): 

6. O(s) reprodutor(es) original(ais) é(são)                      o(s) requerente(s) 

     a(s) seguinte(s) pessoa(s) 

Nome(s) e endereço(s), caso não sejam os do(s) requerente(s): 

Telefone :                           Fax:

        Endereço electrónico (se disponível):

Se o(s) reprodutor(es) original(ais) não for(em) o(s) requerente(s), indique de que modo foi a variedade 
transmitida ao(s) requerente(s): 

Por contrato 

Por sucessão 

Outros (especificar) 
     

 Por favor apresente as provas documentais relevantes, originais ou autenticadas. 

Véronique Doreau
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7. Informações detalhadas sobre todos os outros pedidos apresentados num Estado-Membro da UE 
ou num Estado-Membro da União Internacional para a Protecção das Variedades Vegetais (UPOV): 

(Se necessário, utilizar folhas adicionais) 

8.   Solicita-se prioridade no que se refere ao primeiro pedido de direito de propriedade apresentado:  

Em (país):

Em (data do pedido): 

9. a) A variedade foi vendida ou explorada? 

- No território da União Europeia                                      Sim                  Não 

Em caso afirmativo, indicar por favor a data e o país em que pela primeira vez foi feita a posta à 
disposiçao da variedade e com que denominação:

Data                                        País                                            Denominação

- Fora do território da União Europeia                                  Sim                  Não 

Em caso afirmativo, indicar por favor a data e o país em que pela primeira vez foi feita a posta à 
disposiçao da variedade e com que denominação: 

Data                                        País                                            Denominação

    
           

Véronique Doreau
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    b)    A variedade é frequentemente utilizada na produção de uma ou mais variedades híbridas? 
            

Sim                             Não 

Em caso afirmativo, é favor fornecer as mesmas informações para cada variedade híbrida como 
solicitado na alínea a): 

Data                                        País                                            Denominação

     c)  A variedade foi cedida noutras circunstâncias diferentes das mencionadas nas alíneas a) ou b) pelo
reprodutor ou com o seu consentimento? 

Sim                                   Não 

         (Por favor especificar) 

10.   Um exame técnico para fins oficiais 

                 foi já efectuado                   em  (país)

                 está a ser efectuado             em  (país)

                 ainda não foi efectuado 

Se a variedade a que se refere o pedido do candidato é uma linha parental de uma variedade híbrida e está a ser 
(foi) examinada ao mesmo tempo que é efectuado o exame da variedade híbrida indicar, por favor, a 
denominação da variedade híbrida e o país em que o exame está a ser (foi) efectuado: 

11. A variedade a que se refere o pedido do candidato é um organismo geneticamente modificado na acepção 
do nº 2 do artigo 2º da Directiva 2001/18/CE do Conselho de 12/03/2001 ? 

Sim                             Não 
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12. Em caso de reconhecimento de um direito comunitário de protecção de uma variedade vegetal, o 
certificado será emitido na língua em que o pedido foi efectuado, a não ser que seja indicada infra a 
preferência por um certificado emitido nas seguintes línguas oficiais da UE: 

13. Taxa de pedido: Já foi providenciado o pagamento relativo à taxa de pedido? 

Sim                             Não 

Preencher por favor e anexar o formulário "modalidades de pagamento"

14. Encontram-se anexados a este pedido os seguintes formulários ou documentos: 
Assinalar por favor o que interessa 

  
1    Questionário técnico (original + uma cópia) 

2    Questionário técnico, parte confidencial (original + uma cópia) 

3   Forma de designação de um representante para efeitos processuais 

4   Proposta de denominação de variedade (original + uma cópia) 

5   Provas documentais de direito a apresentar um pedido 

6   Reivindicação de prioridade (cópia autenticada do primeiro pedido) 

7   Formulário “modalidades de pagamento” 

8   Fotografias (em caso de variedades de fruta ou ornamentais) 

9   Cópia da autorização de libertação correspondente e por escrito (para OGM) 

10   Outros: por favor especificar 

O questionário técnico e a forma de designação de um representante para efeitos processuais constituem 
parte integrante do pedido. 
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15. DECLARAÇÕES 

➫  - Eu (nós) solicito (solicitamos) pela presente a atribuição do direito à protecção comunitária de 

➫  - É pela presente dada autorização ao Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para 
trocar com os organismos de exame e outras autoridades competentes todas as 
informações necessárias e material respeitante à variedade, desde que sejam salvaguardados 
os direitos do requerente. 

➫  - Eu (nós) declaro (declaramos) pela presente que, tanto quanto tenho (temos) conhecimento, as 
informações necessárias à apreciação do pedido, fornecidas neste formulário e anexos, são 

➫  - Eu (nós) declaro (declaramos) pela presente que ninguém mais, a não ser 
a(s)  pessoa(s) mencionada(s) neste pedido, esteve (estiveram) envolvida(s) na  obtenção ou descoberta 
e desenvolvimento da variedade. 

 Local:                                                                                Data :

  Assinatura: 

VER INSTRUÇÕES 
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