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Aviso aos Operadores Económicos 
 

Título: Sistema Eletrónico LORI -  sistema eletrónico de identificação e registo de operadores   

 
 

No seguimento da entrada em vigor do Regulamento Delegado (UE) 2020/760 e do Regulamento de Execução (UE) 

2020/761, ambos da Comissão, de 17 de dezembro de 2019 (JO UE  L n.º 185 de 12/06/2020),  sobre a gestão de 

contingentes de importação e exportação com base em certificados, já noticiados neste portal,  alerta-se para a criação 

do Sistema Eletrónico LORI - um sistema eletrónico de identificação e registo de operadores. 
 

Os referidos regulamentos são aplicáveis aos períodos de contingentamento pautal com início a partir de 01/01/2021 

e nos termos do artigo 13.º do Regulamento Delegado (UE) 2020/760, os operadores económicos que pretendam 

apresentar candidaturas ao abrigo dos  contingentes, designados LORI TRQ’s, com os seguintes números de ordem: 

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 

09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, terão de se registar 

obrigatoriamente no Sistema Eletrónico LORI.  

 

Os pedidos de registo deverão ser apresentados pelos menos dois meses antes do mês em que os operadores 

económicos interessados tencionam apresentar o seu pedido de certificado. 

 
De salientar que para os LORI TRQ’s n.º 09.4422, 09.4420, 09.4412, 09.4411, 09.4273 e 09.4410 o prazo para 

submissão do pedido de registo no Sistema Eletrónico LORI é o dia 31 de agosto de 2020, uma vez que de acordo 

com o artigo 6.º do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, os certificados de importação para estes números ordem 

devem ser pedidos entre 23 e 30 de novembro de 2020. 

 

Na página da Comissão: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/market-measures/trqs_en, encontra-se um Guia detalhado sobre a forma de utilização do Sistema Eletrónico 

LORI.  

 

Oportunamente serão disponibilizados os procedimentos nacionais a seguir para efeitos de acesso aos formulários 

LORI.  
 

Para esclarecimentos adicionais poderá ser consultada a Direção de Serviços de Licenciamento através do seguinte 

endereço eletrónico: dsl@at.gov.pt;  
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_en
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