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As palavras do Presidente e do Vice - presidente sobre a feira

da fileira neste evento único do setor.
Lusoflora, transcritas nos seus testemunhos sobre a importância da presença
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Olá, sou o Hélio Cabral, um apaixonado por marketing, orientado pela estratégia e criatividade, inspirado na
natureza.
Trabalhei neste setor durante 13 anos, pelo qual nutro um enorme carinho e sempre tive o privilégio de conhecer
a Lusoflora como expositor. Ao mesmo tempo, foi um prazer conhecer tanta gente maravilhosa.
Hoje vivo intensamente os bastidores da Lusoflora, como membro de uma equipa fantástica, pronta a dar o seu
melhor diariamente, para garantir que a sua presença na Lusoflora garante resultados para o seu negócio. E não
julguem que é fácil, tantos são os desafios e dificuldades para ultrapassar. Mas são esses mesmos desafios que
dão força para fazer mais e melhor, com muita vontade de vencer e acima de tudo, Paixão.
Não é fácil organizar uma feira em Portugal, um pequeno e belo jardim à beira mar plantado, “inundado” com
imensas feiras. Sabemos que os orçamentos das empresas não se alongam, por isso com tanta oferta, porquê
optar pela Lusoflora, questionam? Pode ser uma feira mais pequena, não ter tantos visitantes ou até mesmo
menos poder para criar um grande impacto na divulgação. Não dá espetáculos, mas proporciona Verdadeiros
Negócios. É uma “feira à antiga”, em que o objetivo principal é gerar valor para a sua empresa.
2018 foi um ano de viragem e aconteceu uma das melhores edições desde há muito tempo.
O futuro da Lusoflora está nas mãos de todos e é importante que perceba a importância desta feira, num setor
que representa bastante para a economia portuguesa e que está em crescimento.

Rua das Pedreiras - Apartado 8 - 4741-908 FÃO
Tel. : 253 989 360 - Fax : 253 989 360

E-mail: geral@estufasminho.pt - www.estufasminho.pt

ESTUFASMINHO, S.A.
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Exigências Fitossanitárias para Produção, Circulação e Comercialização de Vegetais e Produtos Vegetais

O passaporte fitossanitário é uma

marca ZP”

marca “RP”
.

Etiqueta Oficial emitida pelo serviço responsável pela proteção fitossanitária, válida no
interior da UE, que ateste o cumprimento das normas fitossanitárias e exigências específicas, a qual deve acompanhar certos
vegetais e produtos vegetais ao circularem no País e na Comunidade.
Deste modo, a presença do passaporte fitossanitário devidamente preenchido, indicará que os vegetais ou produtos
vegetais estão isentos dos Organismos Prejudiciais listados, e que os mesmos foram produzidos por um produtor registado,
sujeito a controlos fitossanitários regulares tendo em vista o cumprimento das exigências específicas constantes da
legislação.
Os passaportes fitossanitários são emitidos pelos serviços oficiais responsáveis pela proteção dos vegetais de cada Estado
Membro.
Em Portugal, os passaportes são emitidos pela DGADR e disponibilizados aos operadores económicos através dos Serviços
Oficiais de Inspeção Fitossanitária - Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Direções Regionais de Agricultura. Aqueles
serviços podem, em casos especiais, autorizar a emissão do passaporte fitossanitário pelo próprio agente económico.
No caso da região de destino ser considerada como zona protegida para organismos prejudiciais, certos vegetais que aí se
destinem devem fazer exigências específicas. Neste caso, será utilizado um passaporte fitossanitário com a “
devidamente preenchida.
Sempre que se verifique a divisão ou agrupamento de lotes de material vegetal ou que haja uma mudança do seu estatuto
fitossanitário, torna-se obrigatório emitir um passaporte fitossanitário de substituição no qual a deve ser
preenchida

A partir de 14 de dezembro de 2019, o PASSAPORTE FITOSSANITÁRIO passará a ter um novo formato (Oficio Circular n.º
29/2018). O regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, relativo a
medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, entra em aplicação e vem, entre outras disposições, estabelecer novas
regras aplicáveis aos passaportes fitossanitários que devem acompanhar vegetais, produtos vegetais e outros objetos na sua
circulação no território da União Europeia.
Neste contexto, passa a ser exigida a afixação dos passaportes, pelos operadores profissionais autorizados, na unidade
comercial (unidade aplicável à fase de comercialização em causa, correspondente a um subconjunto ou à cotalidade de um
lote) antes da sua circulação no território da União ou da sua introdução e circulação numa zona protegida. Caso os vegetais,
produtos vegetais ou outros objetos circulem numa embalagem, num molho ou num contentor, o passaporte deve ser
afixado na embalagem, no molho ou no contentor.
O passaporte fitossanitário, feito em qualquer suporte que seja adequado para a impressão dos seus elementos de forma
inalterável e duradoura, passa a ter o seu formato uniformizado na União Europeia, pretendendo-se que seja garantida
visibilidade, legibilidade e distinção clara de qualquer outra informação ou rótulo.
Para tal, foi publicado o Regulamento de Execução (UE) 2017/2313 da Comissão, de 13 de dezembro de 2017, que estabelece
as regras a seguir indicadas.

A informação a constar do passaporte fitossanitário deve:
Estar disposta dentro de um quadrado ou retângulo;
Ser legível sem utilização de ajudas visuais;
Estar contida dentro de uma linha de contorno, ou claramente separada de outro modo de qualquer outra
indicação escrita ou pictórica.
O passaporte fitossanitário deve estar conforme com um dos modelos indicados no Anexo do Oficio Circular
29/2018, consoante o caso.

Os passaportes fitossanitários que forem emitidos, em conformidade com a Diretiva 92/105/CEE da Comissão, de 3 de
dezembro de 1992, na circulação de vegetais e produtos vegetais antes de 14 de dezembro de 2019, permanecerão válidos
até 14 de dezembro de 2023.
Estão em preparação diplomas comunitários que irão detalhar os requisitos que serão aplicados para a autorização de
emissão de Passaportes Fitossanitários pelos operadores profissionais, os vegetais cuja circulação será obrigatória com
Passaporte Fitossanitário e as respetivas exceções.
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MODELOS ESTABELECIDOS DE PASSAPORTES FITOSSANITÁRIOS

A. PARA A CIRCULAÇÃO NO TERRITÓRIO DA UNIÃO:

A dimensão, tipo de letra, linha de contorno e proporções do tamanho dos elementos que compõem estes modelos
são apenas indicativos. A bandeira da União Europeia pode ser a cores ou a preto-e-branco, com estrelas brancas
sobre fundo negro ou vice-versa.
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B. PARA A INTRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO NUMA ZONA PROTEGIDA:



H. BACELO, S.L.HORTALIZAS BACELO, S.L.
FABRICACION Y VENTA DIRECTA DE INVERNADEROS
RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION
PANTALLAS TERMICAS, MESAS DE CULTIVO
MALLAS DE SOMBREO ETC.

PONTELLAS/BOUZA N.º 5
36.412 O PORRIÑO / PONTEVEDRA
TELF. 0034986332990
CORREO ELECTRONICO: info@hortalizasbacelo.com
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C. PARA A CIRCULAÇÃO NO TERRITÓRIO DA UNIÃO EM COMBINAÇÃO COM UMA ETIQUETA
DE CERTIFICAÇÃO:

* Consulte o m www.dgv.min-agricultura.pteOfício Circular n.º 29/2018

CERT IFICAÇÃO :

Tel. : (+351) 283 961 366

E-mail : agrovida@oninet.pt
Site www.agrovida.com:

D. PARA A INTRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO NUMA ZONA PROTEGIDA EM COMBINAÇÃO COM UMA ETIQUETA DE



Naturais

Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores
7

Agroglobal

NutrofertilSiro

FEIRAS INTERNACIONAIS

A Associação visitou a feira Agroglobal, onde teve a oportunidade de contactar os sócios e parceiros que estavam a
expor na feira e em simultâneo divulgar e promover junto de algumas empresas presentes a Lusoflora 2019.
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Testemunhos Lusoflora

Eis alguns dos testemunhos dos nossos associados para a última edição da Lusoflora. A presença de todos
enriqueceu-a, tornando-a numa das melhores edições dos últimos anos. Obrigada pelas vossas palavras, que ao
serem partilhadas foram fundamentais para o sucesso da mesma.
A Lusoflora 2019 espera por vós!

“A Lusoflora é uma excelente forma de contacto direto perante profissionais
do sector a nível nacional e internacional. Havendo assim espaço para troca
de ideias, experiências e possiveis negócios. A abertura do certame ao
público em geral também origina a promoção e divulgação da marca e seus
produtos. Os colóquios e outras atividades que ocorrem em paralelo são
também muito importantes, existindo espaços para divulgação de
novidades, problemas e possiveis resoluções.”

DANIEL CAMPELO AROMÁTICAS VIVAS

“Se podemos sonhar, podemos realizar”
A “Lusoflora” é isso mesmo. É o realizar de um sonho que permite a união
de todos os profissionais da área para a divulgação e sucesso da mesma.
É esse o espírito de companheirismo que nos leva todos os anos
frequentar esta exposição que para nós é diferente de todas as outras.
“Porque sózinhos vencemos às vezes mas juntos podemos ganhar
constantemente.”

JOÃO MENDES SÍTIO DAS PLANTAS

“A Lusoflora é o ponto de encontro de todos os agentes que fazem parte do
ramo das plantas ornamentais em Portugal. É a montra para o que de melhor
se faz em Portugal neste ramo.
Permite aos fornecedores estarem mais perto dos clientes e cria
oportunidades de negócio que de outra forma se perderiam. Pode
igualmente dizer-se que marca, hoje em dia, o início da Primavera, a estação
nobre do negócio.”

FREDERICO CHAGAS VIPLANT - VIVEIROS DO ALGARVE

A participação na Lusoflora para os Jardins Silvestres é muito importante,
porque se por um lado proporciona o (re)encontro com os demais
associados e colegas de profissão num contexto mais informal, por outro
lado permite-nos a concretização de novos contactos no nosso sector.
Resumindo, para nós a Lusoflora tornou-se um ponto de encontro
preferencial.

JARDINS SILVESTRES DE VIANA

Sendo a Lusoflora uma feira com grande projecção, nós acompanhamos
esta feira. Primeiro como visitantes, depois como expositores.
Vemos neste evento uma oportunidade de apresentarmos os nossos
produtos, assim como verificarmos as tendências de mercado.
De realçar também os colóquios, sendo um momento importante para
esclarecimento e debate dos problemas que afectam o sector.

CONCEIÇÃO RIBEIRO VERDENEIVA - COMÉRCIO DE FLORES, LDA.

“Proporciona um convívio e troca de experiência mútua entre as pessoas do
sector.
Aproveitamos também para mostrar novos produtos explicando “in loco” os
seus benefícios. Direcionada para o setor profissional que cada vez é mais
representativo para o tecido empresarial em Portugal”.

CARLOS SOARES SIRO


