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Os efeitos das alterações climáticas estarão para ficar e se fazer notar nos
próximos anos.
Sejamos da fração mais céptica ou mais optimista, creio ser consensual que
sentimos diferenças, essencialmente na frequência com que surgem alguns
fenómenos climáticos mais extremos. No passado mês de Junho o especialista e
Nobel da Paz Rajendra Pachauri de passagem por Lisboa alertava: “... O Sul da
Europa, onde Portugal se inclui, vai ver o avanço do mar, mudanças no turismo e
na agricultura, o mar terá peixes diferentes dos que se costumam consumir
agora, a vinha vai mudar e haverá mais mortes e doenças ...”
Não querendo ser demasiado alarmista, é notório que estas alterações já se
começam a sentir e os agricultores também as sentem. Se da parte dos
agricultores o surgimento de novas doenças e pragas fez aumentar a vigilância e
a necessidade de reação, espera-se dos nossos governantes sensibilidade para
as dificuldades daí inerentes. A necessária adaptação a novas situações
problemáticas requer tempo e investimentos que exigem um esforço elevado
num período de alguma contração económica. Será sempre importante analisar
toda esta problemática com bom senso, para que possamos continuar a ter uma
atividade agrícola ativa, moderna e dinâmica numa época em que globalização
nos trouxe novas oportunidades mas também acrescidas responsabilidades.
Novos desafios para os profissionais e técnicos do nosso sector irão certamente
surgir durante os próximos anos ...

Com a chegada do segundo semestre do ano a APPPFN e os seus associados
continuarão a participar em algumas ações de divulgação. Alguns dos nossos
associados irão estar na IBERFLORA com a Portugal Fresh. A associação irá estar
também na TECFRESH.
A organização de uma missão inversa a realizar no Norte de Portugal, em
parceria com a Acubam - Associação de Cultivos do Baixo Miño está também
agendada até ao final do ano.

Por fim em nome da APPPFN desejo umas
boas férias a todos os associados e amigos.

Vice-Presidente
Flor de Corte

Rui Algarvio

(Floragri)
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Mariana Moreira, foi eleita Miss Capital da Flor 2019. Este concurso
pretende promover as flores e a floricultura, uma das mais importantes
atividades económicas do concelho do Montijo , e é dinamizado pela
Associação Somos Peixinho, em parceria com a Marca Flores do
Montijo e com o apoio da Câmara Municipal do Montijo e da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.

Tal como nas edições anteriores, este evento marcou a abertura do projeto
municipal Montijo Lugar de Encontros, onde existe uma grande aposta na
decoração da zona central da cidade.
No coração da Baixa, foram colocadas estruturas florais e os bancos da Praça
transformaram-se em baloiços de jardim.
Entre as novidades deste ano esteve a construção de um , num
evento aberto à população , além dos

Tapete de Flores
Concursos “Montras Em Flor” e “A Rota

da Gerbera “.

Decorreu uma vez mais o Festival da Flor
Fórum Montijo

Câmara Municipal do Montijo e os
produtores associados das “Flores do Montijo”

“ A Flor e as Emoções”.

Araik
Galstyan

no
, uma iniciativa em parceria com

a

dedicado ao tema:
Os visitantes foram convidados a descobrir os
spots florais, decorados pelo artista

, fundador da
e decorador oficial do kremlim, e

c a p t u r á - l o s e m i m a g e n s c h e i a s d e
personalidade para mais tarde recordar.

International Floral
Design School

Decorreu a 28 de maio, mais uma Assembleia Geral da APPPFN,

a situação da em Portugal, à qual se seguiu um
almoço convívio para os sócios presentes.

no CNEMA, em Santarém, com uma apresentação da DGAV sobre
Xylella Fastidiosa
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Eleição Miss Capital da Flor 2019

Festa da Flor Montijo 2019

Assembleia geral da APPP-FN
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LEGISLAÇÃO

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2313 DA COMISSÃO
de 13 de dezembro de 2017

Conforme já divulgado pela associação no , a DGAV (Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária) emitiu o Oficio Circular n.º 29/2018, o qual informa que na sequência do

, relativo a
medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, aplicável a partir de 14 de dezembro de 2019, salvo exceções,
entra também em aplicação na mesma data o relativo
aos passaportes fitossanitários para circulação na UE

Face ao impacto que esta regulamentação trará, transcrevemos o regulamento* supra referido

A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de
2016, relativo a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais, e que altera os Regulamentos (UE) n.º
228/2013, (UE) n.º 652/2014 e (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE do Conselho ( ),
nomeadamente o artigo 83.º, N.º 7,
Considerando o seguinte:
(1) O artigo 83.º, N.º 7, do habilita a Comissão a adotar as

visibilidade e a legibilidade clara, é importante que os passaportes fitossanitários tenham formatos
normalizados. Desta forma, garante-se também que os passaportes fitossanitários possam distinguir-
se claramente de qualquer outra informação ou rótulo.

(2) Devido às diferenças de tamanho e características dos vegetais, produtos vegetais ou outros objetos
para os quais seja exigido um passaporte fitossanitário, deve ser assegurado um certo grau de
flexibilidade no que se refere às especificações relativas ao formato dos passaportes fitossanitários.

do anexo, devem constar vários modelos alternativos para permitir ter em conta as referidas diferenças
dos vegetais, produtos vegetais ou outros objetos para os quais seja exigido um passaporte
fitossanitário. Por outro lado, esses modelos não devem estabelecer especificamente a dimensão dos
passaportes fitossanitários, a utilização de uma linha de contorno, a proporção do tamanho dos seus
elementos nem os tipos de letra a utilizar.

boletim informativo de setembro de 2018

Regulamento (UE) n.º 2016/2031, do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de outubro de 2016

*

Que define as especificações relativas ao formato do passaporte fitossanitário para a circulação no território
da União e do passaporte fitossanitário para a introdução e a circulação numa zona protegida

Regulamento (UE) 2016/2031

Regulamento (UE) 2016/2031

Regulamento (UE) 2017/2313 de 13 de dezembro 2017,

especificações
relativas ao formato do passaporte fitossanitário para a circulação no território da União e do

Para assegurar a fácilpassaporte fitossanitário para a introdução e a circulação numa zona protegida.

Por conseguinte, dentro de cada categoria de passaportes fitossanitários estabelecidos nas partes A a D
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(3)

(4)

(5)

(6)

Artigo 1.º
Modelos de passaportes fitossanitários

Artigo 2.º
Requisitos aplicáveis aos elementos dos passaportes fitossanitários

Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da
União Europeia. Artigo 4.º

Data de aplicação

O presente regulamento é aplicável a partir de 14 de dezembro de 2019.
Os passaportes fitossanitários emitidos antes de 14 de dezembro de 2019 em conformidade com a Diretiva
92/105/CEE mantêm-se válidos até 14 de dezembro de 2023.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os
Estados-Membros.

Os elementos do passaporte fitossanitário devem estar dispostos dentro de um quadrado ou retângulo e
devem estar claramente separados de qualquer outra indicação escrita ou pictórica por uma linha de
contorno ou de qualquer outro modo. Como mostra a experiência, isto é importante para aumentar a
visibilidade dos passaportes fitossanitários e a sua especificidade em relação a qualquer outra informação ou
rótulo.
Por razões de segurança jurídica, o presente regulamento deve ser aplicável a partir da mesma data que o
Regulamento (UE) 2016/2031.
Muitos vegetais, produtos vegetais e outros objetos para os quais os passaportes fitossanitários serão
emitidos em conformidade com a Diretiva 92/105/CEE da Comissão ( ) antes da data de aplicação do presente
regulamento continuarão no mercado ou em circulação após essa data. Dado não existirem problemas de
saúde que exijam uma alteração imediata das especificações relativas ao formato, os passaportes
fitossanitários emitidos antes de 14 de dezembro de 2019 devem permanecer válidos até 14 de dezembro de
2023.
As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente
dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

1. Os passaportes fitossanitários para a circulação no território da União devem ser conformes com um dos
modelos estabelecidos na parte A do anexo.
2. Os passaportes fitossanitários para a introdução e a circulação numa zona protegida devem ser conformes
com um dos modelos estabelecidos na parte B do anexo.

3. Os passaportes fitossanitários para a circulação no território da União, combinados com um rótulo de
certificação nos termos do artigo 83.º, n.º 5, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) 2016/2031, devem ser
conformes com um dos modelos estabelecidos na parte C do anexo.

4. Os passaportes fitossanitários para a introdução e a circulação numa zona protegida, combinados com um
rótulo de certificação nos termos do artigo 83.º, n.º 5, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2016/2031,
devem ser conformes com um dos modelos estabelecidos na parte D do anexo.

Os elementos do passaporte fitossanitário, tal como definidos no anexo VII do Regulamento (UE) 2031/2016,
devem estar dispostos dentro de um quadrado ou retângulo e devem ser legíveis sem a utilização de ajudas
visuais.

Devem estar contidos dentro de uma linha de contorno, ou claramente separados de outro modo de qualquer
indicação escrita ou pictórica, de forma a serem facilmente visíveis e claramente distinguíveis.
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ANEXO

Especificação técnica: a dimensão dos passaportes fitossanitários, a utilização de uma linha de contorno,
as proporções do tamanho dos seus elementos e os tipos de letra utilizados nos modelos são apenas
exemplos.

A bandeira da União pode ser impressa a cores ou a preto-e-branco, com estrelas brancas sobre fundo
negro, ou vice-versa.

Legenda

Os termos «Plant Passport» ou «Plant Passport - PZ» em inglês e, se pertinente, numa outra língua oficial da
União Europeia, a separar por uma barra oblíqua.

O(s) nome(s) botânico(s) da(s) espécie(s) de plantas ou do(s) táxon(s) em causa, no caso dos vegetais e
produtos vegetais, ou, se for caso disso, o nome do objeto em causa, e, facultativamente, o nome da
variedade.

O código de duas letras indicado na norma ISO 3166-1-alfa-2 ( ), referido no artigo 67.º, alínea a), do
Regulamento (UE) 2016/2031, do Estado-Membro onde o operador profissional que emite o passaporte
fitossanitário se encontra registado.

O número de registo alfabético, numérico ou alfanumérico nacional do operador profissional em causa .

Se aplicável, o código de rastreabilidade do vegetal, produto vegetal ou outro objeto em causa.

Se aplicável, o código de barras único, o código QR, um holograma, um microcircuito ( ) ou outro suporte
de dados que complemente o código de rastreabilidade.

Se aplicável, o código de duas letras indicado na norma ISO 3166-1-alfa-2, referido no artigo 67.º, alínea a),
do Regulamento (UE) 2016/2031, do Estado-Membro de origem.

Se aplicável, o(s) nome(s) do país ou países terceiros de origem ou o respetivo código de duas letras indicado
na norma ISO 3166-1-alpha-2.

Nome(s) científico(s) da(s) praga(s) de quarentena da zona protegida ou, em alternativa, o código atribuído
especificamente a essas pragas, referido no artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 2016/2031.

As informações exigidas num rótulo oficial para as sementes ou outros materiais de propagação referidas,
respetivamente, no artigo 10.º, n. º 1,
66/402/CEE do Conselho ( ), no artigo 10.º, n.º1, da Diretiva 68/193/CEE do Conselho ( ), no artigo 12.º da
Diretiva 2002/54/CE do Conselho ( ), no artigo 28.º, n.º1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ( ), no artigo
13.º, n.º1 da Diretiva 2002/56/CE do Conselho ( ) e no artigo 12.º, n.º1, da Diretiva 2002/57/CE do Conselho

no rótulo para material pré-básico, básico ou certificado, como referido no artigo 9.º, n.º1, alínea b), da
Diretiva 2008/90/CE do Conselho ( ).

chip

da Diretiva 66/401/CEE do Conselho ( ), no artigo 10.º, n.º1, da Diretiva

( ),
e

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PARTE A

PARTE B

PARTE DPARTE C

Modelos de passaportes fitossanitários para a
circulação no território da União, em combinação
com um rótulo de certificação, referidos no artigo

1.º, n.º 3

Modelos de passaportes fitossanitários para a
introdução e a circulação numa zona protegida,
em combinação com um rótulo de certificação,

referidos no artigo 1.º, n.º 4

Modelos de passaportes fitossanitários para a circulação no território da União, referidos no artigo 1.º, n.º 1

Modelos de passaportes fitossanitários para a introdução e a circulação numa zona protegida,
referidos no artigo 1.º, n.º 2

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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A foi fundada por dois sócios, um deles Português residente na Holanda e outro
Holandês, ambos com largos anos de experiência na área, daí nos apresentarmos como uma
empresa Holandesa com Sede em Portugal. Embora trabalhe outras flores e raízes, sejam elas
de corte ou de jardim fora do território Nacional, iniciou a produção de peónias há cerca de 5
anos em Portugal a título de experiência, e após diversos testes quanto ao tipo de solo, clima,
e variedades a produzir, contou em 2019 com 14 variedades de peónias de qualidade superior
distribuídas por 5 Hectares de Plantações no Ribatejo.
Actualmente 90% da produção é expedida p o

STEEN SOEP

ara a Holanda maioritariamente para
mercado de Aalsmeer e 10% para o mercado Nacional, pretendendo em poucos anos alcançar os 70/30 e firmar-se no
mercado Nacional.

Na hora de escolher os melhores produtos aos melhores preços, os nossos

Clientes contam com a experiência e o profissionalismo da Equipa Florimex

Portugal, composta por profissionais altamente qualificados, motivados,

prestando esclarecimentos sobre novos produtos e promoções, procurando a

satisfação e ao mesmo tempo a fidelização.

Quanto à Flor que produzimos:

Variedades disponíveis 2019/2020

Steen Soep Unip Lda

“ é um género de plantas com flor, frequentemente considerado como o único da
família monotípica Paeoniaceae. O género tem ampla distribuição natural nas regiões
temperadas do Hemisfério Norte, estando presente na Eurásia, Norte de África e oeste da
América do Norte. As fronteiras entre espécies deste género são pouco claras, razão pela
qual as estimativas do seu número variam de 25 a 40. São maioritariamente plantas
herbáceas, perenes, com 0,5 a 1,5 m de altura, mas algumas são arbustivas, com 1,5 a 3 m
de altura. Depois de estabelecida no jardim, requer pouca manutenção e pode sobreviver
aos invernos mais rigorosos, florescendo todos os anos na primavera.”

Paeonia

Shirley Temple; Gilbert Barthelot; Immaculee; Boule de Neige; Flame; Sarah Bernardt; Pink
Hawaiian; Alexander Fleming; Kansas; Red Magic; Coral Sunset; Paula Fay; Duchesse de
Nemours; Barbara

,
Rua General Humberto Delgado, n.º 245, 2080-640 Paço dos Negros (Fazendas de Almeirim)
Tel: +351 918402645
E-mail: steensoep@gmail.com

Novos Associados

FLORIMEX

Slogan: O Nosso Sucesso é o Sucesso dos Nossos Clientes.

NOVOS
ASSOCIADOS
NOVOS
ASSOCIADOS
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A empresa é uma empresa dedicada à produção
de plantas ornamentais desde 1980.
O seu fundador, Joaquim Silva Cardoso, nascido a 1939, teve vários
percursos profissionais até ao momento que se rendeu à
produção de plantas. Dentro dos seus ensaios em 1978 passou o

que rapidamente se tornou a paixão da sua vida.

FLORAMIX, LDA.

cyclamen,
Hoje, já na terceira geração, a empresa Floramix, Lda além do

desenvolveu também a sua especialização na produção de
manjerico e poinsétia.
A calendarização das nossas produções é vital para assegurar a
qualidade final de oferta dos nossos produtos. Tentamos, com a
ajuda dos nossos parceiros, reforçar o setor florícola e assim
contribuir para a economia do país.

cyclamen

Floramix, Lda
Rua dos Barreiros, 335
4405-529 Valadares

Tel.: 227 135 312
floramix.pt@gmail.com

A 28 e 29 de fevereiro, a maior exposição nacional do setor verde está de volta com mais
expositores, conferências, debates, reuniões B2B e muitas novidades.
Marque já na sua agenda.
Contamos com a sua presença.
Mais informações em: //www.apppfn.pt https://www.facebook.com/feiralusoflora/

LUSOFLORA 2020

Feiras Internacionais

NOVOS
ASSOCIADOS
NOVOS
ASSOCIADOS


