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Caros colegas, termino no dia 29 de Fevereiro, após a eleição da nova direção, que
irá decorrer durante a edição Lusoflora 2020, o meu mandato como presidente desta
prestigiada e reconhecida, Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores
Naturais.
Sinto um enorme orgulho em ter feito parte desta direção, ocupando diferentes
funções ao longo destes anos e dos bons resultados do trabalho que esta equipa
conseguiu alcançar.
Não foram anos fáceis, muita coisa ficou por resolver, mas muitas mais foram
alcançadas com sucesso, em prol dos interesses dos nossos sócios e do nosso setor,
fruto do empenho e dedicação direta ou indireta de vários membros da nossa
associação e de alguns decisores políticos que acreditam no potencial do nosso
setor.
Os cargos de responsabilidade que ocupei durante vários anos nesta associação,
desde Vogal, Vice-presidente e por último como Presidente, apesar de por vezes
cansativo, também contribuíram para uma grande aprendizagem pessoal e
profissional.
No exercício destas funções, tive o privilégio de conhecer, aproximar e intensificar
amizades com muitas pessoas, dentro e fora da nossa associação, que muito me
marcaram positivamente e que foram indispensáveis para os sucessos das batalhas
que em conjunto alcançamos. Para todos eles os meus sinceros agradecimentos.
Porém existem três pessoas que foram o pilar durante todo este percurso, a quem
quero deixar um agradecimento público e especial pelo seu profissionalismo,
persistência e ensinamentos e que considero que todos nós, muito devemos.
Estas pessoas são: Engª Paula Vilanova, profissional e incansável. Engº Ricardo
Silvestre, ponderado e assertivo. E ao nosso mentor, sempre irreverente e
inconformado, Engº Ladislau, o "Disco Rígido" da nossa associação como ele próprio
se identifica e que nós tivemos o privilegio de confirmar. Para eles, o meu muito
obrigado pela dedicação e apoio incondicional.
Por questões pessoais e profissionais, que limitam a minha disponibilidade, não
pretendo recandidatar-me a novo mandato com responsabilidade na direção da
APPPFN.
Acho também benéfica a rotatividade e entrada de novos membros, com energia e
ideias renovadas para estas funções.

Acredito e faço votos, que os membros da lista que
venham a ser eleitos para o novo mandato, saberão
honrar e continuar a defender os interesses da nossa
associação, dos nossos associados e do nosso setor.
Continuarei, dentro da minha disponibilidade, a
cooperar e a contribuir para o sucesso da nossa
APPPFN.
A todos os colegas e amigos, desejo os maiores
sucessos pessoais e profissionais neste ano 2020 que
agora se iniciou.

Victor Araújo
PRESIDENTE APPP-FN



Associados na Iberflora

Actividades da APPP-FN

A Iberflora, decorreu em Outubro e contou com a presença da Bayflor, Viplant e Viveiros Monterosa em Parceria
com a Portugal Fresh, além da Hera Verde e Planta Livre.

A Associação foi convidada pelo Instituto Superior de Agronomia a participar na
Aula Aberta da disciplina sob o tema “Espaços verdes
urbanos: contributos, limitações e futuro", que decorreu no dia 19 de
Dezembro, e que contou com outros oradores ligados aos domínios do
ambiente, espaços verdes e educação ambiental. Foram abordados temas
como “

Jardins históricos de Lisboa:
conservação exsitu de espécies ameaçadas” pelas Arq. Paisagistas Ana Raquel
Cunha e Ana Luísa Soares do Centro de Ecologia Aplicada da U. Lisboa.

Horticultura Ornamental,

Um Futuro Para a Área Metropolitana do Porto: Espaços verdes e
Vivos” pela Associação Campo Aberto e “
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O Regulamento (UE) 2016/2031: novo instrumento de governança do Regime Fitossanitário da EU

sobre as melhores práticas, as medidas e outras ações requeridas
para prevenir a sua presença e propagação;
- Dispor de um plano eficaz a seguir em caso de qualquer suspeita
da ocorrência ou deteção de pragas de quarentena e RNQP;
- Sistemas que permitam cumprir as obrigações em matéria de
rastreabilidade e registos.
Não cabendo a esta nota um papel exaustivo na divulgação e
esclarecimento dos novos requisitos legais, a DGAV publicará
brevemente no seu versões atualizadas dos Guias
relativos à importação, registo fitossanitário e emissão de Passaporte
Fitossanitário.

Portal

Dr. João Nuno Barbosa DGAV-
Chefe da Divisão de Inspeção Fitossanitária e de materiais de propagação Vegetativa

O início da década de 20 assume particular relevância no âmbito das matérias ligadas à proteção das plantas, porque é
em 2020 que se celebra o Ano Internacional da Sanidade Vegetal, mas também porque será no decurso deste ano que
enfrentaremos o desafio de implementar na prática um conjunto de novos Regulamentos comunitários, em
aplicação desde o passado dia 14 de dezembro, publicados com o objetivo de aperfeiçoar as medidas de proteção contra
as pragas dos vegetais face às transformações e evolução na produção e circulação destes últimos.

Tomando como partida o Regulamento (UE) 2016/2031, que definiu regras para determinar os riscos
fitossanitários colocados por qualquer espécie, estirpe ou biótipo de agentes patogénicos, animais ou vegetais parasitas
nocivos para os vegetais ou produtos vegetais («pragas»), bem como medidas para reduzir esses riscos para um nível
aceitável, vários outros Regulamentos entretanto publicados vieram estabelecer as condições para a sua aplicabilidade.
No contexto duma evolução que reforça obrigações tanto dos serviços de controlo como dos operadores
profissionais e demais cidadãos, e coloca particular enfase na disponibilização da informação, destacamos como novidades:
- O conceito de "praga prioritária", uma praga de quarentena cujo potencial impacto a nível económico, ambiental ou social
é o de maior gravidade para o território da União. Incrementos na obrigatoriedade de informação, prospeção e ação
no combate às pragas de quarentena são mais relevantes no caso das pragas prioritárias, em número de 20, elencadas no
Regulamento Delegado (UE) 2019/1702;
- Idêntico princípio de precaução levou a União a estabelecer uma lista provisória de vegetais e produtos vegetais de risco
elevado (Regulamento de Execução (UE) 2018/2019) cuja introdução no território da União fica proibida na pendência de
uma avaliação de risco;
- O conceito de "praga regulamentada não sujeita a quarentena" (RNQP), cuja presença tem um impacto económico
inaceitável em vegetais para plantação específicos (incluindo diversas espécies ornamentais), relativamente às
quais estão definidos limiares máximos e disponíveis medidas viáveis e eficazes para prevenir a sua presença.
Para além de listar pragas de quarentena, da União e das Zonas protegidas (ZP), e os RNQP, o Regulamento de Execução
(UE) 2019/2072, que estabelece condições uniformes para a execução do Regulamento (UE) 2016/2031, elenca ainda os
produtos cuja introdução na União ou nas ZP é proibida e os produtos com requisitos especiais correspondentes para a sua
introdução ou circulação na União e nas ZP.
Praticamente todos os vegetais passam a exigir Certificado Fitossanitário para ser introduzidos na União e todos os
vegetais para plantação, com exceção das sementes (mas incluindo algumas) passam a exigir Passaporte Fitossanitário para
nela circular.
A propósito de Passaporte Fitossanitário, o Regulamento de Execução (UE) 2017/2313 estabeleceu especificações uniformes
quanto ao seu formato e o Regulamento Delegado (UE) 2019/827 definiu os critérios a satisfazer pelos operadores
profissionais para que possam ser autorizados a emitir o PF, nomeadamente no que respeita a:
- Conhecimentos necessários sobre as regras aplicáveis para os exames relativos a pragas de quarentena e RNQP e
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CONVERSAS GRUPO SIMAB
O potencial das flores de corte e plantas de vaso em Portugal

A mão-de-obra é um dos maiores problemas de um setor que vai crescendo, mas vive a fase mais complicada. A
qualidade é muita e já se pensa em aumentar as exportações. "É um negócio rentável", mas as flores e as plantas
de vaso tendem a ser mais ou menos procuradas de acordo com a disponibilidade das carteiras dos portugueses.
Hoje, vive-se uma fase mais complicada, reconhece Rui Algarvio, vice-presidente da Associação Portuguesa de
Produtores de Plantas e Flores Naturais (APPPFN), mas o que é produzido no país é de elevada qualidade e "não
fica nada atrás dos produtos que são produzidos na Holanda". Nesse país, assim como na Bélgica e em Inglaterra,
há a tradição de comprar flores. Em Portugal não é tanto assim, embora haja um aumento na procura de plantas
de vaso. "Há uns anos, as pessoas não eram muito adeptas [das plantas de vaso], mas hoje em dia sim. As flores
de corte têm mantido a dinâmica, cresceu, decresceu, voltou a crescer, agora apresenta-se novamente numa fase
mais complicada. Os jovens não compram flores, a não ser nas épocas especiais, como o Dia dos Namorados ou o
Dia da Mãe, ao contrário do que se passa no norte e centro da Europa." Rui Algarvio explica que o negócio ainda é
rentável, mas nota-se um decréscimo das vendas nos últimos dois/três anos: "O preço das flores mantém-se
quase inalterado há anos e os fatores de produção e da mão-de-obra têm subido a um ritmo elevado." A mão-de-
obra é uma das dificuldades. "Não é fácil encontrar. Poucos são portugueses. Durante algum tempo trabalhámos
com algumas pessoas que vinham do Leste da Europa, que a pouco e pouco foram saindo. Ainda arranjámos
alguma mão-de-obra em países como a Tailândia, Vietname. Passam aqui períodos de quatro/cinco anos e
regressam aos seus países, mas tem sido o escape das empresas para arranjar mão-de-obra." A APPPFN conta com
mais de cem associados e com 80% dos produtores. Ajuda a nível jurídico, na produção, na divulgação, sendo uma
das bandeiras a Lusoflora, evento anual que muito contribui para mostrar o que de bom se faz em Portugal. Muita
da produção fica no país, mas já se vai dando passos rumo a uma maior exportação. "Já existem processos em

curso de exportação contínua de plantas
em vaso. No caso das flores de corte é
mais demorado e é bom que assim seja,
para que não se erre. Hoje há umas
exportações pontuais para a Holanda,
Espanha, para alguns países da África
lusófona. Mas não é um processo
continuado." A cooperação com a Sociedade
Instaladora de Mercados Abastecedores
(Simab) tem sido muito importante,
principalmente na forma de comercialização
do produto, como realçou Rui Algarvio. A
gerbera portuguesa, a rosa, os crisântemos
são das flores mais procuradas. E, garante
Rui Algarvio, de grande qualidade.

Transcrição da entrevista a Rui Algarvio, vice-presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e
Flores Naturais à SIMAB -Sociedade Instaladora De Mercados Abastecedores, S.A

https://www.dinheirovivo.pt/iniciativas/o-potencial-das-flores-de-corte-e-plantas-de-vaso-em-portugal/
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Fitas de transferência térmica garantindo:
- Cobertura de 95% das aplicações de mercado;
- Qualidade, versatilidade, funcionalidade e preço;

Comercialização de etiquetas em rolo compatíveis com impressoras Zebra, em folhas
A4 de diversas medidas, cores e materiais. Indicadas para soluções indoor e outdoor
ligadas à sinalização, como para escritórios e soluções de secretária.

Material de sinalização, identificação e informação de segurança, de fácil utilização, em
suportes auto-adesivos que podem ser aplicados no exterior ou interior. Sinalização e
transporte de mercadorias perigosas.

A nossa equipa dedicada à Floricultura/Horticultura confia no bom desempenho dos produtos
fornecidos. Disponibilizamos um serviço de entrega rápida para as etiquetas em stock.
Fabricamos Etiquetas e Tags com fotos das plantas, em materiais duráveis com
informações personalizadas: logotipo, imagem, descrição, preço e código de barras.

As nossas marcas

Somos uma empresa especializada no fabrico e comercialização de consumíveis para identificação e codificação

de produtos, destacando as etiquetas auto-adesivas em rolo, brancas ou pré-impressas, “tickets” para eventos

empresariais, culturais, desportivos e as bobines em papel térmico ou papel comum para impressoras portáteis e

de POS.

A assenta nos seguintes princípios:

• Ser uma empresa de referência no seu sector a nível nacional e internacional;

• Desenvolver a inovação nos processos produtivos;

• Melhorar a organização interna;

• Fidelizar os seus Clientes;

• Dar garantias de Qualidade dos seus produtos a Clientes, parceiros e fornecedores.

• Manter uma equipa de trabalho coesa, dinâmica e capaz de dar resposta às necessidades dos Clientes;

• Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;

• Cumprir com rigor toda a legislação afecta à actividade da , as normas de referência e outros

requisitos que a empresa subscreva no âmbito da Qualidade e da Segurança e Saúde no Trabalho.

Política de Qualidade

Amostras grátis; Elevada gama de cortantes; Orçamentos em 24h; Design costumizado; Precisão de

impressão Rolos com diversos nº de etiquetas; Casquilos diversificados; Etiquetas à medida; Qualidade e

Durabilidade

®

®

®

®

®

®



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

A empresa Bambuparque Lda deve a sua origem a uma sociedade
francesa "La Bambouseraie" que possui a mais antiga e mais
importante coleção de bambus da Europa. É igualmente um dos
jardins privados mais visitados ( 350.000 visitantes por ano)
No entanto pelos Invernos demasiado frios da Região de Cevennes,
onde se localiza "La Bambouseraie", não a torna a região indicada
para os bambus tropicais. Por esta razão o diretor da "La
Bambouseraie" comprou em 1990 uma centena de hectares de
terreno no Alentejo de forma a cultivar e reproduzir os bambus
tropicais.
Em 1991 foi criada a Pépinière Bambuparque que produz atualmente
não só bambus tropicais mas também bambus temperados. A maior
parte das vendas são de bambus em vaso para decoração de jardins.
Todavia o crescente interesse pelos bambus não é exclusivamente o
fator ornamental, existe também um interesse do sector alimentar
pela utilização dos rebentos jovens muito apreciados nos países
asiáticos.
Da mesma forma existe cada vez mais um interesse utilitário pela
utilização das canas para artesanato, construção e até mesmo para a
indústria.

Pelo aumento enorme da procura das plantas de bambu durante este ano acreditamos veemente que a nossa
empresa tem um futuro muito promissor à sua frente.

Bambuparque

Herdade das Fontes

Apartado 3736

7630-584 S.Teotónio

Móvel: 968 513 699

Tel.283 958 573
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Data: 22/01/2020 - 24/01/2020

Salão Profissional de Plantas Ornamentais e Afins
Cidade: Alicante (Espanha)
Data: 28/01/2020 - 31/01/2020

Feira: Jardinagem, Agricultura, Horticultura, Industrias florestais
Cidade: Essen (Alemanha)
Data: 20/02/2020 - 22/02/2020

Feira: Jardim, Plantas, Plantas para Jardim
Cidade: Milão (Itália)

Viveralia

IPM Essen

Myplant & Garden

LUSOFLORA 2020 - Conferência "Cidades Verdes e Floridas Cidades Sustentáveis"

Feiras Internacionais 2020

INSCRIÇÕES EM LUSOFLORA.PT
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