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O amável convite que me fizeram para escrever este editorial, tornou-se num acto de reflexão e
um momento de auto-análise, afinal o que poderei eu dizer sobre a APPPFN, ou o associativismo
em geral ..muito pouco!

Demorei 20 anos a fazer parte da Associação, sinceramente sem motivo em especial, somente
não me juntei... não via "vantagem em especial"... achava que não existiam empresas a produzir
o mesmo que eu... de alguma forma foquei-me mais nas diferenças que nas semelhanças.

Deixei de expor na Lusoflora (e restantes feiras Nacionais), por achar que a feira não me estava a
dar o "retorno que eu investia", queria uma feira mais profissional, com mais oportunidades/
visitantes, como as que vejo na Holanda ou Espanha... mas se eu não exponho, e todos os
outros pensarem como eu... é difícil lá chegarmos.

Como sócio passei a beneficiar de algumas "ajudas/consultas/recordatórias", da experiência da
associação em resolver algumas das dificuldades que temos de lidar com a burocracia legal, e
das "soluções" já encontradas para "problemas comuns".

Recebo regularmente decretos leis (enormes), sublinhados com os pontos que me interessam
( ), recebo alguns contactos de eventuais clientes, e encontro também alguns
fornecedores, passei a receber informação legal sobre "obrigatoriedades" a cumprir, muito antes
de as entidades que as "publicam" mas enviarem (quando o fazem...) e, muito importante, a
contar com a incansável ajuda da Eng. Paula Vilanova, umas vezes consultora, outras ouvinte
dos nossos desabafos e frustrações como profissionais.

Na verdade, a sentir que não sou o único a querer fazer o correcto, sem saber como, a trabalhar
muitos dias por ano e muitas horas por dia, num ramo desgastante, onde o mercado nacional é
pequeno para podermos crescer, e quando o conseguimos fazer.... somos pequenos para os
mercados internacionais.... onde a produção nacional muitas vezes é desvalorizada, em
detrimento do que "vem de fora" (mesmo que inicialmente tenha saído de cá...)

Já como sócio da APPPFN demorei mais cinco anos a "disponibilizar-me" para a servir como
membro da direcção, os motivos ? Sempre os mesmos.... falta de tempo, falta de jeito, falta de
experiência... esperava por uma fase mais calma da vida profissional, como se isso existisse...

Continuo sem saber muito bem o que é suposto eu fazer, de momento essencialmente aprendo
ao ver os restantes membros, tenho percebido que existe realmente um importantíssimo e
invisível trabalho de bastidor ao nível institucional/politico que desconhecia ...

Acredito no futuro das plantas ornamentais / floricultura em Portugal, que podemos ser
competitivos nos mercados externos, e que o mercado Nacional nos está/irá valorizar cada vez
mais, mas temos de nos profissionalizar, optimizar métodos, custos e desburocratizar os
processos legais e UNIR!

adoro isto!!!
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Através da associação, podemos ter uma voz, fazer ouvir as nossas
dificuldades, mas também as nossas vantagens e qualidades, para tal
temos de ser muitos, muitos mais.... de áreas e experiências distintas
encontrando os pontos "comuns", "temos de construir pontes invés de
muros" em torno das nossas diferenças.

Uma vez mais agradeço a oportunidade, e espero que esta minha
"partilha" contribua para que alguns dos que ainda não fazem parte,
ou deixaram de fazer, talvez por motivos similares aos meus, façam
como eu... porque não dar uma hipótese (a nós mesmos), e fazer parte
de algo maior?
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Reunião com o secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

O Setor nos media

2 Atividades do SetorAtividades do Setor

A Direção reuniu no passado mês de março, com o
Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento
Rural, Dr. Rui Martinho.
A crise no setor da flor de corte a legislação sobre as Plantas
Invasoras, candidaturas específicas entre
outros, foram alguns dos assuntos abordados.
A Associação apresentou ainda um documento com estes e
outros constrangimentos do setor, assim como algumas
propostas de resolução dos mesmos.

online

,
no âmbito do PDR,

Festa da Flor Montijo Capital da Flor

A Câmara Municipal do Montijo em parceria com a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores
Naturais e os associados da marca "Flores Do Montijo", realizou mais uma edição da Festa da Flor, entre os
dias 28 e 30 de maio.
Em paralelo no Alegro Montijo, a Praça Redonda encheu-se com mais de 10000 flores, num espaço solidário
denominado a apoiar instituições locais, através de fotos tiradas pelo público visitante.Photospot,

O Setor esteve em destaque nos media nacionais e internacionais.
Da revista ", ao artigo de opinião na "Frutas,
Legumes e Flores", do "Guia Verde" à "Sociedade Civil" da RTP2, ou em
reportagens do Expresso/Agência Lusa, a importância das Plantas
durante o confinamento, e a crise no setor na Flor de corte, foram
muitas as abordagens efetuadas durante os últimos meses.

"Floriculture International

O SECTOR DA HORTICULTURA

ORNAMENTAL NÃO PAROU

DURANTE A PANDEMIA!

frutas, legumes e fores | Junho 2021

criados para outas actividades contribu-

tivas, que aplaudimos por justos e neces -

sários que são, deviam ter contemplado

as empresas do nosso sector com o mes-

mo problema/situação.

Fomos resilientes face à ausência de uma

resposta atempada e adequada por

parte das entidades competentes, mas

muitas empresas continuam à espera

de medidas que apoiem directamente e

Especificamente o sector para poderem/

conseguirem investir.

O sector tem de ser apoiado com linhas

específcas PDR2020, que permitam:

a) modernizar as empresas, aumentan-

do eficiência, qualidade e menor custo

energético;

b) trazer jovens empresários para o sec-

tor;

c) que as empresas ganhem dimensão

para poderem exportar;

d) redução de consumos de água, ener-

gia e outros.

Portugal tem condições edafoclimáticas

específcas em cada região que lhe per-

mitem ter produtos variados e valoriza-

dos no mercado internacional.

Não temos uma estratégia nacional para

o sector das plantas e fores ornamen-

tais. A Resolução da Assembleia da Re-

pública n.º 185/2016 está por concreti-

zar desde 2016. As empresas do sector e

as suas associações representativas nun-

ca foram chamadas para a concretização

desta medida aprovada pela Assembleia

da República. Como sempre, estamos

disponíveis para contribuir para o desen-

volvimento económico e sustentável do

sector.

Associação Portuguesa de Produtores de Plantas
e Flores Naturais (APPPFN)

A pandemia instalou-se na época mais

importante de comercialização do sector

– o início da Primavera! Com a quebra

abrupta do consumo nacional e interna-

cional, as empresas não puderam parar,

sendo obrigadas a destruir grande parte

da sua produção, apresentando quebras

diárias de cerca de dois milhões de euros.

O acesso ao lay-of não foi opção para a

maioria dos produtores, dado necessita-

rem de mão-de-obra para a manutenção

das suas culturas instaladas e/ou destruir

o que não conseguiram vender.

As empresas produtoras de plantas orna-

mentais conseguiram ultrapassar melhor

a crise, apesar de, no primeiro confina -

mento, as plantas de época terem sido

em grande parte perdidas. No restante

ano, as empresas adaptaram-se e con-

seguiram, não todas, chegar ao fim de

2020 sem prejuízo ou com perdas que

não inviabilizam o seu futuro. Aqui, o

que cada empresa produz fez a diferen -

ça no resultado final. O crescimento da

paixão pelo verde refectiu-se na dinâ-

mica das empresas, que se adaptaram,

restruturaram, criaram lojas online e en-

tregas ao domicílio, o que, associado à

abertura dos centros de jardinagem, ori-

ginou um incremento na procura e, con-

sequentemente, no volume de vendas.

As empresas produtoras de for de corte

tiveram um 2020 dramático. Dois perío-

dos de confinamento, épocas festivas

e comemorativas com maior impacto

económico – Dia dos Namorados, Dia

da Mulher, Domingo de Ramos (Dia das

Madrinhas), Páscoa, 25 de Abril, Dia da

Mãe e outras celebrações religiosas proi-

bidas ou muito limitadas –, encerramen-

to de cemitérios, ditaram a destruição

de milhões de fores, com a consequente

perda de receitas.

A quebra de facturação em 2020 foi, em

termos médios, de 30% (segundo inqué-

rito realizado entre as empresas nossas

associadas), não tendo uma boa parte

destes produtores conseguido recuperar

da situação criada pelo desastroso ano

de 2020. Resultou que, em 2021, grande

parte destas empresas diminuíram as

suas plantações/áreas de produção de

30% a 50%, assim como o número de

trabalhadores.

Para resolver os problemas de tesoura-

ria imediatos, as empresas do sector ti-

veram que recorrer às Linhas de Apoio

Covid-19: deram entrada cerca de 40

pedidos referentes à cultura de fores e

plantas ornamentais, no valor de 5,2 mi-

lhões de euros.

Amplamente difundido a 16 de Maio, foi

disponibilizado a 16 de Outubro um apoio

ao sector com a abertura de uma linha de

crédito de 20 milhões de euros, a juros bo-

nificados, a que recorreram 12 candidatu-

ras, no total de 1,515 milhões de euros

(segundo informação do Ministério da

Agricultura). Este apoio, aprovado tarde,

disponibilizado muito tarde e com condi -

ções pouco favoráveis apresentadas pelas

instituições de crédito, pelas razões atrás

referidas, foi pouco procurado.

Fomos o subsector agrícola mais fusti-

gado pelos efeitos dos confinamentos,

mas conseguimos demonstrar em 2020

uma notável dinâmica exportadora, com

enfoque nas plantas – as exportações

cresceram 8,8% face a 2019 –, ocupan-

do uma posição de destaque na fileira

agroalimentar.

Os apoios para quebras de facturação



‘Mais Cidades Verdes para a Europa’ - “More Green Cities for Europe”

Concurso Europeu: European Green Cities Award 2021 - PORTUGAL

Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
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No início deste ano, foi aprovada a campanha 'Mais Cidades
Verdes para a Europa'.
Portugal, (representado pela nossa Associação) , em conjunto com
12 países europeus (Bélgica, Bulgária, Dinamarca, França,
Alemanha, Holanda, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Polónia e
Suécia), estão empenhados em tornar as cidades mais preparadas
para o futuro, através da criação de espaços verdes e da utilização
de plantas ornamentais. A campanha visa informar decisores
políticos, responsáveis pelo planeamento urbano, municípios e
outros profissionais, sobre a importância dos espaços verdes nas
cidades e irá decorrer até ao final de 2023.
MAIS PLANTAS PARA UMA VIDA MELHOR!
A ideia principal da campanha é que as plantas têm um efeito
positivo na vida das populações.
Estudos confirmam que as árvores e as plantas têm uma influência positiva na qualidade do ar, na
produtividade do trabalho, na saúde e no bem-estar mental. Ao informar, a campanha pretende proporcionar
às populações um ambiente de vida urbano saudável, através da utilização de mais verde.
‘Mais Cidades Verdes para a Europa' visa principalmente profissionais envolvidos na conceção do ambiente
urbano.
VISITE O SITE: https://pt.thegreencities.eu/

Qual o projeto europeu que tira o melhor partido da utilização de infraestruturas verdes no meio ambiente?

O prêmio será atribuído ao projeto que melhor uso faz dos espaços
verdes no ambiente urbano. O objetivo do

é transmitir o valor acrescentado do verde no ambiente
urbano.
O Prêmio é uma iniciativa da European Nurserystock Association
(ENA) em conjunto com associações de 13 países europeus unidos
no programa internacional "Mais Cidades Verdes para a Europa".
Cada país pode apresentar um projeto nacional. Os projetos serão
avaliados por um júri composto por um membro de cada

European Green Cities
Award

país participante: Bélgica, Bulgária, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Polônia,
Portugal, Holanda e Suécia.
Os projetos elegíveis são muito diversos. De escolas a parques empresariais, de hospitais a áreas residenciais.
A característica dos projetos concorrentes é que a vegetação interna e/ou externa tem um valor agregado
importante para os seus utilizadores e para o meio ambiente. Esse valor agregado pode ser encontrado em
áreas como a produtividade do trabalho, a biodiversidade, valor imobiliário, o controlo do clima, proteção
para o futuro, saúde e bem-estar das populações.
Qual o projeto que representará ?
A segunda edição do European Green Cities Award decorre até 30 de julho e o vencedor será anunciado no
início do outono de 2021.
Para mais Informações sobre os critérios de avaliação e o processo internacional, os interessados deverão
contactar a associação através do

Portugal

info@apppfn.pt



APPP-FN: Lista de Usos Menores Autorizados para a Associação

4 Legislação

Ao abrigo do Artigo 51º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, para além das utilizações já aprovadas no
respetivo rótulo, foi concedida a extensão de autorização de utilização menor aos produtos da tabela infra,
para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso).

*Substituído por Movento Gold

PRODUTO Representante Inimigo
Armicarb
Score 250 EC
Cuprocol
Serenade max
Switch 62.5 WG
Malvin 80 WG
Floramite 240 SC
Magister flow
Flint
Movento-O-Teq *
ENXOFRE BAYER WG
Ortiva
Proxanil
Epik SG
Proplant
Ridomil gold MZ pépite
Alsystin Max
Affirm
Align
Dicarzol
Aliette flash
Signum
Insegar 25 WP
Pirimor G
Steward
Apollo
Nimrod
Rhodax flash
Nissorun WG
Folpan gold
Spintor
Karate Zeon
Teppeki

Certis Oídio
Syngenta Oídio
Syngenta Míldio.
Bayer Podridão cinzenta.
Syngenta Podridão cinzenta
UPL Míldio
UPL Ácaros tetraniquídeos
Gowan Crop protection Ácaros tetraniquídeos
Bayer Oídio.
Bayer Mosca branca
UPL Oídio
Syngenta Ferrugem
UPL Míldio
Sipcam Mosca branca
UPL Murchidão de plântulas.
Syngenta Míldio
Bayer Larvas mineiras
Syngenta Lagartas
Sipcam Mosca branca
SELECTIS Tripes
Bayer Murchidão das plântulas
BASF Podridão cinzenta.
Syngenta Larvas mineiras
Adama Afídeos
Cheminova/FMC Lagarta.
Adama Ácaros tetraniquídeos.
Adama Oídio
Bayer Míldio
Sipcam Aranhiço-amarelo
Adama Míldio.
Dow Tripes-da-Califórnia
Syngenta Mosca branca
ISK Afídeos



Resolução da Assembleia da República n.º 186/2021

Legislação (cont.)Legislação (cont.) 5

Projetos de Resolução para o setor aprovados no Parlamento

Resolução da Assembleia da República n.º 186/2021

Fruto de um trabalho contínuo da associação e com o apoio do ex-dirigente associativo, Engº Ladislau Silva,
foram apresentados pelo PSD, PS e PCP, três projetos de resolução para o setor na Comissão de Agricultura,
dos quais resultou a , que recomenda ao Governo
medidas específicas para o setor da floricultura, a saber:

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 186/2021
Sumário: Recomenda ao Governo medidas específicas para o setor da

floricultura.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao
Governo que:
1 - Defina, no âmbito dos instrumentos da Política Agrícola Comum, apoios direcionados aos produtores de
flores e plantas ornamentais afetados pela pandemia da doença COVID -19, ao nível da comercialização e da
produção, através de medidas específicas de apoio ao setor, para responder às dificuldades impostas pela
pandemia.
2 - Abra candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) específicas para o setor, alargando a
possibilidade a projetos que não pertençam a uma organização de produtores.
3 - Apoie a instalação de equipamentos de maior eficiência energética, através de candidaturas no próximo
quadro comunitário de apoio (PDR pós -2022).
4 - Reveja a legislação das espécies invasoras no que respeita às espécies cultivadas para fins ornamentais.
5 - Garanta um período de homologação para produtos fitofármacos semelhantes aos verificados nos
restantes Estados -Membros.
6 - Uniformize os processos de licenciamento de estufas agrícolas.
7 - Acelere as respostas, por parte da Administração Pública, nos processos de garantia da qualidade do
material vegetal, desburocratizando processos de operacionalização da inspeção fitossanitária e simplificando
o passaporte das plantas.
8 - Dê cumprimento ao estabelecido na Resolução da Assembleia da República n.º 185/2016, de 5 de agosto,
desenvolvendo uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais, envolvendo as
empresas e associações representativas, tendo em vista a sustentabilidade do setor, a redução dos custos de
produção e o aumento da qualidade do emprego, para criar mecanismos de apoio adequados à
especificidade desta atividade económica.
9 - Adeque o modelo de constituição de organizações de produtores às características do setor da floricultura,
para que essas organizações respondam às necessidades.
10 - Crie um regime de apoio para a redução dos custos de produção, nomeadamente os relacionados com o
fornecimento de gás natural, combustíveis e eletricidade.
11 - Preveja um regime de compensação nos casos em que seja obrigatório realizar procedimentos e medidas
de proteção fitossanitária que impliquem a eliminação de produções contaminadas por pragas vegetais.
12 - Realize uma campanha institucional que publicite a importância do setor das flores e plantas naturais na
economia nacional e promova o consumo regular dos seus produtos.
Aprovada em 28 de maio de 2021.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.



H. BACELO, S.L.HORTALIZAS BACELO, S.L.
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36.412 O PORRIÑO / PONTEVEDRA
TELF. 0034986332990
CORREO ELECTRONICO: info@hortalizasbacelo.com

Novos Asssociados

6 Novos AssociadosNovos Associados

A dedica-se à área da floricultura e plantas
ornamentais.

Viveiro Amigo Plantas Portugal

Instalada no sudoeste alentejano desde 2013, a Viveiro Amigo
Plantas de Portugal produz diferentes espécies de suculentas, que
são envidas para a empresa mãe na holanda AMIGO PLANT BV e
depois distribuídas por toda a europa e outros continentes.
As suculentas produzidas no Amigo Plantas de Portugal tem no mercado
internacional a classificação de " Top quality " - primeira qualidade, devido ao
nosso clima e experiencia de produção desta espécie de plantas.

Contacto:
Viveiro Amigo Plantas Portugal Lda
Arneirinhos
Caixa Postal 4417-A
7630-574 São Teotónio 283 647 015
Tel: 283 647 015
e-mail: geral@amigoplant.pt

Novos Sócios - Próximas Edições:
Deliciosas Cores, Unip., Lda
Ely Flowers
Desafio Jasmim
António Alves Rodrigues
Anthurium4you
Plântula - Propagação Vegetal, Lda.

V.D. Flor, Lda.
Biorosa - Cultura de Flores, Frutos e Produtos Hort. Lda.
Pemo Bambus
3Green - Soluções Ambientais
Ambiflora
Gigagarden

Viveiro Amigo Plantas Portugal



Novos Parceiros
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Ao longo do processo de apresentação dos pedidos para Usos Menores em Ornamentais, foram várias as
empresas que nos apoiaram, tanto no procedimento como no suporte dos custos dos referidos pedidos.
A todas elas, a Associação apresenta o seu mais sincero Obrigado.

http://cropscience.bayer.pt/internet/home/ https://www.jsobraldias.pt/

Https://www.messinagro.pt/

https://www.upl-ltd.com/es https://www.selectis.pt/ https://www.sipcam.pt/index.php

Mais informação em : https://apppfn.pt/parceiros/todos

https://www.certiseurope.es/certis-expertos-en-productos-para-la-

https://gcp.gowa co.com/ https://sanorte.com/ http://www.monterosa.pt/pt/n



APPP-FN: CONFERÊNCIA CIDADES VERDES DA EUROPA - 12 DE NOVEMBRO DE 2021

88 Feiras e EventosFeiras e Eventos

No âmbito da Campanha , a Associação
Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais irá realizar a , uma
Conferência Internacional com o objetivo de alertar os grandes decisores (políticos, urbanísticos, arquitetos,
etc.) para os benefícios de investir em mais espaços verdes nas cidades. Esses benefícios fazem-se sentir
numa maior biodiversidade, no combate às alterações climáticas, na economia- através do investimento na
natureza urbana, no bem-estar (um ambiente verde melhora a qualidade de vida) e na coesão social,
porquanto parques e jardins públicos convidam à interação social e ao exercício.
Em paralelo irá decorrer uma exposição de plantas e flores, inserida na temática da conferência.

'More Green Cities for Europe' (Mais cidades verdes para a Europa)
12 de novembro de 2021

Marque já na sua Agenda!
FEIRAS/EVENTOS

Data: 01/09/2021 - 03/09/2021

Feira de Viveiros
Cidade: Hazerswoude-Dorp (Holanda)
Data: 02/09/2021 - 04/09/2021

Feira Internacional de Plantas e Viveiros
Cidade: Varsóvia (Polónia)
Data: 05/10/2021 - 07/10/2021

Feira: Horticultura ornamental
Cidade: Valencia- Espanha
Data: 03/11/2021 - 05/11/2021

Feira: Floricultura
Cidade: Aalsmeer (Holanda)
DATA: 12-11-2021
CONFERÊNCIA CIDADES VERDES DA EUROPA//Exposição Plantas e Flores de Portugal
Santarém -Portugal

Plantarium 2021

Green is life

Iberflora

Trade Fair Aalsmeer


