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Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de, desta feita, partilhar
convosco algumas reflexões.
Nos últimos anos temos vivido momentos excecionais. Os recentes
desenvolvimentos a nível internacional vão continuar a apresentar grandes
desafios.

nomeadamente na energia. O custo desta será mais sentido nos países
mais frios e nos geograficamente mais distantes dos seus mercados.
Sinto que, apesar de, para muitos, estar criada “a tempestade perfeita”,
há aqui uma oportunidade para o nosso sector em Portugal à qual devemos
estar atentos.
A nossa localização geográfica face aos mercados no centro da Europa,
a quantidade de horas luz por ano e, ainda, alguma água-a boa gestão da
água é fundamental-a menor necessidade de energia, comparando com o
Norte da Europa, constitui aquilo que penso ser uma oportunidade única.
Para usufruir desta oportunidade continua a ser preciso:
A aliada a mais-valia do serviço, que passa por fazer chegar ao
cliente a quantidade, no tempo e na qualidade acordados;
A com recurso ao desenvolvimento da automatização, da robótica,
ao de última geração e, assim, alavancando a competitividade;
A - característica portuguesa. A nossa endémica resiliência
está posta à prova nos dias de hoje. A conjuntura internacional assim
nos obriga. Enfrentamos o Covid, vivemos a inflação elevada, iremos
enfrentar a crise energética e, não menos importante, o desafio da
sustentabilidade.
Nesta conjuntura, o papel da nossa associação continua a ser preponderante.
Destaco alguns aspetos que, para mim, têm especial importância:
Promover e participar em iniciativas que permitem aos associados dar a
conhecer os seus produtos e/ou serviços;
Participar em iniciativas internacionais que façam chegar mais longe o
trabalho dos associados e, de uma forma organizada e estruturada, conseguir
espaço e fazer parte das soluções que os mercados procuram;
Desafiar as empresas inovadoras para desenvolver e apresentar mais
inovação e melhores soluções que vão ao encontro das necessidades dos
associados;

de promover mais cursos profissionais direcionados para a nossa atividade;
Promover o sector, os associados e respetivas atividades no sentido de atrair,
inspirar e motivar recursos humanos e talentos tão necessários às nossas
empresas;
Apostar na ajuda aos associados a identificar oportunidades para além de
mercados e/ou negócios - e enfrentar os desafios. Aprender de todos e com
todos, adaptar, conectar e promover o espírito associativo;
Por último, e não menos importante, é a disponibilidade dos sócios para
receber e partilhar experiências com os demais no sentido de, todos juntos,
enfrentarmos o futuro.

Luís Filipe Braga,
Florensis
(Secretário APPP-FN)

Os fatores de produção aumentam a nível global. A consequência é planetária,

qualidade

eficiência

flexibilidade
software

Sensibilizar os estabelecimentos de ensino e os decisores políticos no sentido



2 ASSEMBLEIA GERAL DA APPP-FN NA
FLORENSIS

Decorreu a 10 de maio, mais uma Assembleia Geral da APPPFN, desta
feita no associado Florensis, em Pegões, seguida de um almoço
convívio e visita às instalações da empresa.
Para além da apresentação e aprovação do relatório de contas de
2021, foram vários os assuntos debatidos, entre estes a Lusoflora 2022
e o Projeto Green Cities.

O dia terminou com uma reunião com duas representantes da
Fleuroselect, com o objetivo de organizar em 2024 em Portugal, a gala
de entrega de prémios desta organização, com o apoio da associação.

De 27 A 29 de maio, o Montijo mostrou novamente os motivos pelos
quais é a Capital da Flor. A Festa da Flor animou, encantou e
surpreendeu residentes e visitantes!

As flores marcaram uma vez mais o arranque do projeto municipal
“Montijo Lugar de Encontros”. Durante três dias, na Praça da República
houve animação de rua, música, exposições, workshops de arte floral,
dança, gastronomia e outras atividades em torno da flor.

A Festa da Flor é promovida pela Câmara Municipal do Montijo e
pela Associação em parceria com os seus sócios produtores das “Flores
do Montijo” com o objetivo de promover o reconhecimento do
Montijo enquanto Capital da Flor.

ATIVIDADES DAS FLORES DO MONTIJO

Inauguração do das Flores

Do Montijo na feira do porco,

com a presença da Sra. Ministra

APPP-FN, Engº Rui Algarvio e do

Presidente da Assembleia Sr.

Arlindo Almeida.

stand

da Agricultura, Dra. Maria do Céu

Antunes, do Vice-presidente da

Flores Do Montijo na Feira do

Porco

“ Um dia muito agradável, com bons momentos de partilha entre todos, reforçando a

importância da associação no setor.”
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A Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem
Ameaçadas de Extinção, também conhecida
como é um Acordo Internacional ao qual
os países aderem voluntariamente, envolvendo
atualmente um total de 183.
A CITES atribui diferentes

inscritas em três Anexos (I, II e III) consoante o
Grau de Proteção.
A União Europeia possui regras mais

CITES,

Graus de Proteção
a cerca de 33.000 espécies de plantas,

restritivas do que as indicadas pela Convenção, regendo-se pelo Reg. (CE) nº 338/97 que
distribui as espécies em quatro Anexos A, B, C (e D) que correspondem respetivamente
aos Anexos I, II e III da Convenção.
Para verificar se uma espécie está incluída nos anexos da CITES ou do Regulamento,
poderá consultar os anexos ou fazer a busca no site Species +
(https://www.speciesplus.net/): basta escrever o nome da espécie e, caso esteja incluída
nos anexos, aparecem todas as informações/restrições.
O Registo CITES (Espécies Protegidas é efetuado ao abrigo da Portaria nº 85/2018 e
atualizado todos os anos, até 28 de Fevereiro através do respetivo Averbamento.

Dec-Lei nº 92/2019 - espécies exóticas da flora e da fauna

O Decreto-Lei nº 92/2019 estabelece o

Este decreto-lei, ao proceder à revisão do regime instituído pelo Decreto-Lei n.º 565/99,
concretiza uma das medidas previstas na ENCNB 2030, relativo à prevenção e gestão da
introdução e propagação de espécies exóticas invasoras.
Com a publicação deste diploma, surgiu também a atualização da Lista Nacional de
Espécies Invasoras (Anexo II do diploma).

regime jurídico aplicável ao controlo, à detenção,
à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas.

De acordo com o Artigo 16.º, é interdita a detenção, cultivo, criação, comércio, introdução na natureza e o repovoamento de

espécimes de espécies incluídas na Lista Nacional de Espécies Invasoras.

No que diz respeito à comercialização de espécimes de espécies exóticas (não-indígenas), isto é, de espécies não naturais de

Portugal, deverá solicitar ao ICNF a respetiva autorização, através do preenchimento do que se encontra

disponível no site do mesmo.

formulário único

Sessão de

Esclarecimento

online APPPFN-ICNF

Registo Cites e Pedido de

licença ao abrigo do

Dec-Lei nº 92/2019 -

decorreu no passado 5

de Julho através da

plataforma Teams.

Estiveram presentes mais

de 50 empresas associadas.

Legislação ICNF: CITES e Espécies Exóticas Invasoras
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“Os nossos substratos combinam a turfa com diferentes matérias primas
alternativas e renováveis, como a LIGNOFIBRE , o gramoCOCOplus
e o gramoFLAKES , uma matéria prima renovável e de Km 0
desenvolvida por Gramoflor, que permite reduzir a pegada de carbono
dos nossos produtos”.

AGORA MAIS PERTO DE VOCÊ...AGORA MAIS PERTO DE VOCÊ...

NOVA FÁBRICA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA
EM ESPANHA

NOVA FÁBRICA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA
EM ESPANHA

Gramoflor Ibérica SLU I Calle Boquella, 1 I E-46640 Mogente/Moixent (Valencia)

GRAMOFLOR IBÉRICA

oito Bunkers

nove dosificadores

dispõe na sua fábrica de uma zona de

mistura com para as diferentes matérias primas y

para a incorporação dos mais diferentes

aditivos: fertilizantes, bioestimulantes, humectantes, argila, etc.,

através das quais se pode realizar milhares de combinações

de substratos personalizados, entrega just in time e em vários

formatos, como granel, BigBag e sacos de 50 e 70L.

Assessor Técnico Comercial

Também pode visitar a nossa página web:

Seguindo a nossa filosofia de
mediante o uso

sustentável e ajustado aos recursos na-

, empresa filial da Alemã Gramoflor
GmbH & Co. KG., fruto do empenho e
entusiasmo do Sr. Josef Gramann.

Em 2020, Gramoflor constrói uma

do sul da Europa na loca-
lidade valenciana de Moixent/Mogente
para elaborar
e de qualidade, utilizando

à turfa, contribuindo
para um melhor meio ambiente.

Na
aplicamos a mesma maquinaria e pa-
drões de qualidade que na Alemanha,
utilizando matérias primas próprias ou
acondicionadas por nós como a turfa,

a

“cresci-

mento responsável”

turais, nasce em 2018 Gramoflor Ibérica
SLU.

das
fábricas de substratos mais modernas e
tecnológicas

substratos “sustentáveis”
matérias pri-

mas alternativas

elaboração dos nossos substratos

, o gramo e a

gama gramo

LIGNOFIBRE FLAKES
COCOPLUS.

GRAMOFLOR IBÉRICAGRAMOFLOR IBÉRICA

https://www.linkedin.com/
company/gramoflor-ibérica/
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O nosso centro de jardinagem teve a sua abertura ao público no dia 20 de
Março de 2004. Desde então temos vindo a melhorar consistentemente as
condições para o público, para o staff, bem como as condições de produção.
Em 2014, aumentamos grandemente a área de estufa, permitindo criar uma
zona de recuperação/produção de plantas, armazenamento de ,
cais de cargas e descargas, depósitos de água da chuva, e a passagem

stock

de exposição de vasos de terracota para o interior. Já em 2021 aumentamos a capacidade de armazenamento de água
(recolhida da chuva) para mais de 500 metros cúbicos e aumentamos a nossa produção de energia fotovoltaica ao máximo
permitido, com uma potência instalada de 13500 Wp,sendo que atualmente contamos com 4 veículos totalmente elétricos
na nossa frota. As preocupações ambientais fazem naturalmente parte dos valores da nossa empresa, pelo que reciclamos
cerca de 90% dos nossos resíduos, graças a uma parceria com a Algar.
Hoje temos cerca de 3.000 metros quadrados de exposição de vasos no
exterior e mais de 2.500 metros quadrados de estufas, mas queremos
continuar a crescer de forma sustentável, oferecedo os melhores
produtos a preços competitivos!

E-mail:
Telemóvel:
Telefone:
Website:

alfagardencenter@hotmail.com
968 411 117

+351 289 572 816
www.wixsite.com/alfagardencenter

A nossa história começa em abril de 1999, onde os nossos
fundadores Paulo Lameira e Manuel Costa, que contavam já com muitos
anos de experiência na área, se unem para criar aquilo que conhecemos
hoje em dia como Viveiros Sol Poente.

Nestes 20 anos de existência, fomos crescendo e contamos agora com 3 espaços situados no norte do país,. Com o apoio
de uma vasta equipa de pessoas que trabalha diarimente para satisfazer as necessidades dos nossos clientes.
O nosso propósito é garantir que todos os nossos serviços e produtos tenham a mais alta qualidade e para tal, contamos
com instalações modernas e capazes de armazenar uma grande variedade de produtos.
Pode então encontrar-nos na Maia, Paços de Ferreira e Valongo. Todos os nossos viveiros
dispõem de uma enorme variedade de plantas de interior e exterior, assim como uma gama

de vasos decorativos e artigos de decoração que o irão ajudar a embelezar o seu espaço.
Estamos também preparados para prestar vários serviços no seu espaço verde. Aliamos a
Experiência à Vontade e Paixão que temos pelo nosso trabalho!

E-mail:
Telemóvel:
Telefone:
Website:

geral@viveirossolpoente.com

www.viveirossolpoente.com

912 072 898
+351 229 751 238

Fabricación y venta de invernaderos
Instalación de riegos y venta de accesorios
Sistemas de climatización / humedad
Sistema de fertirrigación
Mesas de cultivo, balsas
Asesoramiento

Fabricación y venta de invernaderos
Instalación de riegos y venta de accesorios
Sistemas de climatización / humedad
Sistema de fertirrigación
Mesas de cultivo, balsas
Asesoramiento

.

.

.

.

.

.+34.986.33.29.90
info@hortalizasbacelo.com

INVERNADEROS I RIEGOS I COMPLEMENTOSINVERNADEROS I RIEGOS I COMPLEMENTOS

PONTELLAS, BOUZA Nº 5
36.412 - O PORRIÑO (PONTEVEDRA)
PONTELLAS, BOUZA Nº 5
36.412 - O PORRIÑO (PONTEVEDRA)

H. BACELO S. LH. BACELO S. L
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A Associação Portuguesa de
Produtores de Plantas e
Flores Naturais tem o prazer
de comunicar a realização
da 34.ª edição da Lusoflora,
a 23 e 24 de setembro de
2022, no CNEMA, em
Santarém, em paralelo com
a II Conferência Green
Cities sob o tema “Cidades
Verdes, Melhor Clima,
Mais Saúde”.

Floriade

Congresso Internacional De Horticultura

LUSOFLORA

Conferência Green Cities 2022

Lusoflora 2022

07/09/2022 - 09/09/2022

23/09/2022 - 24/09/2022

GreenProf Bolonha - Itália

Moderador: Frederico Chagas (APPP-FN)

Conferência 2022 - “Cidades Verdes: Melhor Clima, Mais Saúde”

Moderador: Frederico Chagas (APPP-FN)
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Com o mundo a rumar em direção
ao digital, a APPP-FN decidiu incluir
um novo segmento intitulado
“Flower Powered”.
Este segmento pretende destacar as
redes sociais dos seus Associados,
bem como sublinhar a importância
dos que, através do digital,
acompanham as suas atividades.
Descubra as nossas Redes Sociais:
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Maria Inês Costa
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MESTRE JARDINEIRO

instagram.com/mestrejardineiro/

facebook.com/mestrejardineiro

mestrejardineiro.com/


