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A APPP-FN está no bom caminho.
A  última  Lusoflora  veio  novamente  demonstrar  a  importância  que  a 
Associação tem no sector: expositores dos mais significantes do mercado, 
palestrantes  interessantíssimos  que  continuam  a  arrastar  muitos  dos 
mais    importantes    intervenientes    na   nossa   atividade-técnicos   de 
Municípios, arquitetos, paisagistas) e a presença empenhada de decisores 
políticos, pese embora a ausência da Ministra).
O  resultado  mais  visível  foi  a  publicação  em  Diário  da  República  do 
despacho    nº    12539/2022     que     cria    o    grupo    de    trabalho   de 
acompanhamento do setor das flores e plantas ornamentais, previsto há 
já  bastante  tempo  e  que,  fruto  da  nossa  persistência,  finalmente se 
concretizou.
Apesar da estrutura deste Grupo ser bastante mais pesada do que aquilo 
que era a proposta  da  APPP-FN,  o  que  pode  ser  um  obstáculo  à  sua 
operacionalidade,   temos  agora  um  local  onde  poderemos  discutir  a 
estratégia para o  sector  e  fazer  valer  as  nossas  ideias,  o  que  me  faz 
levantar as seguintes questões: A APPP-FN tem uma estratégia  definida? 
Em caso afirmativo, quem a irá defender no Grupo de trabalho?
Do ponto de vista económico e  financeiro  a  APPP-FN  está  pronta  para 
tudo o que os sócios e a sua  Direção  quiserem  implementar.  As  contas 
estão totalmente sanadas e limpas dos resquícios do passado. O  projeto 
Green Cities está em curso, sendo  agora  evidente  que  os  montantes  a 
que  nos  propusemos  são  ridiculamente  insignificantes.  Espero  que  a 
prática   adquirida  nos  permita  ter  a  coragem  de  propor,  na  próxima 
candidatura, um projeto sólido, abrangente, motivador e robusto.
Estamos  assim  de  parabéns.  E,  nesta  hora  feliz,  tenho que lembrar o 
motor da APPP-FN - A nossa técnica permanente, a nossa diretora geral, 
a nossa CEO e produtora da Lusoflora, a nossa angariadora  de  sócios,  a 
nossa   interlocutora    com    as    entidades    oficiais    (Ministério,   DRs, 
Municípios, ENA, ICNF, Ambiente, …) - A Engª Paula Vilanova.
Mas,   palmadinhas   nas    costas,    sendo    seguramente    agradáveis   e 
estimadas, não me parece que bastem, neste momento. E por isso, lanço 
o  repto  à  Direção,  para  que  valorize   efetivamente   o   extraordinário 
trabalho  que  ela  tem   feito   e,   das   conclusões   dessa   análise,   faça 
corresponder uma melhoria significativa na sua remuneração.

Albano Moreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

No bom caminho
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“ Todos os dias podemos fazer algo nos projetos (de arquitetura) para que a natureza volte á cidade.”

Cidades Verdes-Melhor Clima, Mais Saúde
A Conferência “Cidades Verdes: Melhor Clima, Mais Saúde”  decorreu  no 
passado  mês  de  setembro,  no  CNEMA,  em   Santarém.   Este   ano    as 
apresentações incidiram sobre a importância dos Espaços Verdes Urbanos
nas alterações climáticas e na saúde dos cidadãos.
O    objetivo    da    conferência    é   informar   profissionais,   decisores   e 
responsáveis   pelo   planeamento  urbano  sobre  a  função  ambiental   e 
ecológica   que   os   espaços   verdes   desempenham   no   meio  urbano, 
constituindo  um  contributo  determinante  no   combate   às   alterações
climáticas e na promoção da saúde pública.
Com  oradores  de  diferentes  áreas,  a destacar: Paulo Palha (Presidente 
ANCV), Nuno Prates (@the_lisbonian_gardener),  Michael  Perry  (@mr_
plantgeek),   António   Lopes   (Professor  IGOT-ULisboa),  Ricardo  Conde
(Presidente   Agência   Espacial   Portuguesa)   e   Catarina   Avillez  Durão
(Município de Santarém), tal como as centenas de convidados  presentes,
tornaram ainda mais decisivo o sucesso deste evento que veio reforçar  a
importância da consciencialização coletiva para a  relevância  dos  nossos
espaços verdes públicos em Portugal e no Mundo.
A  APPP-FN,  como  membro  da  European  Nurserystock  Association, foi
uma vez mais a promotora desta conferência internacional em Portugal.  

Disponibilização das
Apresentações

As apresentações da Conferência
são disponibilizadas aqui:

TEMAS APRESENTADOS
     “Cidades resilientes: o contributo das coberturas verdes”
     Paulo Palha
     Presidente da Associação Nacional Coberturas Verdes
     Vice-Presidente da Federação Europeia para as Coberturas e Paredes Verdes (EFB)
     
     “(Re) Arborização de Espaços Verdes em Meio Urbano na Cidade  de  Santarém”
     Catarina Avillez Durão
     Arquiteta  Paisagista - Diretora do Departamento  de  Ambiente,  Sustentabilidade
     e Espaço Público do Município de Santarém

     “A paisagem à porta de casa. - Jardinar nos espaços comunitários  urbanos  com
     «plantas ornamentais de interior»”
     Nuno Prates @the_lisbonian_gardener
     Academia do Jardineiro Lisboeta
     Especialista na aclimatação de espécies tropicais  

“Plant Marketing in the 2020’s - social media and beyond”(UK)
Michael Perry @mr_plantgeek
Social Media influencer do ano (2020)
“Top influencer no mundo da jardinagem” pelo Sunday Times
Horticultor polivalente com experiência no desenvolvimento de novos produtos

“Cidades mais resilientes ao stresse térmico: exemplos dos projetos “EMotionalcities” e “Ondas de Calor em Lisboa”
António Lopes
Prof. Associado do IGOT-ULisboa e Investigador Climatologia Urbana e Loal, Alterações Climáticas, Detecção Remota
e SIG, Ecologia Urbana, Climatologia Aplicada

“Conhecer a Terra através do Espaço - uma dimensão do conhecimento do território”
Ricardo Conde
Presidente da Agência Espacial Portuguesa
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Marcam presença
nesta Edição

Academia das Flores / Revista do Florista
Agrozende - Fabricação de Estufas
AlfarroxoTrading Lda
Alfredo Moreira da Silva e Filhos, Lda.
Ameno
Ana Lúcia Lopes - Produção de Flores
Assoc. Nacional de Coberturas Verdes
Associação Portuguesa de Horticultura
Assoc. Port. dos Arquitetos Paisagistas
APPP-FN
AxarquiaPlants S.L.
Biochem Ibérica, Lda
Cactotejo
Câmara Municipal de Santarém
Carel - Campos e Resende, Lda.
Casanova Jardins - Viveiros
Coplant - Comercializadora de Plantas
Decorgomes Clay Plot
Deifil Technology, Lda.
Escola Superior Agrária de Coimbra
Escola Superior Agrária de Santarém
Floragri, Lda.
Floramedia - Guia Verde
Flores do Montijo
Florineve - Produção e Com. Flores, Lda.
Florisul - Flores Ribeirinhas Sul, Lda.
Fumeiro de Seia, Lda.
Gramoflor Ibérica
Hera Verde - Produção de Plantas, Lda.
Horto - Floricola de Santo Antão, Lda.
How - House of Words, Lda.
Jacobus Van ShieUnipessoal, Lda.
Jardins Silvestres de Viana, Lda.
Labeltronix Ibérica, Lda.
Luso-Bonsai, Lda.
Maria Etelvina M. C. R. Almeida, Lda.
Mariflores - Floricultura Agricultura, Lda.
Nordmann (Neoquimica, S. A.)
Oasis Plantas - Mendes e Filhos, Lda.
Orfeon Portugal, Lda.
Pavijardim (Joaquim Bessa, Lda.)
Perimetro Janota 
Plantas da Fonte, Lda
Plastdiversity, Lda.
Portugal Fresh 
Projar (Frederico Morais, Lda)
Publiagro - Publicações Agrícolas, Lda.
Raiz da Terra - Produção de Plantas, Lda
Rosales Ferrer, SL
Sacel - Soc. Auto Central Leiriense
Sílvio Nascimento Gonçalves
Siro-Leal & Soares, S.A.
Sítio das Plantas - Comércio de Plantas
Teciplante - Viveiros do Algarve, Lda.
Vangflor - Prod. e Com. de Flores, Lda.
Viplant - Viveiros do Algarve, Lda.
Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda
Viveiro MouraVidal
Viveiros do Cávado II
Viveiros Juca, Lda.
Viveiros Monterosa
Viveiros Vitor Lourenço
ViverCid - Plantas de Exterior, SL
Viveiros Juan Peixoto, SL
    

Após  um  ano  de  interregno  devido  à  pandemia,  a  importância   de 
Cidades cada vez mais Verdes e  o  seu  efeito  positivo  no  combate  às
Alterações Climáticas estiveram em destaque na edição de 2022, com a 
realização em paralelo da II Conferência Internacional  em  Portugal  da 
Campanha Europeia - ‘More Green Cities for Europe’.

No  espaço  de  exposição  da  Lusoflora a planta e a flor marcaram uma
presença de grande vigor com mais de 70 empresas expositoras.

Com o objetivo de apresentar produtos, serviços e inovações,  observar
o mercado, renovar contactos e concretizar negócios, a Lusoflora é uma
referência nacional do sector da horticultura ornamental.

Foi uma excelente comemoração dos 40 anos da associação! 

“Lusoflora 2022”
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NOVA FÁBRICA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA
EM ESPANHA

NOVA FÁBRICA DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA
EM ESPANHA

A seleção de candidatos em Portugal para a terceira  edição  deste
prémio decorreu até 15  de  julho.  A APPP-FN  como  membro  da
European  Nurserystock   Association,   e   promotora   do   projeto
“More Green Cites For Europe” recebeu as candidaturas nacionais.

A “Criação da Praia Fluvial do Sorraia”  do  Município  de  Coruche
foi o projeto nacional  nomeado  para  participar  no  Green  Cities
EuropeAward   2022.    Este   prémio   destaca  os  espaços   verdes
urbanos que são exemplos em toda a Europa.  Este  projeto  é  um
grande exemplo de  tudo  o  que  se  pode  conseguir  melhorando
uma   área  para  aproveitar  ao   máximo   as   condições   naturais
pré-existentes.   Um    investimento   relativamente   pequeno   foi
devolvido tanto na qualidade de vida quanto  no  meio  ambiente.
O júri considerou que  este  projeto  cumpria  os  critérios  ´design
global´, ´contribuição para o bem-estar dos utilizadores´,´ impacto
no ambiente´ e reprodutibilidade´, assim como  o critério  “verde”
no uso vegetação  endêmica  como  meio  de  restaurar  o  habitat
local  e  as conexões e interações ecológicas.

A  “Criação  da  Praia  Fluvial  do  Sorraia”  do
Município de Coruche foi nomeado o projeto
nacional para participar no Green
Cities Europe Award 2022.

Prémio  Europeu  Green
Cities

Criação da
Praia Fluvial

do Sorraia
Candidato
Nacional

O prémio Europeu é  atribuído ao

projeto  que  melhor  uso  faz  dos

espaços    verdes    no     ambiente

urbano.  O  objetivo do  European

Green Cities Award é  transmitir o

valor  acrescentado  do  verde  no

ambiente   urbano.    Os   projetos

participantes       assumem       um

efeito  inspirador  e  incentivam  a

criação    de   novos   projetos   de

infraestruturas verdes, ambiciosos

e inovadores.

Conheça os
restantes

candidatos aqui:
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Parceiros
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Sócios da APPP-FN

Novos Associados

A  Associação  tem  procurado,
desde  a  sua  constituição, ser
porta-voz    dos   interesses    e
preocupações dos produtores,
sobretudo  junto de Entidades
Públicas.
Venha   conhecer   os    nossos
Associados  e explore as várias
vantagens e  benefícios  de  se
tornar sócio da APPP-FN.

Viveiro da Ajuda
Rua da Boavista, N.º 253
4755-212 Fornelos

 938820461
 juliana-f-84@hotmail.com

Telemóvel:
E-mail:

Fabricación y venta de invernaderos
Instalación de riegos y venta de 
accesorios
Sistemas de climatización / 
humedad

Fabricación y venta de invernaderos
Instalación de riegos y venta de 
accesorios
Sistemas de climatización / 
humedad

......+34.986.33.29.90+34.986.33.29.90
info@hortalizasbacelo.cominfo@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

O  Viveiro  da  Ajuda  de Juliana Fernandes  nasceu  no  ano  de
2011. Estamos situados na cidade de Barcelos  na  freguesia  de
Gilmonde.
Durante estes 11 anos  fomos  crescendo  tendo  sempre  como
base satisfazer os nossos clientes diariamente  com  plantas  de
boa qualidade. Para isso contamos com uma área  de  5000m2,
mas queremos continuar a crescer e oferecer melhores plantas
de boa qualidade a um preço competitivo.
Somos produtores de plantas ornamentais de época  de  jardim
tais  como:  roseiras,  crisantemum,  petunia,  dálias,   primulas,
amores-perfeito. Trabalhamos sempre com muito  empenho  e
dedicação para podermos satisfazer os nossos clientes.
Durante o ano temos sempre uma vasta  variedade  de  plantas
ornamentais de jardim a pensar em si!

Registo ambiental, auditorias e 
certificação sob o mesmo teto

Da floricultura - para a floricultura!

T  +31 (0)174 615 715     E info@my-mps.com    W www.my-mps.comT E W +31(0)174 615 71     info@ mps.com   www.my-mps.com5 my-
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Aceda à página aqui:

   09/11/2022 - 11/11/2022 Trade Fair Aalsmeer - Royal Flora Holland   Aalsmeer - Holanda

Flormisteriosa Lda.
Rua Freixo de Baixo, N.º 7
4600-614 Amarante

 917831579
 flormisteriosa4@hotmail.com

Telemóvel:
E-mail:

Flormisteriosa Jardinagem E Agricultura, Lda.  é uma sociedade inscrita
nos  organismos  oficiais  de  Portugal  sob  a  forma  jurídica  de  LDA. O
tempo  que  tem  estado  a  operar  no  sector é de 10 anos. A  atividade
empresarial  desenvolvida  por  esta  empresa  é  Comércio a retalho  de
flores,    plantas,    sementes    e    fertilizantes,    em    estabelecimentos
especializados.

  20/01/2023 - 29/01/2023                Semana Verde em Berlim      Berlim - Alemanha

   24/01/2023 - 27/01/2023 IPM ESSEN - Feira Internacional de Plantas     Essen - Alemanha

Novos Associados
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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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instagram.com/citrinaplants

facebook.com/CitrinaPlants

citrina-plants.com//

CITRINA

Sugestão da APPP-FN

Leia a reportagem sobre a Lusoflora na  2022:Revista do Florista

“... Agregar num só espaço a produção e o poder decisório é fundamental
para o futuro do sector e de um país reconhecido pela sua paisagem,.”
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