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Findo o mandato da atual direção, é tempo de balanço de mais 
4 anos à frente de uma associação que pelo seu carisma e 
determinação, merece o respeito de  todos.
Em fevereiro comemoramos 35 anos de existência a defender 
um setor, por vezes marginalizado por políticas e políticos, mas 
que construiu um caminho, que atingiu grandes metas e que 
conquistou o seu lugar na agricultura Portuguesa.

A Lusoflora reinventou-se, mudou a data, os produtores e as 
organizações marcaram presença, e uma vez mais provou ser  
fundamental na agregação do setor e na sua visibilidade face 
às entidades oficiais.
A Ministra veio e o Ministro também. O setor cresceu disse o 
último - graças à primeira, dizemos nós, e a um esforço coletivo 
de sócios e de associação.

O setor também se reinventou, após uma crise profunda. A 
marca “Flores do Montijo”, representada pelos produtores 
associados daquela região do País, ganhou visibilidade e 
demarcou o Montijo como Capital da Flor.

Marcamos presença na Feira Nacional de Agricultura, 
promovemos o setor e mostrámos que em Portugal se produz 
Plantas e Flores de qualidade, que afinal nem tudo vem da 
Holanda!

Mas precisamos de crescer, de ser coesos, de nos 
organizarmos, de traçarmos objetivos, de delinearmos um 
plano e irmos mais longe.

Ainda há muito por fazer, mas muito já foi feito! Há que 
continuar, acreditar, batalhar e não baixar as mãos, face a 
todos os constrangimentos ainda existentes que não nos 
permitem ser competitivos, face aos nossos concorrentes 
europeus. 

A todos os que nos ajudaram a chegar aqui...  Obrigada!



E-mail : agrovida@oninet.pt
Tel. :  (+351)  283  961  366

Site   www.agrovida.com:
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Fundada há 25 anos, a ENA tem atualmente 19 países 

filiados: Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, 

França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Sérvia, 

Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, representando 

mais de 17.000 viveiros de plantas, mais de 100.000 

hectares, empregando mais de 100.000 trabalhadores 

e, na União Europeia, os membros da ENA 

representam cerca de 80% do volume de negócios da 

planta.

Cada membro da ENA plantou uma árvore no seu país, 

momento este que também foi utilizado  pelo  setor  do   

A Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais celebrou o 25º aniversário da ENA-

European Nurserystock Association (Associação Europeia de Viveiristas), que representa as 

organizações de produtores de viveiros da Europa principalmente nas instituições da União Europeia e a 

nível internacional, e na qual Portugal está representado pela nossa associação, com a plantação de uma 

árvore no CNEMA, local da sede. 

viveirismo,  para  relembrar  junto  das  mais  elevadas  instâncias,  a   importância   das   Cidades   Verdes

 (The  Green  City)  no  fornecimento  de  melhores  condições  de  vida  para  os  seus  cidadãos.

Estiveram presentes para além dos sócios, várias entidades, e após a plantação da árvore, seguiu-se um 

Porto de Honra e um momento de confraternização entre os mesmos. 

Europa festejou o 25º aniversário da ENA - European Nurserystock Associaton
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Os produtos fitofarmacêuticos no atual contexto da produção ornamental

Portugal, pela sua situação geográfica e condições climáticas favoráveis, apresenta uma variabilidade 

agrícola significativa, proporcionando a existência de um elevado número de problemas fitossanitários.

No passado, o aumento da utilização de fatores de produção, conduziu a sistemas ineficientes, que 

acabaram por impulsionar:

.   Aumento da emissão de gases com efeito de estufa.

.   Utilização excessiva de pesticidas.

.   Aumento da concentração de nitratos.

.   Aumento nos gastos e dependência da energia fóssil.

.   Crescentes limitações ao uso da água e do solo.

.   Perda de biodiversidade. 

Atualmente, face às condições meteorológicas que se têm vindo a verificar nos últimos anos no nosso país, 

com o acréscimo de condições favoráveis à proliferação de organismos prejudiciais às culturas e às plantas, 

a incerteza é definitivamente um fator a ter em atenção no futuro desta atividade.

Assim sendo, torna-se necessário repensar o modelo de produção ornamental, de forma a que se 

ultrapasse as ineficiências, os erros e as limitações do passado e se consiga contrariar o impacto das 

alterações climáticas na produtividade, na disponibilidade de recursos hídricos e na utilização do solo.

Em resumo, temos de produzir mais, com menos, ou seja, a produção ornamental terá de envolver a 

utilização de menos recursos, aumentando a produtividade, tendo como condicionantes as alterações 

climáticas e a sustentabilidade ambiental.

Para atingir estes objetivos, temos de direcionar a utilização dos fatores de produção em ornamentais de 

uma forma mais precisa e eficiente, nomeadamente através de:

.   Tecnologias de informação.

.   Utilização de técnicas computorizadas.

.   Sensores eletrónicos associados a reguladores automáticos ou a medidores de fluxos.

.   Controlo biótico de pragas e doenças.

.   Fertilidade e teores de matéria orgânica nos solos/substratos.

Estes meios irão permitir avaliar e/ou monitorizar as condições de produção, aplicando os diferentes fatores 

produtivos (sementes, fertilizantes, matéria orgânica, fitofármacos, água, etc.),conforme as necessidades 

objetivas de cada cultura ornamental num determinado período de tempo, aumentando assim a sua 

eficiência de utilização e baixando os custos de produção, maximizando as características intrínsecas do 

produto, através das particularidades específicas e naturais de cada espécie.

  

Rua das Pedreiras - Apartado 8 - 4741-908 FÃO
Tel. : 253 989 360 - Fax : 253 989 360
E-mail: geral@estufasminho.pt - www.estufasminho.pt
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É nesta conjuntura, que os produtos fitofarmacêuticos se deverão inserir hoje em dia. Por um lado, serem 

fatores de produção em culturas de precisão e, por outro, serem um complemento fundamental aos 

sistemas de produção, tendo em vista a obtenção de um produto de qualidade e sustentável.

Os produtos fitofarmacêuticos são produtos naturais ou obtidos a partir de síntese, destinados a proteger as 

plantas das doenças, pragas ou infestantes, mantendo-as saudáveis para que estas possam exprimir todo o 

seu  potencial  produtivo,  tanto  no  que se refere à quantidade como no que respeita à qualidade do 

produto final.

   

Fig.1 - Distribuição de produtos fitofarmacêuticos por função em Portugal (DGAV, 2013).

  

Os produtos fitofarmacêuticos, podem dividir-se em:

     .     Fungicidas - Controle dos fungos que atacam as plantas;

     .     Herbicidas - Controle de ervas classificadas como infestantes;

     .     Inseticidas/Acaricidas - Controle de insetos;

     .     Rodenticidas - Controle de roedores;

     .     Nematodicidas - Controle de nemátodos;

    .      Reguladores de crescimento - Interferem no desenvolvimento das plantas por forma a conseguir 

          um maior controlo vegetativo;             

     .    Molhantes - Visam uma melhor aderência da pulverização às espécies vegetais tratadas;

     .    Atrativos/Repulsivos - Com efeitos sobre o comportamento dos organismos que se pretendem

          controlar;  

     .   Bactericidas - Controle de bactérias e outros.    
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Sendo químicos biologicamente ativos, os produtos fitofarmacêuticos são atualmente cuidadosamente 

testados relativamente à sua segurança e eficácia, antes de serem lançados no mercado em número e 

diversidade química (diferentes modos de ação) suficiente para uma correta prevenção de fenómenos de 

resistência dos inimigos das culturas.

Neste contexto, o recurso a produtos fitofarmacêuticos como fator de produção assume uma importância 

significativa, sendo-lhes apontada uma quota-parte importante do rendimento obtido na produção 

ornamental, variável consoante a espécie em causa, e a intensidade de utilização destes produtos, 

dependente, por sua vez, no número, tipo e severidade de efeitos causados pelos diversos inimigos desta 

cultura.

A aplicação sem controlo, de fitofármacos, levou a que no início da década de 90, a Comunidade Europeia, 

sensibilizada para este assunto, publicasse o Regulamento (CEE) 2092/91, que entrou em vigor em Janeiro 

de 1993, o qual continha as normas de produção e certificação e a lista de fitofármacos autorizados. 

Através do Regulamento (CEE) 2078/92, foram estabelecidas as medidas agroambientais, que 

promoveram e apoiaram as práticas respeitadoras do ambiente.

A criação de um Controlo Fitossanitário prendeu-se com a necessidade que todos os países sentiram em se 

empenharem na defesa da sua produção vegetal.

Através deste controlo, tenta-se evitar a introdução, a dispersão e o estabelecimento de determinadas 

pragas e doenças das plantas consideradas muito perigosas pelos prejuízos que causam.

De acordo com a legislação vigente, cabe ao Controlo Fitossanitário desenvolver as seguintes atividades:

      .        Prospeção de certas pragas e doenças de quarentena (vírus da “tristeza”  dos  citrinos,  psilas  dos

              citrinos, xylella fastidiosa ...);

        .     Inspeção  dos  produtos  vegetais  em  trânsito , nas  trocas  comerciais  entre  a  União  Europeia e

              países  terceiros;  

       .      Controlo da produção dos materiais de propagação   vegetativa  de  videira,  fruteiras,  hortícolas  e  

              plantas ornamentais, incluindo a inspeção dos respetivos viveiros.

Compete ainda ao Controlo Fitossanitário vigiar a aplicação das normas relativas à Proteção Integrada e 

Agricultura Biológica nas explorações que se candidatam a apoios comunitários para produzir de acordo 

com  essas  normas.

Em Portugal, à semelhança de todos os outros países da União Europeia, não se podem comercializar 

produtos fitofarmacêuticos que não tenham sido sujeitos a homologação nacional, isto é, que não tenham 

uma autorização de venda específica concedida pelas autoridades portuguesas.

  

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 Indústria Fitofarmacêutica é um dos sectores da economia portuguesa mais sujeito a Legislação 

específica e rigorosa. Toda a legislação correspondente a este sector resulta, em grande parte, da 

transposição das diretivas europeias e da própria legislação nacional.

Os estudos efetuados para a sua homologação são cada vez mais exigentes na definição dos critérios de 

avaliação, nomeadamente ao nível da sua eficácia biológica, seletividade para as culturas, toxicologia, 

ecotoxicologia, comportamento no ambiente, resíduos e características físico-químicas.

A pesquisa de novos produtos e novas tecnologias, economicamente  viáveis, capazes de garantir eficácia 

em relação aos inimigos das culturas, mas que ao mesmo tempo respeitam o Homem e o Ambiente, são 

primordiais. O avanço científico induz à utilização de produtos cada vez menos tóxicos, mais específicos 

para o problema a combater e com menor impacto ambiental.

Neste momento, os produtores são confrontados com:

               Diminuição drástica dos fitofármacos ao seu dispor.

               Muitas pragas e doenças a descoberto nas mais diversas culturas.

               Aparecimento de novas doenças, sem que exista nenhum tipo de solução fitofarmacêutica.

               Regulamentação em permanente mudança, onde a retirada dos velhos produtos fitofarmacêuticos

               não é compensada pela entrada de novos, de nova geração.    

               Falta  de  massa  crítica  em  que,  por  vezes,  a  enorme  agressividade  por   parte   dos  agentes  

               comerciais  da  distribuição  substitui,  em   muitas  situações  e de uma forma direcionada para os

               seus objetivos económicos, o aconselhamento técnico que deveria existir.

   

Por outro lado, a indústria depara-se, entre outros, com:

               Dificuldades crescentes na homologação de novos fitofármacos devido às  políticas  comunitárias 

               e nacionais em vigor.

        Períodos de tempo elevados para a homologação nas diferentes  zonas de autorização  e                           

r              respetivos Estados-membros, ultrapassando muitas vezes os prazos legais estabelecidos.                              

               Uma opinião pública e política cada  vez  mais  hostil  à  utilização  de  produtos  fitofarmacêuticos,

               dado  que,  através  da  exploração  da  ignorância  geral  sobre  esta   matéria,   os   movimentos

               ambientalistas mais extremistas acabam por fazer vingar as suas opiniões.

          

Neste contexto, é fundamental que os produtos fitofarmacêuticos sejam apresentados, junto dos 

consumidores em geral e dos políticos em particular, como essenciais para a sustentabilidade da atividade 

agrícola e como um dos fatores que promove um elevado nível de proteção da saúde humana, animal e 

ambiental.

Em relação a este aspeto em concreto, o Estado e a indústria fitofarmacêutica, tem um importante papel a 

desempenhar, investindo sobretudo ao nível da comunicação para fora do sector agrícola. É primordial 

desconstruir ideias obsoletas e clarificar a sociedade civil sobre este tema.
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Em parceria com a Portugal Fresh, a produção 

nacional esteve presente na IFTF - International 

Floriculture & Horticulture Trade Fair, em 

Vijfhuizen - Holanda.

Foi a primeira ação promocional neste evento, 

que recebeu mais de 25000 visitantes, e que a 

Portugal Fresh e a  APPPFN pretendem dar 

continuidade, num esforço conjunto de 

internacionalização do nosso setor.    

Na sequência da visita do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação ao Montijo, em que esteve 

presente o Presidente do INIAV, Dr. Nuno Canada, reuniu a  Associação com o mesmo no passado mês de 

dezembro, resultando dessa a elaboração de um Plano de Ação a 5 anos para o setor, tendo por base três 

pontos fundamentais: Investigação, Experimentação e Formação/ ApoioTécnico. A  Associação deverá 

identificar, dentro destes 3 parâmetros, quais as necessidades do nosso setor, para dessa forma ser 

elaborado um Protocolo Formal de Colaboração com este Instituto. 

  

Reunião com o INIAV - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA

APPPFN esteve presente em mais uma ação de divulgação dos 

seus associados e do setor na feira Portugal Agro, que decorreu 

na FIL, integrada no espaço da parceira Portugal Fresh, com o 

lançamento oficial da Lusoflora - Mostra Profissional  2017, com 

o objetivo de angariar potenciais clientes expositores.

A 3ª edição do Portugal Agro, contou com 10 mil visitantes tendo 

por objetivo, enaltecer as Regiões de Portugal, os seus 

produtores e os produtos de excelência.  

APPPFN marcou presença na Portugal Agro

APPPFN na IFTF - International Floriculture & Horticulture Trade Fair
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Data: 27/01/2017 - 30/01/2017

Feira: Nova feira de Flores e Plantas

Floradecora - Decoração

Intergarden

Feira: Jardinagem

Feira: Exposição profissional de Plantas Ornamentais e Afins

Cidade: Alicante (Alicante)-Espanha

Data: 15/02/2017 - 16/02/2017

Viveralia - Jardinagem

Data: 07/03/2017 - 08/03/2017

Feira: Comércio de plantas ornamentais, flores e produtos de viveiro

Cidade: (Waregem) Bélgica

Florall Primavera - Jardinagem

Cidade: Frankfurt (Alemanha)

Data: 31/01/2017 - 02/02/2017

Cidade: Marbella (Málaga) - Espanha

Myplant Garden - Jardinagem

Feira: Exposição B2B

Cidade: Milão (Itália)

Data: 22/02/2017 - 24/02/2017

Lusoflora - Mostra Profissional

 Feira de Viveiros, Floricultura e Jardinagem

Cidade: Santarém - Portugal

 

Data: 24/02/2017 - 25/02/2017

Data: 08/03/2017 - 14/03/2017

Feira: Feira de planta ornamental e jardinagem

Cidade: Munique (Alemanha)

Garten Munchen - Jardinagem

Data: 10/03/2017 - 12/03/2017

Feira: Feira Mobiliário Urbano e de Jardim, Piscinas e Acessórios, Equipamentos Máquinas

Cidade: Batalha (Portugal)

Expojardim - Jardinagem

Data: 21/04/2017 - 01/05/2017

Feira: Jardinagem, Agricultura, Plantas

Cidade: Génova (Itália)

Euroflora
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