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PARA TODOS OS NOSSOS ASSOCIADOS, FAMÍLIAS E EQUIPAS UM NATAL BOM.
Mais um ano que se aproxima do fim e estamos com o próximo em pensamento.
Olharmos para trás pode não ser a melhor visão tantas têm sido as nuvens
escuras a pairar ….
Temos que olhar o futuro e acreditarmos que podemos e vamos continuar com
as nossas empresas e que vamos arranjar soluções para os diferentes problemas
que afetam a nossa atividade produtiva e comercial.
Realizámos com grande dignidade, muito empenho e por informações que
recebemos, também com muita aceitação e satisfação, a Conferência

Em simultâneo alguns dos nossos associados vieram apresentar as suas
produções dando origem a uma pequena exposição que muito valorizou a
Conferência e a APPP-FN.
A todos os Expositores Associados ou não o nosso agradecimento.
Uma palavra de agradecimento para os oradores convidados que, com as suas
apresentações, tiveram uma plateia interessada até ao encerramento da
Conferência.
Sem a vossa participação não teria sido possível esta Conferência. Obrigado!
Volto a insistir na importância que é aumentarmos o número de Associados.
Temos que ter, cada ano que passa, mais 10-20% de novos Associados.
Cada Associado deve sentir a responsabilidade de divulgar o trabalho que a
APPP-FN tem realizado ao longo da sua já significativa existência e da
importância de fazer parte da APPP-FN. Continuaremos a desenvolver ações que
conduzam a um aumento da nossa relevância enquanto representantes do
sector.
O trabalho que a APPP-FN tem vindo a desenvolver junto dos partidos com
assento parlamentar, Assembleia da República, Ministério da Agricultura, DGAV,
C.M. Santarém e outras entidades por ordem institucional terá que se traduzir
em resultados para o sector.
Quanto mais associados, mais abrangente será a APPP-FN e se todos
participarem na Vida Associativa, mais informação teremos sobre os problemas
de cada um que passam a ser problemas de todos. Temos que ser, o mais
possível, objetivos, e apresentarmos propostas de solução
para os problemas/dificuldades que encontramos todos os dias.

"Cidades
Verdes - Mais saudáveis, mais sustentáveis".
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2 Atividades da AssociaçãoAtividades da Associação

CONFERÊNCIA

CIDADES VERDES MAIS SAUDÁVEIS, MAIS SUSTENTÁVEIS

A Conferência decorreu no passado dia 12 de novembro
no CNEMA, em Santarém, no âmbito da Campanha Europeia "More Green Cities for Europe". Organizada pela
Associação, a conferência reuniu oradores de diferentes áreas, da produção de plantas ornamentais ao
paisagismo, da saúde ao desporto, da investigação às novas tecnologias, e visou informar decisores políticos
responsáveis pelo planeamento urbano e outros profissionais sobre a importância dos espaços verdes nas
cidades e o seu efeito positivo na biodiversidade, no clima, no bem-estar e na coesão social.
A presença e envolvimento de notáveis oradores, 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.
Os temas apresentados foram os seguintes:

"Cidades Verdes -Mais saudáveis, mais sustentáveis"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Estrutura Verde Urbana"
"As árvores e os jardins históricos de Lisboa"
"A importância dos Espaços Verdes no nosso equilíbrio" -
“Plantas de interior: efectos sobre la salud y el bienestar"

"Contributos da psicologia para cidades de bem-estar, sustentabilidade e coesão social"

"Green Spot" : O segredo de uma Europa mais saudável- O exemplo da Capital Europeia do Desporto"
-
"Olhar para além do verde: rumo a cidades verdes, justas e equitativas"

"Eco-corredor biocultural" - Municipio de Guimarães

- “Valorizar a utilização de plantas em espaços públicos e criar oportunidades para a
produção nacional"

- João Ceregeiro (Arquiteto Paisagista)
- Ana Luísa Soares (Arquiteta Paisagista)

Fátima Lopes (Apresentadora TV)
- Luis Perez Urrestarazu (Diretor da E.T.S. de

Engenharia Agronómica)

Tiago Pereira (Membro da Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses)

Nuno Delgado (
-Diogo Guedes Vidal

(Vencedor Green Cities Award Portugal)-Carlos
A. Ribeiro - Diretor Executivo do Laboratório da Paisagem
Mesa redonda

- José Augusto Martins (Raiz da Terra): Ricardo Silvestre
(Teciplante), Frederico Chagas (Viplant), Albano Moreira da Silva (Viveiros Alfredo
Moreira da Silva), Rita Cabral (Horto Campo Grande), Luis Valente de Oliveira (Ex-
ministro da Educação e Investigação Científica, do Planeamento e Administração
do Território e das Obras Públicas, Transportes e Habitação)

Atleta Olímpico)

Apresentações estão disponiveis para aqui:download



Exposição “Plantas e Flores de Portugal”

Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
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A Exposição decorreu no
passado dia 12 de novembro, em Santarém. Inserida na
Conferência "Cidades Verdes Mais saudáveis, Mais
sustentáveis", esta mostra pretendeu ir ao encontro da
temática da conferência, com uma grande variedade de
oferta de plantas ornamentais nacionais para todos os
profissionais que projetam, planeiam e constroem as áreas
verdes do país.

"Plantas e Flores de Portugal"

-

Marcaram presença nesta Exposição:
Diaplant
Hera Verde
Horto Praia Grande
Jacobus Van Schie
Jardins Silvestres de Viana
Pemo Planta Portugal
Raiz da Terra
Sotiplanta
Teciplante
Três Pétalas
Verde Azeitona
Verde Neiva
Viplant
Viveiro Moura & Vidal
Viveiros Aliança
Viveiros do Cávado
Viveiros do Juca
Viveiros Monterosa

.

.
Grenamy

Roques Vale do Tejo, SA

Decorreu ainda um almoço convívio, com a
presença de todos os participantes da exposição,
oradores e convidados da conferência "Cidades
Verdes - mais saudáveis, mais sustentáveis".

para os presentes pela quantidade de
profissionais que assistiram à Conferência, na
sua maioria representantes de Câmaras
Municipais.

Este evento foi uma oportunidade de negócios



“Guimarães Biocultural Eco-corridor” foi o projeto selecionado para representar Portugal no European
Green Cities Award
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A segunda edição do decorreu até ao
final do mês de julho.
A APPP-FN como membro da European Nurserystock Association, e
promotora do projeto "More Green Cities For Europe" em Portugal,
recebeu as candidaturas de 12 municípios.

selecionado foi Guimarães, com o "Eco-corredor biocultural".
O corredor verde, incorporado na zona urbana de Guimarães,
representa uma conexão entre a montanha da Penha e o
centro histórico, ao longo da rota da biodiversidade da Penha e do

European Green Cities Award

A qualidade e heterogeneidade dos projetos apresentados dificultou
a escolha de um vencedor, mas após deliberação do júri nacional, o

parque da cidade, interligando elementos históricos e culturais com o património natural, e procurando
contribuir para uma cidade mais resiliente e sustentável.
A candidatura foi desenvolvida pelo Laboratório da Paisagem em colaboração com a Divisão de Espaços
Verdes da Câmara Municipal de Guimarães.
Foram 12 os projetos nacionais candidatos ao prémio, que evidenciam o esforço de alguns dos Municípios
Portugueses na criação de ambientes urbanos mais verdes, mais saudáveis e mais sustentáveis.

O prémio Europeu foi 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. Os projetos
participantes assumem um efeito inspirador e incentivam a
criação de novos projetos de infraestruturas verdes, ambiciosos
e inovadores.

European Green Cities Award

Projetos Nacionais Candidatos ao Green Cities Award

Municipio

Albufeira

Amarante

Cascais

Esposende

Guimarães

Loures

Oliveira do
Bairro

Inconstructo of Esposende urban area diversion and
intercept system

Setúbal

Biocultural Eco-corridor

Torres
Vedras

Vila do
Conde

Trofa

Viseu

Nome Tipo

Dr. Frutuoso da Silva Garden

Ecojardins

Climate resilient green spaces

Há vida em Montachique

Parque dos Pinheiros Mansos

Multisensory Energy Garden

Landscape and Environmental Rehabilitation of
Amiais Ditch

Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima
Carneiro+Alameda da Estação

Arboretum Eternus

Parque Urbano de Santiago+Vegetation Conversion
of Municipal Green Spaces

Garden’s

Requalificação de Espaços Verdes

Urban green spaces

Climate change adaptation project and risk prevention
and management
Landscaping Project

Energy Garden

Program of monthly activities for science communication
and environmental education
City Park, adaptation to climate change, promotion of
nature

Green public space

Parks in the City

Project promotes social interaction

Public Gardens+Green spaces

Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
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European Green Cities Award 2021 entregue a da cidade de Nantes (França)Le Jardin Extraordinaire

Depois da cidade de Beringen (2020), foi Nantes na França

organizado pela European Nurserystock Association (ENA)
no âmbito do projeto 'Green Cities Europe'.

, transformou uma antiga pedreira
num parque exuberante com vistas deslumbrantes.
Graças a uma paleta de plantas incrivelmente rica, criou
uma atmosfera exótica, adaptada ao microclima pré-
existente no local.
O Jardin Extraordinaire é um exemplo perfeito de
cooperação entre arquitetos paisagistas, designers e
produtores de plantas. A promoção da biodiversidade
através de uma seleção criteriosa de plantas e uma cascata,
todas interligadas com a paisagem existente, foi

Le Jardin Extraordinaire

a ganhar a segunda edição do European Green Cities Award,

muito inovadora.
Le Jardin Extraordinaire competiu com outros 12 projetos da Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Grécia,
Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Polônia, Suécia e Portugal, representado pelo Eco-Corredor Biocultural de
Guimarães.
.
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".

VÍDEO DE 13 PAÍSES DA UE PARA AS CIDADES MAIS VERDES NA EUROPA

Exemplos de espaços verdes urbanos de 13 países da UE são
apresentados num vídeo*, que é publicado no âmbito da campanha
"Green Cities Europe". O objetivo é inspirar cidades mais verdes na
Europa.
Em 2050, 70% da população mundial viverá em cidades. Isso significa
que a batalha pelos metros quadrados tanto de construção quanto de
natureza urbana se irá intensificar. Para muitas pessoas, os espaços
verdes da cidade são a sua única oportunidade de vivenciar a natureza
diariamente. Portanto, é crucial que criemos espaços verdes urbanos à
medida que as cidades crescem.

Atuando em várias frentes, 13 países na Europa, juntos e individualmente, salientam a importância
de cidades mais verdes.

Cidades verdes: Comissão Europeia lança concurso para os próximos vencedores da Capital Verde e
Folha Verde

*Assista ao vídeo aqui:

A Comissão Europeia abriu a 16 de dezembro as candidaturas aos prémios «Capital Verde
Europeia» de 2024 e «Folhas Verdes» 2024. Os prémios promovem e recompensam as
cidades europeias que se esforçam por melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e
reduzir o seu impacto no ambiente local e mundial.
O vencedor do Prémio Capital Verde receberá 600 000 EUR e, no máximo, duas cidades
receberão 200 000 EUR cada como vencedores da Folha Verde. O prémio financeiro
contribui para apoiar as cidades vencedoras na execução de iniciativas e medidas para
melhorar o seu desempenho ambiental e chegar aos cidadãos, especialmente durante o
ano vencedor.
Até à data, Lisboa ganhou o Prémio Capital Verde da Europa em 2020 e o Prémio European
Green Leaf foi entregue a Torres Vedras em 2015 e Valongo em 2022.

Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa
Green Cities Europe
Cidades Verdes da Europa



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

Novos Asssociados

6 Novos AssociadosNovos Associados

Pemo Planta Portugal, sediada em Coimbra desde 2019.
Especializada na produção de Bambu Fargesia, uma
espécie com raiz controlada, não invasiva.
Produção de uma grande variedade de Gramíneas,
Phormium, Nerium e Feto.

Contactos:
Direção
Comercial
Marketing
Administração e Finanças
Telemóvel:
Escritório:

913 333 762
239 133 811

ivo@pemo-bambus.dk
alice@pemo-bambus.dk
barbara@pemo-bambus.dk

patricia@pemo-bambus.dk

A , situada em Tavira, complementa-se com a VD Plant (Bélgica),
ambos os viveiros focam-se na produção de Lavandula, Mandevilla e
Dianthus para exportação por toda a Europa.

VD Flor
Lugar da Arroteia 949-E
8800-102 Luz de Tavira
Portugal
Tlm: 915348124
E-mail:

VD Flor

Contactos:

info@vdplant.com
www.vdplant.com
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Sócios marcaram presença na Iberflora 2021

Desafio Jasmim

Osvaldo Branco

António Alves Rodrigues

Plântula - Propagação
Vegetal, Lda.

Biorosa - Cultura de Flores,
Frutos e Produtos Hort. Lda.
3Green-Soluções Ambientais

Ambiflora

Gigagarden

Jardimaia - Jardins,
Decoração e Animais

Unipessoal, Lda.
Carlos Alberto Dinis da Costa

Plantas da Fonte, Lda.

Praceta Marquesa do
Cadaval

Quinta Pedregal

Rua Marechal
Saldanha, 1226

Rua Soledade Parreira

Rua do Mosteiro da
Visitação, N.º 13

Rua de Maceira, N.º
151

Travessa da Eira, 61

Estrada Nacional 125,
Km 69

Estrada Nacional, n.º
13

Av. Santo António de
Tercena

Quinta da Freiria

n.º 192, 2.º D

Estrada da
Arregaça, n.º

27
Porto

Ribeira
Branca

Santo Antão

Cossourado

Palmeira

Guia 8200-
430 Albufeira

Km. - 5,5

N.º 57 -R/c
Dto

Rua do
Montinho,

905

2765-396
Monte Estoril

2510-170
Óbidos

4150-653
Porto

2350-396
Ribeira
Branca

2440-412
Batalha

4750-655
Cossourado-

Barcelos
4700-699
Palmeira,

Braga
8200-430
Albufeira
4470-557

Maia

2730-163
Tercena

4805-291
PONTE GMR
(Guimarães)

pedro desafiojasmim.pt

anthurium4you@sapo.pt

viveiros@plantula.com

info@biorosa.pt

secmaia@jardiland.com

carlosdinizcosta1968@gm
ail.com

info@plantasdafonte.pt

@

arodrigues.ipf@gmail.com

3green.lda@gmail.com

ambiflora@ambiflora.pt

info@gigagarden.com

Os nossos associados Hera Verde, Verde Azeitona, Viplant e Viveiros Monterosa, estiveram
presentes na feira Iberflora , que decorreu em Outubro , em Valença.
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Data

Janeiro 25-28
Janeiro 19-21

Evento Local

Vivemos uma situação de incerteza devido à Pandemia Covid-19. Face ao
agravamento da situação epidemiológica
imprevisibilidade das medidas a serem implementadas, a Direção
considera que à data desta publicação, não existem condições para a
realização da feira Lusoflora em fevereiro.
Perante este cenário, adia a decisão até janeiro de 2022, aguardando que
a conjuntura permita que com responsabilidade e em segurança, se
possam juntar todos os que partilham esta paixão pelo setor verde.
Eventualmente, perante essa impossibilidade, a mesma será realizada
em paralelo com a Conferência Cidades Verdes 2022 em finais de
setembro/outubro.
Deixamos ainda um agradecimento a todas as empresas que já
manifestaram o seu interesse em participar na próxima edição.

LUSOFLORA 2022

dos últimos tempos, e perante a

FEIRAS 2022
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Siga-nos nas nossas redes sociais

Data

Fevereiro 23-25
Fevereiro 18-20

25 e 26 Fevereiro

Data

Março 23-25
Março 30-1/4

Data

Abril 27-29
Abril 8-10

IPM
Tropical Plant International Expo (TPIE)

Cancelada
Tampa, FL, USA

Evento

Myplant & Garden
Myanmar HortFair

LUSOFLORA

Evento

Hortiflora Expo
HortEx Vietnam

Evento

Greentech Americas
Expojardim

Local

Milan, Italy

Yangon, Myanmar (Birmânia)

A CONFIRMAR

Local

Addis Ababa, Ethiopia

Ho Chi Minh City, Vietnam

Local

Querétaro, Mexico

Lisboa


