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Sob o tema “Cidades Verdes e Floridas”, o destaque desta edição é fomentar a
criação e/ou melhoria sustentável dos espaços verdes em ambientes rurais e
urbanos.
É o evento de referência do setor! Tem vindo a crescer nos últimos anos e para isso
contribuem não só os associados que acreditam na feira e que já marcaram presença
na próxima edição, como os fornecedores que regressam com produtos e serviços
inovadores
E é destes que partilhamos os testemunhos* dados sobre a feira e a sua importância
para a atividade que representam:
"A Lusoflora é o espaço idóneo para conhecer de perto o setor verde de Portugal e toda
a sua indústria auxiliar. Visitar Lusoflora dá-nos a ideia mais aproximada possível da
atualidade do mercado da planta e flor e tudo o que o rodeia, com as principais
novidades, tendências e produtos estrela.
Além do mais, os visitantes profissionais visitam Lusoflora, conhecida pelo seu
ambiente de networking internacional, oportunidades de negócio e descobrem novas
formas de melhorar os seus próprios negócios, mais tecnológicas, mais modernas e
mais eficazes. Também não podemos deixar de mencionar a importância dos
colóquios oferecidos durante a feira, com a comunicação de vários profissionais que
sempre nos trazem novas visões e perspetivas."
FLORAMEDIA
“Ao longo dos anos a LUSOFLORA tem demonstrado uma capacidade de divulgação e
intercâmbio nacional e internacional. De salientar a constante presença de novas
ideias nos debates que anualmente ocorrem durante a exposição. Consideramos esta
exposição bastante importante para a floricultura, floricultores e empresas do sector.”
NEOQUIMICA (NORDMANN)
“A nossa empresa continua a privilegiar as relações humanas e a proximidade com os
seus clientes e potenciais parceiros, ao mesmo tempo que presta o seu contributo num
setor fundamental para o crescimento económico do país e valorização dos solos.
É por isso, com grande entusiasmo que expomos na Lusoflora, a maior montra
profissional do setor da horticultura ornamental.
Preparar o futuro, é pensar hoje no equilíbrio ambiental das culturas e na produção
nacional. Juntos!”
NUTROFÉRTIL
“Porque colhemos em função do que plantamos, acreditamos estarem reunidas nesta
feira, a qualidade das empresas e a disponibilidade dos participantes para conhecer
novas soluções técnicas e desta forma o térreo fértil para germinar um novo
paradigma de fertilização onde queremos estar na linha da frente, na inovação e na
segurança.”
FERTIPOWER

BOAS FESTAS

Encontramo-nos na Lusoflora!

APPP-FN - Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais
CNEMA, Loja 3 B-2000-471 Santarém

Telef.: + 351 243 306 058 / Telm.: 911 952 386

www.apppfn.pt - info@apppfn.pt
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ATIVIDADES DA APPP-FN
Flores do Montijo no 11.º Festival ao Largo Millennium

As “Flores do Montijo” acompanharam a Orquestra
do CRAM - Conservatório Regional Artes do Montijo que
levou para além das Flores, Fados e Zarzuelas ao OPART
– Festival ao Largo, que decorre no Largo de São Carlos,
em Lisboa, durante o mês de julho, onde a paixão
pela

música

e pela dança têm destaque num

ambiente especial de grande partilha entre público
e artistas.
Reunião de Verão da ENA
A reunião de verão da European Nurserystock
Association (ENA) foi realizada em Kiev - Ucrânia na primeira semana de julho. Os delegados de 15
países (Bélgica, Bulgária, República Checa, Finlândia
Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Polônia
Portugal (representado pela Associação Portuguesa
de Produtores de Plantas e Flores Naturais), Sérvia,
Suécia, Turquia,Ucrânia e Reino Unido) participaram
e discutiram as principais questões do setor do
viveirismo.
Missão Inversa Galiza – Norte de Portugal (Cerveira – Tomiño)

Na sequência da parceria entre a APPP-FN e a ACUBAM
(Associação de Cultivos do Baixo Miño) e no âmbito de um
grupo de trabalho transfronteiriço entre o Norte de Portugal e
a Galiza, realizou-se no final do mês de setembro uma
missão inversa que contou com a presença de 19 empresas
do setor vindas do Reino Unido, Bélgica e França, bem como
Espanha e Portugal. A missão teve início com uma visita ao
Festival de Jardins de Ponte de Lima.

LEGISLAÇÃO

3

Dec-Lei nº 92/2019 - espécies exóticas da flora e da fauna
O Decreto-Lei nº 92/2019 estabelece o regime jurídico aplicável ao
controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de
espécies exóticas e assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do
Regulamento (UE) n.º 1143/2014 (cuja Lista também foi actualizada:
com o Regulamento de Execução 2019/1262, de 25 de julho).
Este decreto-lei, ao proceder à revisão do regime instituído pelo
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, concretiza uma das
medidas previstas na ENCNB 2030, permitindo, simultaneamente, dar
plena execução no ordenamento jurídico nacional ao regime instituído
pelo Regulamento (UE) n.º 1143/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo
à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras.
Entretanto foi publicada a Declaração de Retificação n.º 40-B/2019 que retifica o Decreto-Lei acima referido.

Pulverizadores: Inspeção obrigatória reduz para 3 anos
O Decreto-lei nº 86/2010, de 15 de Julho, estabeleceu o regime de inspeção obrigatória dos equipamentos
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso profissional incluindo os seus acessórios.
(Estão isentos de inspeção os pulverizadores de pulverização manual (por exemplo pulverizadores de dorso, com
lança) com exceção dos que comportem barra de pulverização
com mais de 3 metros de largura e equipamentos que não se
destinam a pulverização (como por exemplo os polvilhadores).
A inspeção dos pulverizadores só pode ser realizada nos
Centros de Inspeção Periódica obrigatória dos equipamentos
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (CIPP) . É ainda
possível o reconhecimento mútuo de equipamentos
inspecionados noutro Estado Membro, mediante apresentação
de comprovativo de que terão sido sujeitos a inspeção e
aprovação nos termos previstos na lei.
Prazos e periodicidade de inspeção:

1. A partir de 26 de novembro de 2016 só podem ser utilizados equipamentos de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos que tenham sido aprovados em inspeção;
2. Até 31 de dezembro de 2019 os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem ser
i inspecionados e aprovados de cinco em cinco anos;
3. A partir de 1 de Janeiro de 2020 os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem
s ser inspecionados e aprovados de três em três anos;
4. Os equipamentos novos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, adquiridos a partir de 16 de outubro de
2 2010, devem ser sujeitos à primeira inspeção e aprovação, no prazo de cinco ou de três anos, após a data de
a aquisição, em conformidade com o disposto nos números 2 e 3.
Os proprietários ou utilizadores dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, devem
proceder de imediato à inscrição do(s) seu(s) equipamento(s) num CIPP reconhecido;
O CIPP deverá proceder ao registo do pedido e emitir ao requerente documento comprovativo dessa
inscrição, com a indicação de data provável de disponibilidade para realização da inspeção.
(Nota: Desde 26 de novembro de 2015, que os produtos fitofarmacêuticos apenas podem ser aplicados por
aplicadores habilitados, com exceção do uso não profissional, devendo ser detentores do respetivo Cartão de Aplicador)

LEGISLAÇÃO
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CERTIFICAÇÃO GLOBAL GAP
A qualidade dos produtos agrícolas tem crescido nos últimos anos a nível mundial, e continuará seguramente
a crescer nos próximos, dada a sensibilização e preocupação crescente dos consumidores para este tema.
Quer os produtores agrícolas, dada a evolução
associada aos seus processos produtivos, quer as
mais variadas empresas do setor agrícola, pelo
reconhecimento comercial agregado, concentram
os seus esforços na obtenção de produtos de
qualidade.
A qualidade é um conceito complexo com várias
dimensões. No produto agrícola, pressupõe, por
exemplo, o cumprimento de requisitos exigentes
ao nível organolético, químico e bacteriológico,
só possíveis mediante o cumprimento de um
processo de certificação rigoroso.

A certificação Global Gap tem como objetivo dar
resposta ao cumprimento de requisitos que visam a
obtenção de produtos agrícolas de qualidade,
nomeadamente, a garantia de boas práticas agrícolas
ao nível dos tratamentos fitofarmacêuticos, fertilização
e rega.
Aspetos como a higiene, saúde e segurança dos
trabalhadores, preservação ambiental, nomeadamente
solo e água, mitigação de fraudes alimentares, controlo
analítico do produto final, são salvaguardados no
âmbito da certificação Global Gap.
A certificação Global GAP pressupõe a realização de uma auditoria externa, realizada com a periodicidade de
um ano, a cargo de um organismo de certificação (OC), existindo neste momento, no mercado português, um
conjunto de empresas habilitadas para o efeito.
Previamente à referida auditoria, o produtor deve garantir o cumprimento de um conjunto variado de
requisitos de diferentes níveis: Unidade Produção, Âmbito Produção (ex: Vegetal, Animal) e Sub-âmbito
Produção (ex: Flores e Ornamentais, Frutas e Vegetais).
Os documentos normativos traduzem-se num Regulamento Geral, Pontos de Controlo e Critérios de
Cumprimento e Checklist, podendo ser consultados em:
https://www.globalgap.org/uk_en/documents

LEGISLAÇÃO
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CERTIFICAÇÃO GLOBAL GAP

No que concerne aos requisitos, há a considerar diferentes níveis, consoante a importância dos mesmos, ou
seja, maiores, menores e recomendáveis. O nível de cumprimento é 100 %, para os requisitos maiores, 95%
para os requisitos menores, enquanto que para os requisitos recomendáveis, não há % mínima de
cumprimento.
O certificado é válido para as localizações (ex: parcelas, setores) e produtos declarados. É possível excluir do
certificado, a colheita ou o acondicionamento do produto.
Um produtor pode produzir um produto, em parte certificado, em parte não certificado (Produção Paralela).
Um produtor pode comprar um produto não certificado, que produz de uma forma certificada (Propriedade
Paralela).
O nível de especialização do processo de
certificação é cada vez maior, comprovado
pelo aparecimento de Add-ons à norma
geral, nomeadamente o GRASP, que se
traduz num controlo mais específico sobre
as condições de trabalho.
O Global Gap é uma metodologia universal,
isto é, aplicado num número cada vez
mais alargado de países a nível mundial,
pelo que o seu cumprimento é cada vez
mais um requisito comercial a que as
empresas portuguesas devem estar atentas,
para trabalhar nos mais diversos mercados
internacionais.

Rui Almeida
Eng.º Agrónomo
Tel: 916306413
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CERTIFICAÇÃO MPS
MPS está a crescer em Portugal
A certificação MPS está a crescer e atualmente está ativa em mais de 50 países. As suas ferramentas
inovadoras e os esquemas de certificação são usados em mais de 5.000 locais de produção. A procura por
ferramentas MPS também está igualmente a crescer em Portugal, principalmente devido ao aumento da
procura e necessidade de produtos certificados pelo mercado de exportação. Além de uma maior
necessidade de produtos certificados, há também uma maior procura pela "Manutenção de registros
credíveis" (por exemplo, pelos principais comerciantes europeus e iniciativas como a FSI). Muitos
produtores em Portugal são participantes no MPS-ABC e MPS-GAP, que oferecem uma série de vantagens
únicas.

MPS-ABC e MPS-GAP se reforçam
O MPS-ABC é o certificado ambiental para produtores conscientemente sustentáveis. É uma ferramenta
de registro para agentes de proteção de culturas, energia, fertilizantes, água e resíduos. O MPS-ABC é um
sistema certificado no qual ocorrem verificações, auditorias e amostragens independentes. O MPS-ABC é
globalmente único no campo do registro ambiental certificado.

HORTALIZAS BACELO, S.L.
FABRICACION Y VENTA DIRECTA DE INVERNADEROS
RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION
PANTALLAS TERMICAS, MESAS DE CULTIVO
MALLAS DE SOMBREO ETC.

H. BACELO, S.L.
PONTELLAS/BOUZA N.º 5
36.412 O PORRIÑO / PONTEVEDRA
TELF. 0034986332990
CORREO ELECTRONICO: info@hortalizasbacelo.com
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CERTIFICAÇÃO MPS

O certificado MPS-GAP é para empresas que fornecem para comércio (interno e externo) e grande
distribuição. Os requisitos para o MPS-GAP são aplicados no campo da rastreabilidade, meio ambiente,
segurança e higiene.
Os produtores não usam apenas o sistema MPS como certificação, mas também como uma ferramenta
de gestão; Os resultados do sistema MPS-ABC oferecem aos produtores uma melhor visão sobre seu
próprio consumo e podem ajustar isso. Isso resulta em custos mais baixos, menor pegada ambiental e melhor
posicionamento no mercado.
Juntamente com o MPS a caminho do FSI2020 e do FSI2020 "além”
A FSI é uma organização de rede na qual as partes do mercado (internacional) e as ONGs trabalham juntas
para um setor de floricultura mais sustentável. A MPS está envolvida porque temos a ambição de reduzir o
impacto ambiental por exemplo, de produtos fitofarmacêuticos. O FSI também coloca as partes em contato
umas com as outras para tornar a sustentabilidade mais transparente. O objetivo do FSI é que até 2020,
noventa por cento dos produtos comercializados pelos membros sejam comprados e comercializados de
forma sustentável.
Através de uma combinação de MPS-ABC / MPS-GAP, os participantes estão na linha de frente e estão
mais facilmente alinhados com desenvolvimentos futuros (por exemplo, da FSI). Alguns desses candidatos
em Portugal incluem Viveiros Monterosa, Bayflor e Viplant.
O MPS-GAP atende aos requisitos da FSI2020 e está incluído na "cesta". Num futuro próximo, o registro
ambiental garantido (Credible Record Keeping) também será uma condição do FSI, e também é esperado de
muitas outras partes (comerciais).
Além da vinheta do MPS, os participantes do MPS-GAP também podem usar o rótulo GGN (rótulo
do consumidor GLOBALG.A.P.) e são visíveis no banco de dados do GLOBALG.A.P. já que os esquemas são
equivalentes.

René Rombouts
MPS
E:mail: r.rombouts@my-mps.com

FEIRAS
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LUSOFLORA 2020 - Cidades Verdes e Floridas

A Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e
Flores Naturais realiza a 33.ª edição da Lusoflora, a
28 e 29 de fevereiro de 2020.
Sob o Tema “Cidades Verdes e Floridas”, o foco é
destacar a importância da criação e melhoria dos
espaços verdes em ambientes rurais e urbanos, como
estratégia de adaptação às alterações climáticas e
melhoria do meio ambiente e bem-estar das gerações
presentes e futuras.
Parques ricos em biodiversidade, jardins, telhados
verdes e florestas, possuem uma função importante:
suportar o ambiente em que vivemos e é neste contexto
que a atividade viveirista, a floricultura e os setores
adjacentes, como a jardinagem e o paisagismo, são
fundamentais e estarão em destaque nesta edição.
FEIRAS INTERNACIONAIS
Data: 02/10/2019 - 04/10/2019
GrootGroenPlus - Jardinagem
Feira: Feira Internacional de Viveirismo e Floricultura
Cidade: Zundert ( Netherlands)
Data: 03/10/2019 - 05/10/2019
Iberflora
Feira: Feira Internacional de Plantas e Flores, Tecnologia e Bricojardim
Cidade: Valencia (Valencia) - España
Data: 22/10/2019 – 24/10/2019
Flower and Garden Attraction
Feira: Fruit Attraction – Feira Internacional de Frutas e Legumes (Flores)
Cidade: Madrid (Madrid) - España
Data: 06/11/2019 - 08/11/2019
FloraHolland Trade Fair
Feira: Floricultura e Viveirismo
Cidade: Aalsmeer (Netherlands)
Data: 06/11/2019 - 08/11/2019
IFTF - International Exhibition of Floriculture and Horticulture Industry
Feira: Exposição Internacional de Floricultura e Horticultura
Cidade: Vijfhuizen - Holanda

