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Editorial

Juntos por um Futuro
mais Verde.

Caros sócios e leitores,
Escrevo este editorial numa altura em que atravessamos mais um
momento conturbado da nossa História. Neste pós-pandemia,
nota-se algum abrandamento mais ou menos expectável no consumo
de plantas ornamentais em alguns mercados. Nas flores de corte, que

Desde 1987 a Cultivar Negócios

passaram um período muito complexo, um abrandamento do mercado

pode ter consequências devastadoras. A isto juntamos agora as
consequências políticas, sociais e financeiras da guerra na Ucrânia.
Os custos de produção não param de crescer e fazer acompanhar o
preço final da planta aos referidos custos será um desafio. A taxa de
inflação está em valores há muito não registados e o consumidor
português, sobretudo mas não só, terá menos capacidade para
consumir plantas e flores. O primeiro apelo que deixo aqui a todos
os produtores é que continuem a apostar na qualidade. Aumentar
preços sem aumentar qualidade será sempre mais difícil. Por outro
lado, devemos continuar a chamar o consumidor para o Universo
das plantas e das flores de corte. O bom trabalho feito por várias
entidades durante a pandemia deve ser aproveitado e continuado.
Devemos tirar o máximo partido da nossa feira, a Lusoflora que
decorrerá em Setembro, para chamar o maior número de pessoas
e entidades com potencial para o nosso ramo de negócio. Devemos
igualmente utilizar a conferência que decorrerá em simultâneo com
a Lusoflora, com o lema “Cidades Verdes - melhor clima, mais saúde”
para poder divulgar a importância das plantas, flores e dos espaços
verdes. O outro apelo que deixo aqui, por ter conhecimento de causa,
é que a sinergia entre empresas sérias, com objetivos comuns,
aumenta largamente a probabilidade de sucesso. Não sejamos
demasiado individualistas, mantenhamos a nossa identidade mas
juntemos esforços para poder alcançar mais e melhores mercados.
Façamos o que está ao nosso alcance para trazer as pessoas para o
mundo das Plantas e flores.
Aproveito a oportunidade para deixar um voto de louvor à Paula
Vilanova, por todo o seu esforço e dedicação, bem como pelo trabalho
que tem desenvolvido na APPP-FN.
Frederico Pinheiro Chagas
(Viplant Viveiros do Algarve LDA)

Visite-nos no Mundo Digital:
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“O setor da floricultura em Portugal é importante e tem vindo a crescer: em 2018 gerou cerca de 600
milhões de euros de receita. Damos as boas-vindas à primavera com “Cultura de Flores” na Sociedade Civil.
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Ao abrigo do Artigo 51.º do
Regulamento (CE) n.º 1107
/ 2009, para além das
utilizações já aprovadas
no respetivo rótulo, foi
concedida a extensão de
autorização de utilização
menor aos produtos da
tabela, para aplicação em
Plantas ornamentais para
produção de folha, flor e/ou
fruto (de corte e/ou em
vaso).

A APPP-FN é ainda detentorada ACP n.º 0174 / 00 -

DOMINÓ, em parceria com
o sócio Jacobus Van Schie.
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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.

Sediada em Guimarães, a empresa Plantas da Fonte Lda, com mais
de 30 anos de experiência, é especializada na Produção de Plantas
Ornamentais e na Construção e Manutenção de Espaços Verdes.
Presentemente, com uma área de 14ha, ao longo dos anos foi
apostando na produção de Photinia, Lagerstroemia, Nandia,
Loropetalum, Cupressocyparis Leylandii, etc.

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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“Para nós é um prazer juntarmo-nos à Associação e estamos
ansiosos para colaborar sempre
que possível. Estou sempre
disponível para perguntas sobre
certificação em
geral
e
certificações MPS em particular.
Por favor, entrem em contato
comigo por e-mail:

“
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Lusoflora 2022
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 ano de celebração dos
40 anos da Associação
continuamos “Juntos por
um futuro mais verde”.

Floriade
Euroflora
Congresso Internacional De Horticultura
LUSOFLORA
Conferência Green Cities 2022

SEGUIDOR MAIS LEAL

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:

SÓCIO MAIS DIGITAL
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“Uma forte campanha de marketing que promova a Flor portuguesa,
poderá alavancar o negócio em Portugal”

