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No exercício da nossa profissão de produtores de plantas e flores, já tínhamos sido
confrontados com vírus e pragas de quarentena nas nossas culturas.
Por razões de sanidade vegetal, já fomos confrontados com estratégias algo
semelhantes ao que vivemos agora, sendo já nossas conhecidas das doenças e pragas
das plantas em viveiro: a quarentena, os tratamentos, os cuidados intensivos, as
testagens. No caso das plantas, ainda se junta uma outra resolução, para nós, e para
todos os que têm consideração pelo património vegetal, bastante difícil, mas por vezes
necessária: abate, destruição. Assim, fomos muitas vezes forçados a destruir as nossas
produções, ou a ter de parar de cultivar determinadas espécies, sem qualquer
compensação, pois foram essas as soluções da ciência, e as estratégias preconizadas
pelos organismos oficiais.
Desta vez, foi inesperado e brutal, pois o problema colocou-se com a salvaguarda
de vidas humanas, e as medidas tomadas de modo a parar ou diminuir a transmissão
do vírus em todos os países e no nosso, foram certamente as mais adequadas e
necessárias. Porém, tal como noutros setores de atividade, o nosso trabalho e as
nossas empresas foram fortemente afetadas, pois estas medidas, conduziram à
completa e imediata paralisação do mercado.
Para nós em particular, bem sabemos que a paralisação ocorreu no pior momento
do ano : inicio da primavera, principais datas e eventos festivos; assim, com as nossas
produções prontas a ser comercializadas, ficámos sem qualquer alternativa, a não ser o
envio para o que vulgarmente chamamos lixo, resíduo orgânico, ou qualquer outra
denominação, mas cujo valor são custos, e um desalento enorme para quem se dedica
todos os dias a esta atividade.
Ficámos sem saber o que fazer, desnorteados…, uma perda que sabemos já não ser
recuperável no ano corrente e que pode pôr em causa o futuro, ou no mínimo, o ano
seguinte, e nestes momentos, pensamos que o governo, a união europeia, a
democracia, aqueles que têm guardado e distribuído os nossos contributos sob a
forma de impostos e contribuições, por uma questão de princípios e de justiça social,
estarão ao nosso lado, com atos e palavras de apreço; espera-se que de imediato se
mobilizem e se encontrem soluções públicas que apoiem os produtores de plantas e
flores, sendo que a defesa, das nossas empresas, para além do valor económico e
também a defesa de um património de conhecimento acumulado ao longo de muitos
anos de atividade, pelos profissionais da atividade.
A nossa associação reportou de imediato a todas as instâncias governativas, a
necessidade imediata de se atender a um setor que tanto tem contribuído em valor
para as contas da agricultura e evolução das exportações.
Fomos ouvidos. Parece-me que em alguns casos compreendidos, mas continuamos
à espera. Numa espera de quem semeia, continua a trabalhar, e tem esperança.
Numa espera, que bem sabemos, deve ser a de quem cuida todos os dias para que a
semente germine.
Foram apresentadas propostas e estamos à espera de medidas concretas, orientadas
para o nosso setor em particular. A mensagem passou e todos estão conscientes do
impacto que a Pandemia e as medidas para o seu controlo originaram no nosso setor.

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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Balanço Lusoflora 2020
(Cont.)
Parece-me que a nossa associação, mais uma vez, tem-se revelado fundamental na representação do setor, produzindo
documentos, solicitando e reunindo com o ministério da agricultura, comissão de agricultura, etc.
Muito tem sido o contributo de todos, alguns anónimos e quase invisíveis, mas muito, mesmo muito importantes,
mas gostaria de salientar o do nosso presidente Vitor Araújo, que apesar de estar no final do seu mandato e isso
poder servir de argumento para se concentrar apenas na sua vida, na da sua empresa e nos seus problemas, não nos
abandonou, e sem qualquer interesse protagonistico ou busca de vantagens individuais, desde o primeiro dia da crise
pandémica, assumiu a defesa de todos, e a responsabilidade em desenvolver, coordenar e acompanhar todas as ações
possíveis.
Saliento também o trabalho incansável da Eng.ª Paula Vilanova na divulgação de informação relevante, organização
e colaboração na produção de documentos, na total disponibilidade ao serviço da associação, no apoio e escuta empática
a todos os produtores associados, mas certamente também a outros, que embora não sendo associados, nestes tempos,
na ausência de respostas dos mais diversos organismos oficiais, foram colocando questões e foram escutados. Sentimos
que o dever da associação é representar todo o setor, por isso, quando o governo nos pergunta quais são as nossas
perdas, não ficamos com uma resposta mesquinha de quem está apenas preocupado com o associado, que paga as
quotas e bem falta fazem, mas sim com todo o setor com o qual interagimos e dependemos. Esta crise também nos
mostra que temos de cuidar de todos.
Por vezes, sentimo-nos sozinhos e incompreendidos pois é frequente o ministério da agricultura reclamar que a grande
dificuldade na obtenção de ajudas comunitárias para o nosso setor é que não estamos organizados e parece que tudo se
esgota por aí…, organizados, tem sido no entender do nosso ministério constituirmos OPs, cujo modelo genérico se
pretende praticamente igual para todos os setores agrícolas e obviamente engendradas por quem nunca foi produtor de
plantas e flores, nem auscultou devidamente a nossa realidade; esta particularidade já foi analisada anteriormente,
diversas vezes, pela nossa associação e foi demonstrado carecer de correções face às particularidades do nosso setor e do
nosso país. Porém, da parte dos organismos oficiais, não teve até hoje, qualquer continuidade e assim, sendo vitimas,
parece que somos culpados.
No meu entender também o ministério da agricultura, enfraquecido e com falta de meios, não está organizado de modo
a responder em conformidade com os contributos que o nosso setor tem dado e poderá continuar a dar.
É óbvio que tudo faremos para não deixar cair as nossas empresas e o nosso setor, pois para além da importância nas
nossas vidas e de quem colabora connosco, estamos conscientes que o mundo moderno, não pode passar sem o
contributo das nossas plantas e flores, tão indispensáveis quanto qualquer outro produto agrícola.

Ricardo Silvestre
Vice-presidente

Lusoflora 2020
Balanço da feira
A Associação faz um balanço muito positivo da 33ª edição da Lusoflora,
cujo objetivo foi destacar a importância da criação e melhoria dos
espaços verdes, como estratégia de adaptação às alterações climáticas,
melhoria do meio ambiente e bem-estar das populações.
Congregar num só espaço a produção e o poder decisório é
fundamental para o futuro do setor e a Feira afirmou-se uma vez mais,
como o principal evento do mercado da horticultura ornamental
e a grande montra da melhor produção nacional, reflexo do seu
dinamismo e modernização.

Balanço Lusoflora 2020
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O Secretário de Estado da Agricultura, Eng.º Nuno Russo, inaugurou o certame e
reforçou a importância do evento num setor que tem vindo a crescer ao nível da
produção e volume de exportações.
Estiveram ainda presentes o Diretor Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do
Tejo, Eng José Nuno Lacerda Fonseca, o Diretor Adjunto, Eng.º Rui Hipólito, o
Diretor da DGAV, Professor Dr. Fernando d'Almeida Bernardo, e o Presidente da
Câmara de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves.
De realçar o saldo positivo na participação de expositores e área ocupada pelas
empresas que apostaram no certame para a divulgação de produtos e serviços.
Com cerca de 30% de empresas novas nacionais e internacionais, para além das
empresas presentes nas anteriores edições, registou-se ainda um aumento de visitantes e área de exposição como tem
vindo a acontecer nos últimos anos.
Destaque ainda para a Conferência “Cidades Verdes e Floridas-Cidades Sustentáveis” que abordou as questões de
estratégia sustentável para as áreas verdes urbanas e periurbanas e que decorreu no dia 28 de fevereiro.
Contou com a presença do Presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes, Eng.º Paulo Palha, que salientou
a importância das coberturas verdes, e os inúmeros contributos que podem dar para que seja possível criar territórios
urbanos saudáveis, sustentáveis, biodiversos e resilientes.
Do Turismo de Portugal, a Arquiteta Leonor Picão falou da Estruturação e
Sustentabilidade da oferta turística, e o Vereador Eng.º Altino Bessa do
Município de Braga, deu o testemunho desta cidade como a 1ª cidade
portuguesa na Green City Tool, a nova plataforma de avaliação e comparação
de medidas de sustentabilidade adotadas pelas Cidades da União Europeia.
O Presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, Arquiteto
Jorge Cancela abordou o tema “A cidade em transição. Da destruição a bastião
da biodiversidade, de problema a solução das alterações climáticas, de
consumidor a produtor alimentar”.
A Conferencia terminou com a Mesa Redonda ” Plantas em espaço públicos: Plantas autóctones x Plantas
melhoradas- Várias perspetivas”, e que contou com a participação de:

. Doutor Jorge Capelo. (Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal - INIAV)
.. Eng. Ana Paula Carvalho - Subdiretora Geral da DGAV
Eng. º Paulo Carmo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Divisão de Gestão de Especies da
e da Flora
. Fauna
João Gomes da Sementes de Portugal - em representação da Sigmentum
. Eng. Ladislau Silva - Viveiros Casa Grande - Empresa criada em 1987, cuja atividade principal é a Producao e
,

,

~

·
comércio de plantas de exterior
Um forte momento de reflexão e debate no qual os participantes concluíram que:
As plantas autóctones e melhoradas devem ser vistas como complementares
em espaços públicos;
Devemos ter cuidado com espécies com potencial invasor;
Todas as plantas a aplicar em espaço público devem ser provenientes de viveiros
devidamente registados;
Se devia criar um grupo de trabalho no seio do Ministério da Agricultura
com todos os intervenientes do sector (APPP-FN, DGAV, ICNF, INIAV e
APAP) de forma a debater este tipo de temáticas. A APPP FN vai propor a
criação deste grupo, assim como o agendamento dos temas e a sua calendarização.
No dia 29, em colaboração com as associações presentes, realizaram-se workshops que abordaram várias temáticas,
nomeadamente as coberturas verdes e os seus benefícios, os jardins mediterrânicos e o clima, passando pela iniciação
ao cultivo de plantas carnívoras e montagens e técnicas de reenvasamento em orquídeas.

.
..
.
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Atividades do Setor
4 Empresas associadas marcaram presença na IPM Essen
As empresas Viveiros Monterosa, Viplant, Colossus Plants e
Bayflor, estiveram presentes na IPM Essen,
certame
Internacional dedicado ao sector das flores e plantas e que, este
ano, teve lugar de 28 a 31 de Janeiro.
O Secretário de Estado Nuno Russo visitou os stands e depois
participou num jantar empresarial com a representação nacional
na feira. Na ocasião , salientou que as exportações têm
acompanhado o crescimento do sector: segundo o Ministério da
Agricultura, «a taxa de crescimento médio anual das exportações
de dois dígitos, 10%, é muito positiva e corrobora o
reconhecimento internacional dos produtos e dos produtores
portugueses».
Realçou ainda que «a produção de plantas e flores é um sector
importante e que tem crescido em termos de valor de
produção e estas empresas são bons exemplos da criação de
riqueza e de postos de trabalho. Em 2018, o sector atingiu os
600 milhões de euros, correspondente a 7,6% da produção
agrícola», valores que «surgem numa dinâmica muito positiva,
com uma taxa de crescimento médio anual de 6,3% do valor da
produção».

O Setor e a pandemia Covid-19
Face à situação sem precedentes que o País e o setor
atravessam, a Associação encetou várias diligências no sentido
de alertar a tutela para a situação drástica que vivem os
produtores de plantas e flores, com repercussões económicas
elevadíssimas nas empresas. Foram elaborados vários ofícios,
em constante atualização face às medidas que iam sendo
anunciadas e nem todas aplicáveis à especificidade do nosso
setor, os quais foram enviados ao Presidente da República,
Primeiro-Ministro, Ministérios da Agricultura, Economia,
Finanças, e Grupos Parlamentares.
Alguns membros da Direção, reuniram por diversas vezes com a Ministra da Agricultura e estiveram ainda
numa audiência com a Comissão de Agricultura.
Comunicações foram enviadas aos media, e a crise do setor esteve em destaque em vários canais da TV e
imprensa escrita. Contamos ainda com o apoio de outras entidades como a Portugal Fresh e Grupo
Parlamentar do PCP.
À data do fecho desta edição, o governo anunciou uma linha de crédito no valor de 30 milhões de euros.
Temos contudo consciência que o nosso trabalho ainda está longe de terminar.
Uma palavra de apreço e de força a todos os sócios que connosco colaboraram ao longo deste período
enviando informações e partilhando experiências, para a elaboração de documentos que retratavam a situação
e os prejuízos do setor.

Legislação

5

USOS MENORES EM ORNAMENTAIS - APPP-FN
No âmbito da apresentação pela Associação de vários dossiers para utilizações menores em ornamentais ao
abrigo do Artigo 51 do Regulamento 1107/2009, para além das utilizações já aprovadas no respetivo rótulo, foram
concedidas a extensão de autorização de utilização para os seguintes produtos (à data do fecho deste boletim):

. Armicarb* (hidrogenocarbonato de potássio)/ Certis Europe - para aplicação em Plantas ornamentais
para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a oídio.
. Score 250 EC* (difenoconazol)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha,
flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a oídio
. Karate zeon* (lambda-cialotrina)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de
folha, flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a mosca branca.
. Cuprocol*(oxicloreto de cobre)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha,
flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a míldio.
. Serenade Max (Bacillus amyloliquefaciens)/ Bayer para aplicação em Plantas ornamentais para produção
de folha, flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a podridão cinzenta.
. Switch 62,5 WG* (ciprodinil+fludioxonil)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção
de folha, flor e/ou fruto (de corte e ou em vaso) e combate a podridão cinzenta
. Malvin 80 WG (captana)/ Arysta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou
fruto (de corte e ou em vaso) e combate a míldio.
A DGAV salienta contudo que a eficácia e fitotoxidade resultantes da utilização, nestas utilizações menores
(produto/cultura/organismo nocivo) não obrigatoriamente incluídas no rótulo, são da inteira responsabilidade do
utilizador do produto fitofarmacêutico.
As condições de utilização, regulamentadas para estas utilizações estão descritas nas fichas propriedade da
associação e já enviadas aos sócios, não obrigatoriamente incluídas no rótulo.
O não cumprimento destas condições constitui uma violação do disposto sobre a utilização de produtos
fitofarmacêuticos.
De acordo com a Lei n° 26/2013, de 11 de abril, a partir de 01 de janeiro de 2014, é obrigatória a aplicação dos
princípios gerais da proteção integrada por todos os utilizadores profissionais.
Para suportar a aplicação destes princípios, a DGAV está a divulgar um conjunto de documentos, entre os
quais o volume III, com a toxicidade para o Homem e organismos não visados, nomeadamente organismos
aquáticos, aves e outros vertebrados, abelhas e outros polinizadores, e artrópodes auxiliares, e os efeitos no
ambiente, por produto fitofarmacêutico, pelo que a aplicação do produto em causa deve ser precedida de
consulta do referido documento no site da DGAV.
*A APPP-FN contou com o apoio na aquisição destas autorizações das empresas: Certis, Messinagro
e J. Sobral Dias

Soluções Ecológicas
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Soluções Ecológicas na Produção dos nossos Sócios.
Como diminuir a pegada ecológica representa cada vez mais uma preocupação por parte dos
produtores! Lançámos o desafio aos nossos sócios e estes fizeram-nos chegar algumas medidas que
estão a implementar neste sentido e que iremos divulgar nas nossas publicações.

Aromáticas Vivas
A Aromáticas Vivas em todo o processo de produção, utiliza
técnicas e práticas inovadoras de produção e controlo,
numa clara estratégia de proteção da saúde dos consumidores
e dos ecossistemas.
A empresa criou, internamente, uma Unidade de Proteção
Viva, que desenvolve insetos auxiliares, posteriormente
inseridos no ecossistema das plantas para o controlo e combate
,
~
das pragas, coexistindo em condicoes
beneficas para ambos.
,
Esta unidade é constituída por técnicos especializados, responsáveis por todo o processo de criação
dos insetos auxiliares e pela investigação, inovação e
,
~
desenvolvimento de novas tecnologias e metodos de producao
,
de produção. Em Portugal, a Aromáticas Vivas é pioneira na
produção e desenvolvimento de insetos auxiliares, sendo a
única empresa a possuir uma unidade própria para a produção e
I&D neste âmbito, e a comercializar este produto no mercado
,
nacional. De referir que, uma vez que toda a produção é biologica
não são utilizados pesticidas, evitando os danos ambientais
associados.
De forma a minimizar o plástico nas embalagens das ervas
aromáticas, iniciamos a alteração gradual das embalagens para
outros materiais mais ecológicos e sustentáveis, como o
cartão.
Atualmente, as ervas aromáticas cortadas estão a ser
comercializadas em cuvete de cartão. O objetivo é também a
alteração da embalagem das ervas aromáticas em vaso.
Em 2020, iniciaremos a comercialização das ervas aromáticas
em vaso e cuvete de cartão, bem como, sacode de papel.
Desde o início, a caixa para armazenamento das unidades de
ervas aromáticas, em vaso e cortadas, é de cartão.

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

Novos Parceiros
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Novos Associados
SPO - Sociedade Produtora De Plantas Ornamentais, Lda
A SPO, Lda, criou uma marca registada, VIVAPLANT,
que se destaca pela produção de Flor de Cera
(Chamelaucium uncinatum), com uma produção
superior a 100.000 unidades por ano e de
Morangueiros (Fragaria), com uma produção de
25.000 unidades/ano e ainda pela
produção de planta arbustiva,
onde se destacam diferentes variedades de Photinia, Loropetalum,
Phormium, Eugenia, etc....
SPO, Lda
Rua Da Restauração, Nº 163, 2º Dto
4710 - 428 Braga
T: 937605045
E-mail: rgplantas@gmail.com

Lusogreen
A LusoGreen - Viveiro de Relva natural em Tapete desde 2003,
produz em solo arenoso sito Águas de Moura/Marateca - Palmela.
Estamos ao serviço para satisfazer as necessidades dos
nossos clientes num rápido fornecimento e em todas as
quantidades/m2 necessários.

Lusogreen
Avenida Roma 123, 1º ESQ.
1700-346 Lisboa
T:969775328
E-mail:geral@lusogreen.pt
www.lusogreen.pt

Horto Mestre Jardineiro
Comercialização de Plantas, Árvores, Arbustos, Fruteiras,
Cactos e suculentas, Relva de tapete e em semente,
Horto Mestre Jardineiro
Rua das Carvalhinhas, Nº 1721 Cepelos
4600- 206 Amarante
T: 962562185
E-mail: lauratrigo@mestrejardineiro.com
Facebook: http://www.facebook.com/mestrejardineiro
Próxima edição: Apresentação Oásis Plantas e Deliciosas Cores

Feiras e Eventos
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Novos Associados (cont.)
A Jardipina, Lda sediada em Lagoa, dedica-se à comercialização e produção de
plantas ornamentais.

Jardipina -Construção e
Manutenção de Jardins Lda
Sitio das Varzeas E.N. 125
8400-405 Lagoa
Faro - Portugal
T: 282343263
E-mail: gestao@jardimpina.com
www.jardimpina.com

FEIRAS INTERNACIONAIS
Plantarium Digital Expo 2020, (Feira Digital)
https://plantariumdigitalexpo.com/
(Holanda)
Data: 02/09/2020 - 03/02/2020
Green is life
Feira Internacional de Plantas e Viveiros
Cidade: Varsóvia (Polónia)
Data: 03/09/2020 - 05/09/2020
Spoga + Gafa
Feira: Jardinagem
Cidade: Colônia (Alemanha)
Data: 06/09/2020 - 08/09/2020
Four Oaks Trade Show
Feira: Horticultura ornamental profissional
Cidade: Cheshire (Reino Unido)
Data: 08/09/2020 - 09/09/2020
Salon Vegetal
Feira: Horticultura ornamental profissional
Cidade: Angers- França
Data: 08/09/2020 - 10/09/2020

