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criados para outas actividades contribu-
tivas, que aplaudimos por justos e neces-
sários que são, deviam ter contemplado 
as empresas do nosso sector com o mes-
mo problema/situação. 
Fomos resilientes face à ausência de uma 
resposta atempada e adequada por 
parte das entidades competentes, mas 
muitas empresas continuam à espera 
de medidas que apoiem directamente e 
especificamente o sector para poderem/
conseguirem investir. 
O sector tem de ser apoiado com linhas 
específicas PDR2020, que permitam:
a) modernizar as empresas, aumentan-
do eficiência, qualidade e menor custo 
energético; 
b) trazer jovens empresários para o sec-
tor; 
c) que as empresas ganhem dimensão 
para poderem exportar; 
d) redução de consumos de água, ener-
gia e outros. 
Portugal tem condições edafoclimáticas 
específicas em cada região que lhe per-
mitem ter produtos variados e valoriza-
dos no mercado internacional. 
Não temos uma estratégia nacional para 
o sector das plantas e flores ornamen-
tais. A Resolução da Assembleia da Re-
pública n.º 185/2016 está por concreti-
zar desde 2016. As empresas do sector e 
as suas associações representativas nun-
ca foram chamadas para a concretização 
desta medida aprovada pela Assembleia 
da República. Como sempre, estamos 
disponíveis para contribuir para o desen-
volvimento económico e sustentável do 
sector. 

Associação Portuguesa de Produtores de Plantas 
e Flores Naturais (APPPFN) 

10

O sectOr da hOrticultura
Ornamental nãO parOu

durante a pandemia!

a pandemia instalou-se na época mais 
importante de comercialização do sector 
– o início da Primavera! Com a quebra 
abrupta do consumo nacional e interna-
cional, as empresas não puderam parar, 
sendo obrigadas a destruir grande parte 
da sua produção, apresentando quebras 
diárias de cerca de dois milhões de euros. 
O acesso ao lay-off não foi opção para a 
maioria dos produtores, dado necessita-
rem de mão-de-obra para a manutenção 
das suas culturas instaladas e/ou destruir 
o que não conseguiram vender. 
As empresas produtoras de plantas orna-
mentais conseguiram ultrapassar melhor 
a crise, apesar de, no primeiro confina-
mento, as plantas de época terem sido 
em grande parte perdidas. No restante 
ano, as empresas adaptaram-se e con-
seguiram, não todas, chegar ao fim de 
2020 sem prejuízo ou com perdas que 
não inviabilizam o seu futuro. Aqui, o 
que cada empresa produz fez a diferen-
ça no resultado final. O crescimento da 
paixão pelo verde reflectiu-se na dinâ-
mica das empresas, que se adaptaram, 
restruturaram, criaram lojas online e en-
tregas ao domicílio, o que, associado à 
abertura dos centros de jardinagem, ori-
ginou um incremento na procura e, con-
sequentemente, no volume de vendas. 
As empresas produtoras de flor de corte 
tiveram um 2020 dramático. Dois perío-
dos de confinamento, épocas festivas 
e comemorativas com maior impacto 
económico – Dia dos Namorados, Dia 
da Mulher, Domingo de Ramos (Dia das 
Madrinhas), Páscoa, 25 de Abril, Dia da 
Mãe e outras celebrações religiosas proi-
bidas ou muito limitadas –, encerramen-
to de cemitérios, ditaram a destruição 

de milhões de flores, com a consequente 
perda de receitas. 
A quebra de facturação em 2020 foi, em 
termos médios, de 30% (segundo inqué-
rito realizado entre as empresas nossas 
associadas), não tendo uma boa parte 
destes produtores conseguido recuperar 
da situação criada pelo desastroso ano 
de 2020. Resultou que, em 2021, grande 
parte destas empresas diminuíram as 
suas plantações/áreas de produção de 
30% a 50%, assim como o número de 
trabalhadores. 
Para resolver os problemas de tesoura-
ria imediatos, as empresas do sector ti-
veram que recorrer às Linhas de Apoio 
Covid-19: deram entrada cerca de 40 
pedidos referentes à cultura de flores e 
plantas ornamentais, no valor de 5,2 mi-
lhões de euros. 
Amplamente difundido a 16 de Maio, foi 
disponibilizado a 16 de Outubro um apoio 
ao sector com a abertura de uma linha de 
crédito de 20 milhões de euros, a juros bo-
nificados, a que recorreram 12 candidatu-
ras, no total de 1,515 milhões de euros 
(segundo informação do Ministério da 
Agricultura). Este apoio, aprovado tarde, 
disponibilizado muito tarde e com condi-
ções pouco favoráveis apresentadas pelas 
instituições de crédito, pelas razões atrás 
referidas, foi pouco procurado. 
Fomos o subsector agrícola mais fusti-
gado pelos efeitos dos confinamentos, 
mas conseguimos demonstrar em 2020 
uma notável dinâmica exportadora, com 
enfoque nas plantas – as exportações 
cresceram 8,8% face a 2019 –, ocupan-
do uma posição de destaque na fileira 
agroalimentar. 
Os apoios para quebras de facturação 


