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A Fertipower Ibéria opera em Portugal 
desde Janeiro de 2018, onde se estreou 
com a representação exclusiva de um 
produto premium de origem austríaca, 
o Flavonin Agro Ferti Plus. Actualmente, 
disponibiliza aos produtores várias solu-
ções na área dos fertilizantes, incluindo 
micronutrientes e bioestimulantes. 
Com a aposta nas vendas online e numa 
rede de distribuidores exclusivos por 
região, possui uma cobertura nacional, 
tendo o grosso do negócio sido desen-
volvido no centro e no sul do país – onde 
estão os seus clientes com mais área –, 
suportado nas culturas da vinha, do oli-
val, dos pequenos frutos, do tomate de 
indústria e da cannabis. A região norte 
também tem vindo a ser trabalhada, 
com uma aposta nas culturas da vinha 
e da cannabis medicinal. Em paralelo, 
graças à sua experiência internacional, 
a Fertipower está a apostar nas culturas 
tropicais no Algarve, pois antecipa um 
crescimento interessante destas culturas 
na região, em substituição de algumas 
áreas de pequenos frutos. 
Os dois últimos anos trouxeram dificul-
dades ao sector produtivo. Alguns secto-
res que tinham vindo a suportar o cres-
cimento da Fertipower, como as flores e 
os pequenos frutos, sofreram um forte 
impacto nas vendas e, consequentemen-
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te, nos seus consumos – e, em particular, 
na área dos bioestimulantes, que ainda 
são vistos em muitas ocasiões como con-
sumos de luxo. Porém, abriram-se outras 
portas, como o mercado da cannabis 
medicinal e o sector da vinha, que con-
tinua a ter uma evolução muito positiva. 
Nos dois últimos anos, a empresa au-
mentou as vendas em Portugal em cer-
ca de 20%, mas «o nosso objectivo está 
longe de ser atingido», afirma Vasco Ne-
ves, gestor de vendas, realçando que a 
Fertipower tem um «enorme potencial 
de crescimento, como aliás as culturas 
que apoiamos em Portugal». Ao nível 
internacional, a actuação da empresa 
assenta fundamentalmente no norte da 
Europa, com fruteiras e cannabis medici-
nal, na Turquia, nos países africanos e no 
Brasil, em áreas como vinha, frutas tropi-
cais – como abacate e manga –, hortíco-
las, soja e alfafa. 
A Fertipower tem apostado sempre num 
portfólio reduzido, específico e exclusi-
vo, com qualidade e preço assegurados 
e que sejam simultaneamente produtos 
inovadores na forma ou na essência. Tem 
apostado igualmente numa redução dos 
custos, através de soluções concentradas 
– com menor custo unitário – ou de for-
mulações sólidas solúveis. 
Em 2019 e 2020, a Fertipower apresen-

tou novos produtos, também na área 
dos bioestimulantes. «Continuamos a 
desenvolver esta área estratégica, por-
que acreditamos ser uma aposta obri-
gatória no futuro da agricultura, seja 
pela crescente redução das soluções quí-
micas seja pela pressão do aumento de 
preços na maioria das matérias-primas. 
Soluções renováveis ou que maximizem 
a eficiência com que usamos os cada 
vez menos recursos disponíveis terão de 
ser o caminho. Para 2022, pretendemos 
apostar no solo e na utilização de solu-
ções completas, mobilizadoras de macro 
e micronutrientes, baseadas em microor-
ganismos fixadores e solubilizadores de 
nutrientes», explica Vasco Neves. 
«Apesar de os bioestimulantes serem 
sempre, ou quase sempre, vistos como 
um consumo de luxo, estamos convictos 
de que representam, a curto prazo, uma 
redução nos custos, pela melhoria gene-
ralizada do vigor e sanidade das culturas, 
mas igualmente responsáveis, em certos 
casos, por melhorias significativas dos ní-
veis de produção», diz Vasco Neves. «No 
caso da nossa aposta mais recente nas 
bactérias solubilizadoras de nutrientes, o 
objectivo é o de reduzir a médio prazo os 
consumos de fertilizantes químicos, que 
têm sido alvo de aumentos irreversíveis.» 
Descubra mais em www.fertipower.pt 


