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Assunto: Audição das Associações representativas do sector da produção de flores e plantas 
naturais e dos produtores de raças autóctones.  
 

Na situação actual que o país atravessa, com o surto epidémico de COVID-19, é fundamental 
assegurar a produção nacional, apoiar as micro, pequenas e médias empresas e salvaguardar 
os postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores. 

De entre os muitos sectores produtivos afectados encontra-se o sector da produção de flores e 
plantas ornamentais, que pelas suas características particulares, está a deparar-se com graves 
dificuldades de sobrevivência. 

No quadro epidémico actual, as dificuldades que o sector enfrenta agudizam-se face ao 
cancelamento de campanhas, iniciativas e comemorações com grande impacto, que 
habitualmente asseguram cerca de 70 % do volume de facturação do sector, e ao facto de se 
tratar de produtos que não são passíveis de conservação ou transformação, mas cuja produção 
não pode ser suspensa para que seja garantida a continuidade futura da actividade. 

Também os produtores de raças autóctones e de produtos derivados estão a enfrentar 
conjunto de dificuldades acrescidas fruto dos condicionalismos que a doença COVID-19 veio 
impor. 

Com a paragem do sector da restauração, com o cancelamento ou adiamento de feiras 
agrícolas e o encerramento de mercados e feiras municipais, quebraram-se os circuitos 
preferenciais de comercialização destes produtos, ficando estes produtores com a produção 
nas explorações, sem rendimentos mas mantendo os custos da exploração. 

As exportações estão paradas e os compradores nacionais fecharam portas, o que condiciona 
fortemente o seu escoamento a preços justos à produção, pondo em causa a continuidade da 
produção e manutenção destas empresas e dos postos de trabalho associados. 

As medidas de carácter geral que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, precisam de ser 
acompanhadas por outras que se adeqúem às necessidades destes segmentos específicos de 
actividade económica, de modo a garantir a manutenção dos postos de trabalho, os 
rendimentos dos trabalhadores e a salvaguarda das micro, pequenas e médias empresas. 
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Neste quadro é fundamental ouvir as associações representativas destes sectores produtivos 
para conhecer em profundidade as dificuldades que os produtores atravessam em 
consequência do surto de COVID-19, bem como as medidas e apoios que os estes reclamam e 
que são necessários para responder a estas dificuldades. 

Neste quadro, para conhecer a situação presente relativamente à produção de flores e 
plantas naturais e à produção de raças autóctones perante a situação epidémica de Covid 19 
e as medidas que estes produtores necessitam para garantir a manutenção da actividade, a 
salvaguarda dos postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores, o PCP, ao abrigo das 
disposições legais e regimentais em vigor, vem requerer a audição da APPP-FN - Associação 
Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais e da FERA - Federação Nacional das 
Associações de Raças Autóctones, com carácter de urgência, na Comissão de Agricultura e 
Mar. 
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