
Projeto de Resolução n.º 1123/XIV

Recomenda ao Governo que proceda a uma campanha que promova o consumo 

regular de flores e plantas naturais e que crie mecanismos de apoio a esta atividade

A Covid-19 atingiu de forma avassaladora os modos de vida, um pouco por todo o 

mundo, com repercussões, não só ao nível da saúde, mas também em múltiplos 

setores da atividade económica.

Contudo, há setores que, apesar da gravidade da situação, continuaram a assegurar 

com regularidade e eficiência as suas funções e, por isso mesmo, têm passado 

despercebidos: a atividade agrícola, pecuária e agroindustrial – dos quais todos 

dependemos diariamente - tem demonstrado uma capacidade de resiliência 

inigualável. A produção e o fornecimento alimentar, em quantidade e em qualidade, 

têm-se mostrado à altura das necessidades, garantindo a procura de bens de consumo 

fundamentais, sejam frutas, legumes, carne, peixe, laticínios, cereais e seus derivados, 

azeite e óleos alimentares ou vinho.

Pelo contrário, o setor das plantas e flores naturais, por não fornecerem “bens 

essenciais”, viu a sua procura cair a pique e passando a registar quebras significativas 

na sua atividade, dado ter ficado sem procura para os seus produtos. Esta atividade 

que vale por ano mais de 500 milhões de euros, que ocupa uma área superior a 1.500 

hectares, que tem mais de 1.000 explorações dispersas por todo o país, que emprega 

mais de 3.000 trabalhadores de forma permanente, necessita do relançamento da 

procura, mais do que medidas cirúrgicas de apoio.

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, os 

Deputados abaixo-assinados apresentam o seguinte projeto de resolução:



A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do art.º 156º da 

Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que:

1. Proceda a uma campanha institucional que publicite a importância do setor das 

flores e plantas naturais na economia nacional e que promova o consumo 

regular dos seus produtos.

2. Crie mecanismos de apoio adequados à especificidade desta atividade 

económica.
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