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A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e a Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas (SECH) têm o prazer de anunciar a realização do IX
Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita em Lisboa, entre 2 e 4 de Novembro de 2016, que coincide com o III Simpósio Nacional e o IX
Simpósio Espanhol nesta importante área das ciências, técnicas e negócios hortícolas.
Os produtos frescos, como frutas, hortaliças, plantas aromáticas e flores e as indústrias agroalimentares e eles associados, são sinónimo de alto valor,
tanto para a nutrição e saúde como para a economia. Este evento, que se realiza bienalmente, reunirá uma vez mais à volta das temáticas actuais de
pós-colheita, investigadores de referência a nível nacional e internacional, técnicos e especialistas do sector, outros interessados do sector privado e
estudantes. Ao criar um ambiente de diálogo participativo e troca de conhecimentos e experiências, promove-se a divulgação e discussão académica e
também o reforço das interligações entre o conhecimento científico e tecnológico e as necessidades e expectativas de inovação e desenvolvimento de
processos que, aliados à minimização de perdas, acrescentam valor à qualidade organoléptica e nutricional dos produtos, com segurança e
sustentabilidade ambiental.
O simpósio será organizado em cinco áreas temáticas, contando cada uma delas com sessões
plenárias, comunicações orais seleccionadas e comunicações em forma de painel:
1) Perdas pós-colheita: um problema global
2) Biologia de sistemas e fisiologia e da maturação e pós-colheita
3) Tecnologias de conservação e processamento mínimo
4) Gestão da qualidade na cadeia de abastecimento
5) Alterações funcionais e nutricionais na senescência, amadurecimento e conservação
6) Exigências dos consumidores e indústria e sustentabilidade ambiental
7) Patologia pós-colheita

Paralelamente decorrerá a sessão “Maçã e pera: conservação e qualidade.”
LOCAL
O Simpósio terá lugar no campus do ISEG (Rua das Francesinhas) em Lisboa , próximo de vários hotéis de categoria internacional e de fácil acesso a
transportes públicos. Lisboa é uma cidade especial que proporcionará aos participantes uma estadia agradável e descontraída. Com uma história e
cultura riquíssimas, Lisboa é conhecida pela sua luminosidade única que reflete nas ruas de calçada empedrada, pela incrível diversidade que se alia a
uma tradição secular e pelas paisagens magníficas das suas 7 colinas. Esta charmosa e encantadora cidade combina os edifícios históricos adornados
com azulejos, restaurantes feitos de velhas adegas e cafés e pastelarias emblemáticas, com a modernidade dos novos espaços de diversão e compras.
Tudo sem perder o som dos eléctricos antigos, magia do Tejo e o Fado, sempre presente. O programa social do simpósio inclui cocktail de recepção de
boas vindas e jantar de gala.
Certa da elevada utilidade que este evento mais uma vez trará, a Comissão Organizadora expressa assim o cordial convite para que participe neste "III
Simpósio Nacional, XII Espanhol e IX Ibérico de Maturação e Pós-Colheita". Contamos com a habitual forte representação das comunidades
Portuguesa e Espanhola e endereçamos um especial convite à participação latino-americana, que tem acrescentado qualidade às últimas edições deste
simpósio.
Esperamos (re)vê-lo em Lisboa.
A Comissão Organizadora

Comissão Organizadora

Comissão Científica

Amélia Branco (ISEG-ULisboa)
Ana Cristina Ramos (INIAV, APH)
António Caldado (APH)
Carla Alegria (ISA-ULisboa)
Daniel Valero Garrido (Universidad Miguel Hernandez)
Domingos Almeida (ISA-ULisboa, APH, presidente)
Filipe Silva (Lusopera)
Luís Goulão (Colégio F3 – ULisboa, APH)
Rui de Sousa (INIAV, APH)

Alfredo Aires (UTAD)
Carmen Merodio (ICTAN-CSIC)
Cláudia Sanchez (INIAV)
Daniel Valero Garrido (Universidad Miguel Hernández, presidente)
Domingos Almeida (ISA-ULisboa)
Francisco Artés Hernández (Universidad Politécnica de Cartagena)
Graça Barreiro (INIAV)
Inmaculada Recasens (Universitat de Lleida)
Jesus Val (Aula Dei-CSIC)
Josep Usall i Rodié (IRTA)
Juan Pablo Fernandez Trujillo (Universidad Politécnica de Cartagena)
Lorenzo Zacarias (IATA-CSIC)
Luís Goulão (ULisboa)
Luís Palou (IVIA)
Manuel Jamilena Quesada (Universidad de Almeria)
Maria Dulce Antunes (Universidade de Algarve)
Maria Isabel Gil (CEBAS-CSIC)
Rosa Oria Almudi (Universidad de Zaragoza)

Datas Importantes
1 de julho de 2016
Submissão de resumos
15 de julho de 2016
Notificação da aceitação dos trabalhos
30 de Julho de 2016
Inscrições (early bird)

Normas Comunicações

30 de Setembro de 2016
Envio de artigos para publicação nas Actas
"III Simpósio Nacional, XII Espanhol e IX Ibérico de Maturação e PósColheita": 2-4 de Novembro de 2016 - Reserve a data!

Inscrição
* Indica campo obrigatório
Tipo de Inscrição *
Normal
Nome *
Primeiro
Primeiro

Morada

Último
Último

Normas Artigos

Linha 1
Linha 1

Linha 2
Linha 2

Cidade

Região

Cidade

Região

CEP

País

CEP

País

Número de telefone *

E-mail *

Pretendo apresentar uma Comunicação
Oral

Custo da Inscrição

Título Comunicação
Tipo de Inscrição

Até 30 julho 2016

Após 30 julho 2016

Autores Comunicação

Se apresenta comunicações não se esqueça de enviar o(s) resumo(s) em
formato word, de acordo com as normas da APH,
para poscolheita2016@aphorticultura.pt

Geral
350 €
Sócios APH ou SECH
300 €
Estudantes
200 €
Acompanhantes
125 €
Visita técnica (só para inscritos) 50€

Para a validar a sua inscrição deverá realizar a transf erência para
o IBAN PT50 0035 0710 00010575130 61
Entidade CGD; Código BIC SWIFT: CGDIPTPL; Titular da Conta:
Associação Portuguesa de Horticultura.
É imprescindível enviar cópia de pagamento
para tesoureiro@aphorticultura.pt
Recibo em nome de (entidade)

NIF

Submeter

Organização
Patrocinadores

Apoios

400 €
350 €
250 €
125 €
50€
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