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A Revista da APH tem por objetivo veicular informação no âmbito da inovação técnica, 
tecnológica e científica, nas diferentes áreas da Horticultura _ Horticultura Herbácea, 
Fruticultura, Viticultura, Olivicultura e Horticultura Ornamental -,  com vista a divulgar o 
melhor que se faz em Portugal e no Mundo.  

Consideramos fundamental a cooperação entre as instituições de investigação e as 
empresas do setor agrícola, como forma de garantir que o conhecimento gerado pelas 
primeiras é canalizado para a resolução de problemas e desafios reais e atuais que as 
segundas enfrentam. Damos especial destaque a projetos e soluções que têm na sua génese 
uma parceria entre a investigação e o mundo empresarial e mostramos os bons exemplos de 
empresas do setor Hortícola (hortaliças, fruta, vinho, azeite, flores e outras ornamentais), que 
se destacam pela inovação. 

A Revista da APH apresenta agora uma nova forma de comunicação mais moderna e 
apelativa, com reportagens e entrevistas de fundo, mas também com notícias e 
apontamentos breves. Tudo isto enquadrado por um layout renovado e atraente, que torna a 
leitura da Revista da APH mais fluída, fácil e agradável.

Periodicidade: Trimestral, 4 edições / ano

Dezembro / Abril / Julho / Setembro

Tiragem:  5.000 Exemplares
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Distribuição
Envio por correio aos sócios da APH; por mailing dirigido a técnicos, empresas e instituições 
da cadeia de valor da Horticultura Herbácea, Fruticultura, Viticultura, Olivicultura e 
Horticultura Ornamental, para Universidades, Escolas Superiores Agrárias e entidades do 
Ministério da Agricultura. 



Publicidade

revista@aphorticultura.pt
+351  936 924 694
+351  213  623 094

Contra Capa
210x297 mm
1.000€

Verso da Capa ou
Verso da Contracapa
210x297 mm
750€

Página dupla miolo
420x297 mm
1.000€

1 Página
210x297 mm
500€

1/2 Página ao baixo
210x142 mm
250€

1/2 Página ao alto
102x297 mm
250€

Criação de anúncios
Preço mediante consulta aos nossos designers, dependendo do formato e conteúdos do anúncio.

Encartes
Os encartes são possíveis com orçamento prévio, de acordo com o peso e formato.

Envio de anúncios em suporte não digital
Associação Portuguesa de Horticultura
Rua da Junqueira, 299
1300-338 Lisboa

Informações técnicas
Os ficheiros deverão ser enviados em formato PDF / TIFF / JPG 300dpi em CMYK com 5 mm de 
bleed a toda a volta. Quando enviados em formato vetorial (Adobe Illustrator ou InDesign), deverão 
estar acompanhados de PDF para visualização, assim como todas as imagens e fontes convertidas.

Pagamento
A 30 dias da fatura . NIB:  0035 0549 00031814630 75 

Cancelamento da publicação
Cancelar um anúncio a menos de 14 dias da data de publicação implica um custo 
de 25% sobre o preço de tabela para o tamanho de anúncio acordado.
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