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Em novembro passado foram eleitos os novos 
Órgãos Sociais da Associação Portuguesa de 
Horticultura (APH) e empossados em janeiro 
de 2018. Nesta caminhada conjunta, começa-
mos por saudar os nossos associados e agra-
decer aos que participaram nas eleições e que 
em nós depositaram confiança. Tudo faremos 
para não defraudar as vossas expectativas e 
continuar com uma APH cada vez mais atuan-
te e relevante na Horticultura portuguesa. Uma 
saudação também aos Órgãos Sociais cessan-
tes e agradecer a dedicação, esforço e empe-
nho que demonstraram durante o seu manda-
to.

A nova Direção aposta num projeto de con-
tinuidade, mas também de oportunidade de 
mudança, de promoção do progresso da Horti-
cultura e fortalecimento do projeto associativo 
técnico-científico, dando corpo ao mote lança-
do nos 40 Anos da APH de aproximar a Hor-
ticultura da sociedade, construindo “pontes” 
entre o conhecimento/academia e a realidade 
empresarial do mundo hortícola em sentido 
lato. Exemplo disso são as 24H Agricultura, 
uma competição formativa inédita na Europa, 
que vai na sua 3.ª edição, juntando estudantes 
das Ciências Agrárias de Portugal e Espanha, 
com empresas líderes no setor, docentes e in-
vestigadores, visando contribuir para melhorar 
as competências dos participantes e facilitar-
-lhes a inserção na vida profissional. Esta é 
também uma oportunidade de dar a conhecer 
a APH aos jovens que serão os futuros conti-
nuadores de uma associação já com 41 anos 
de existência.

A abertura da APH à sociedade passa também 
pela colaboração com outras instituições pú-
blicas e privadas e sociedades científicas.        O 
“VIII Simpósio Nacional de Olivicultura”, orga-
nizado pela APH e que decorrerá de 7 a 9 de 
junho em Santarém, é um bom exemplo, uma 
vez que está integrado no primeiro “World Oli-
ve Oil Summit” e materializa a vocação colabo-
rativa que a APH sempre demonstrou, organi-
zando eventos de relevância em parceria com 
entidades nacionais e internacionais. A nível 
internacional o “X Simpósio Ibérico de Matu-
ração e Pós-Colheita” em colaboração com a 
Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas 
(SECH) é um exemplo de eventos que decor-
rerão este ano. 

A divulgação das nossas atividades aos asso-
ciados e à sociedade é também uma das ferra-
mentas de projeção da associação, como seja 
através da Revista, um excelente instrumento 
de promoção da Horticultura, através da edi-
ção das Actas dos eventos que se realizam e 
através do sítio na Internet e das redes sociais, 
meios que pretendemos manter e melhorar 
numa sociedade cada vez mais ávida de infor-
mação atualizada e consolidada.

For fim, apelamos aos associados para que nos 
façam chegar os vossos comentários, contri-
butos e sugestões, fazendo com que a Revista 
e a APH sejam um ponto de encontro de todos 
e para todos, e desta forma possamos contri-
buir para as fortalecer. Contamos com todos.


