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A Magos Irrigation Systems tem como missão 
a valorização da produção agrícola através de 
soluções globais de rega que aumentam a 
rentabilidade dos agricultores. Contribuimos 
para o crescimento da agricultura nacional, 
trabalhando dia-a-dia para melhorar a 
performance do regadio.

ESPECIALISTA EM
SISTEMAS DE REGA
PARA FRUTAS E LEGUMES

Editorial

InFormamos Horticultura

José Alberto Pereira
Presidente da APH
presidente@aphorticultura.pt

Um dos objetivos a que nos propusemos 
aquando da candidatura aos Órgãos Sociais 
da nossa Associação foi o de “construir pon-
tes” entre o conhecimento/academia e a rea-
lidade empresarial do mundo hortícola em 
sentido lato, o que é retratado nesta edição 
da Revista da APH com o mote “InFormamos 
Horticultura”.

Em abril, com a organização da APH, parceiros 
do mundo estudantil e empresarial, decorre-
ram em Ponte de Lima, a 3ª edição das “24H 
Agricultura” e o “III Encontro Nacional de Estu-
dantes de Horticultura”. Estes eventos, de cariz 
formativo, propiciaram uma forte interacção e 
uma experiência formativa enriquecedora en-
tre estudantes e profissionais dos diferentes 
setores da Horticultura. Nestes eventos par-
ticiparam 150 estudantes, de 13 instituições 
de ensino das áreas das Ciências Agrárias, de 
Portugal Continental, Açores e Espanha. Estas 
atividades, com elevada adesão de participan-
tes, ao longo de três edições consecutivas, 
pretendem facilitar a transição entre a vida es-
tudantil e a vida profissional. A 4ª edição já em 
preparação será realizada em Faro, na Prima-
vera de 2019.

Em junho, no VIII Simpósio Nacional de Oli-
vicultura, organizado pela APH, INIAV e ESA 
Santarém, que ocorreu em paralelo com o 
World Olive Oil Summit, foi notória a “ponte” 
entre o conhecimento, os diferentes interve-

nientes do setor e o mundo empresarial. Num 
Simpósio muito concorrido, investigadores e 
empresários debateram temas da maior rele-
vância para uma melhor produção e maior sus-
tentabilidade da fileira do olival e do azeite.

Em setembro, a APH junta-se à organização 
das VII Jornadas Ibero Macaronésicas da Hor-
ticultura Ornamental, a realizar em Tenerife, 
nas Ilhas Canárias. A importância económica 
deste setor na Península Ibérica justifica a pre-
sença da APH na linha da frente, a InFormar 
sobre o conhecimento mais atual do setor e a 
debater os desafios entre países congéneres.

O estreitar de “pontes” entre os diferentes 
agentes será um dos principais desafios que se 
pretende alcançar com a realização do 4º Sim-
pósio Nacional de Fruticultura, que decorrerá 
em novembro, onde a APH mais uma vez se 
associa a entidades que ajudarão a promover 
um amplo espaço de debate e de divulgação 
científica e tecnológica da Fruticultura no con-
texto nacional e a lançar novas estratégias de 
inovação e competitividade para o setor. Este 
Simpósio inspirou o “Em Foco” desta edição 
da Revista da APH, com reportagens em em-
presas, artigos técnicos e de enquadramento 
sobre a cultura do Abacate, espécie que está 
dinamizar a Fruticultura no Algarve, região 
onde terá lugar o Simpósio.

Boa leitura!
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