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CONHEÇA AS VANTAGENS



Quem é a APH?
A Associação Portuguesa de Horticultura _ APH é uma associação sem fins lucrativos que 
apoia o progresso da Horticultura e contribui para o desenvolvimento científico e técnico 
dos seus membros, estimulando a cooperação entre eles.

No âmbito da APH, a Horticultura é entendida no sentido abrangente adotado pela 
comunidade internacional, incluindo a Horticultura Herbácea, a Fruticultura, a Viticultura, a 
Olivicultura e a Horticultura Ornamental.
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Quem são os sócios da APH?
A APH ambiciona congregar no seu seio um crescente número de sócios, sejam eles 
técnicos, investigadores, estudantes, horticultores profissionais e amadores, bem como 
entidades, tais como as organizações de produtores, associações, empresas, centros de 
investigação e instituições de ensino secundário e superior da área agrícola. 

Porquê ser sócio da APH?
Participo a custo reduzido em eventos (colóquios, simpósios, seminários) do setor da 
Horticultura, de âmbito nacional e internacional. Consulte a Agenda;

Recebo gratuitamente 4 edições/ano da Revista da APH (em papel ou acesso online);

Recebo quinzenalmente por e-mail a newsletter da APH com informação de atualidade;

Adquiro a custo reduzido publicações técnico-científicas do setor;

Divulgo os meus trabalhos e iniciativas técnicas na Revista da APH;

Publico gratuitamente anúncios e artigos publicitários na Revista da APH 
(Os Sócios Patrono Dourado têm direito a 2 anúncios de  ½ página A4 por ano + 1 página A4 de 

artigo; os Sócios Patrono  têm direito a 1 anúncio de ½ página A4 por ano);

Integro uma rede de técnicos com os quais posso colaborar, sugerindo e participando 
em iniciativas em prol do progresso técnico-científico da Horticultura;

Faço parte e tenho acesso a uma rede internacional de especialistas em todas as áreas 
da Horticultura.
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Contactos

Associação Portuguesa de Horticultura

Rua da Junqueira, 299, 1300-338 Lisboa

revista@aphorticultura.pt

tesoureiro@aphorticultura.pt

T: +351 213 623 094

M: +351 936 924 694

www.aphorticultura.pt

www.aphorticultura.pt

         www.facebook.com/aphorticultura
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Como?

Quanto custa ser sócio da APH?

Sócio Individual

Sócio Coletivo 

Sócio Estudante*

Sócio Patrono 

Sócio Patrono Dourado

tornar-me sócio

Inscrição online em www.aphorticultura.pt

Preencho e entrego o formulário em anexo.

25€/ano

60€/ano

12,5€/ano

350€/ano

500€/ano

* até 30 anos de idade, acesso à Revista da APH em exclusivo na modalidade online
Os direitos de sócio da APH são válidos durante 365 dias (renováveis) após atribuição de número de sócio.
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