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A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) é uma associação técnico-científica, com 
uma atividade continuada e intensa, na área das Ciências e Tecnologias Agrárias, e assim 
queremos que continue! 

O estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública é uma responsabilidade para a 
nossa Associação. A APH, no nosso mandato continuará a trabalhar no espírito da utilidade 
pública, contribuindo para a sociedade, através da promoção e divulgação da Horticultura. 
Os objetivos estatutários de promover o progresso da horticultura, de contribuir para o 
aperfeiçoamento científico e técnico dos seus membros (investigadores, docentes, técnicos, 
estudantes, profissionais e amadores, interessados e conhecedores de Horticultura) e de 
estimular a cooperação entre eles, continuará a ser, para nós, o foco principal.  

A lista proponente é composta por sócios que já serviram a APH, em mandatos 
anteriores e sócios que, pela primeira vez, se envolverão nos órgãos sociais, comprometendo-
se a: 

1. Honrar a APH, como Pessoa Coletiva de Utilidade Publica, mantendo a importância da 
APH para os associados, para a Horticultura e para a     sociedade portuguesa; 

2. Manter o equilíbrio financeiro da APH; 
3. Promover a Horticultura junto dos futuros profissionais do setor, incrementando a 

ligação com o mundo empresarial. 
 

PROGRAMA 

1. Promoção da Horticultura 
Promover a Horticultura enquanto área especializada do saber; facilitando a partilha de 

conhecimento entre todos os interessados, nomeadamente através de reuniões e outros 
eventos de carater técnico-científico. 

Propomo-nos, assim, dar continuidade à organização de eventos, cuja periodicidade 
permite um encontro para os interessados em áreas específicas da Horticultura. Encontrando-
se a APH sempre recetiva a colaborações com outras entidades, continuará a colaborar com 
a Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) na realização de encontros ibéricos, 
apoiando de igual modo os sócios ou outros promotores que se proponham organizar 
congressos em Portugal. 

Sem prejuízo de outros eventos, a lista propõe-se, desde já, manter a periodicidade de 
encontros técnico-científicos, como: 

a. Simpósio Nacional de Olivicultura 
b. Simpósio Nacional de Fruticultura 
c. Colóquio de Horticultura Social e Terapêutica 
d. Colóquio Nacional de Horticultura Biológica 
e. Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita 
f. Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental 
g. Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais 

Em todos estes encontros técnico-científicos a APH continuará a publicar as Atas 
Portuguesas de Horticultura. As Atas Portuguesas de Horticultura, já com o número 34 
publicado, são a principal publicação não periódica da APH e um importante repositório da 
atividade técnico-científica da Horticultura nacional. As Atas continuarão a ser publicadas em 
suporte digital. 
 
 
 
 
 



 
2. Motivação de jovens para a escolha da Horticultura como opção profissional; 

Disseminar os conhecimentos hortícolas, de caráter técnico e científico,  junto de 
público jovem, com especial enfase nas redes sociais. Promover eventos anuais, específicos 
para Jovens, nomeadamente: 

a. Encontros de Estudantes de Horticultura 
b. 24 Horas de Agricultura 

 
3. Comunicação 
3.1 Revista da APH 

Com uma periodicidade quadrimestral, a Revista é distribuída em formato de papel e 
digital. 

A revista manter-se-á com uma linha editorial semelhante à que tem vindo a ter, 
procurando-se um equilíbrio entre a informação associativa, a reportagem/entrevista, artigos 
de divulgação técnica ou científica, a divulgação e o calendário de eventos. O espaço da revista 
ao longo do mandato terá uma dedicação equilibrada às diferentes áreas da Horticultura, 
abertura a autores com diferentes vocações e orientações técnico-científicas e procurará 
estimular os leitores com temas emergentes e desafios que se colocam à Horticultura. 

Com o objetivo de promover e divulgar a Associação e dar a conhecer a revista da APH, 
para além dos sócios, pretende-se que a mesma seja colocada à venda nas papelarias dos 
Institutos e Escolas de áreas afins. 
 
3.2 Site 

A APH possui um site institucional na Internet como uma das principais formas de 
disseminação de notícias. Tornar o site mais interativo será uma das nossas  prioridades, com 
especial destaque para:  

- criação de um sub-site  www.horticulturaparatodos.pt, que será um repositório de 
todos os conteúdos que são divulgados na secção “Horticultura  para todos” da Revista da 
APH, ficando disponíveis para o público em geral. 

Assumindo-se a APH com entidade reconhecidamente capacitada e vocacionada para informar 
e formar os cidadãos sobre as temáticas da Horticultura, o conceito “Horticultura para Todos” visa 
aprofundar esta missão, através da prestação de novos serviços informativos/formativos sobretudo ao 
público não profissional, com base em novas ferramentas de comunicação e na otimização das 
existentes. 

- Criação de um Comité de Peritos Especialistas (sócios ou não) nas diversas áreas de 
Horticultura da APH que estejam disponíveis para escrever artigos, tendo como alvo o público não 
profissional, sobre “como produzir”, “como produzir de forma mais ecológica”, “benefícios para a 
saúde” dos produtos, etc.  

- Criação de um espaço de “sócios patronos dourados/Patronos”, onde será possível a 
divulgação dos mesmos, através de artigos e vídeos. 

 
O envolvimento de parceiros (ex:  COTHN, APPPFN, APK, ANP, Algarorange, ANP, etc).  e 

empresas de fatores de produção (ex: Lipor, Magos, Koppert, Agriloja, ou outras, que possam ter 
produtos/serviço no setor) na elaboração de conteúdos, nas diversas áreas da Horticultura, pode 
contribuir para a divulgação da Horticultura. 

 
3.3 Redes sociais 

A APH possui já uma página na rede social Facebook. Sendo as redes sociais, um meio de 
disseminação de informação rápida e eficaz, é essencial que cheguem a públicos alvo diversificados e 
que se mantenham atualizadas. 

Sendo, atualmente o Instagram a rede social preferencial para comunicar com as gerações mais 
novas, pretendemos criar uma conta de Instagram da APH, onde possam ser partilhadas imagens e 
mensagens curtas que remetam para um desenvolvimento no site.  

 
 
 



 

4. Vida Associativa 
A organização interna da APH constitui um esforço permanente para que a associação possa 

cumprir a sua missão, sendo importante e necessário manter atualizada a base de dados dos sócios; 
bem como manter atualizado o site e presença nas redes sociais, de forma a aumentar o número de 
sócios efetivos, patrono e, em especial, de sócios estudantes. 

Para além dos eventos técnico-científicos, uma das atividades muita apreciada pelos nossos 
associados, que demonstra a importância da vida associativa da nossa Associação, é a anual Visita 
Vitivinícola da APH, que dá a conhecer algumas das adegas e entidades de referência no setor do vinho 
e da vinha das várias regiões do país. Pretendemos retomar a periodicidade deste evento, indo já para 
a sua 21ª Edição.  

Pretendemos, neste mandato, iniciar algo semelhante para o setor dos Azeites, como a 1ª Visita 
do Azeite. 

 
 

5. Cooperação institucional e relações internacionais 
A APH sempre estabeleceu colaborações com outras associações, instituições e empresas para 

uma mais eficaz prossecução de objetivos comuns. 
A lista propõe-se manter colaboração com as sociedades científicas nacionais ativas na área das 

ciências agrárias, nomeadamente com a Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP), e com 
sociedades científicas disciplinares para a promoção da Horticultura, da agricultura e das ciências 
agrárias. 

As relações de cooperação entre a APH e diversas Associações congéneres estrangeiras ou de 
âmbito internacional são essenciais para a prossecução dos objetivos estatutários da APH, sendo nossa 
intenção intensificar os trabalhos conjuntos. De realçar as históricas e estreitas relações de trabalho 
com a SECH, na organização conjunta de eventos ibéricos e internacionais e as relações com a ISHS, 

nomeadamente através da participação nas reuniões e o apoio à organização de eventos organizados 
em Portugal sob os auspícios da ISHS. 
 
 

Na expectativa de podermos servir a APH se estas nossas propostas e equipa forem 
acolhidas pelos associados. 
 
 

Lisboa, 24 de outubro de 2021. 


