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PLANO DE ATIVIDADES - 2022 

 

O plano de atividades da APH para 2022 encontra-se na linha do programa apresentado 
aquando da candidatura aos corpos sociais para o mandato (2022-2024) e que terá início em 
janeiro 2022. As cinco áreas programáticas do programa proposto para o mandato foram:  

1. Promoção da horticultura;  

2. Motivação de jovens para escolherem a horticultura como opção profissional;  

3. Comunicação; 

4. Vida associativa;  

5. Cooperação institucional e relações internacionais. 

 

1. PROMOÇÃO DA HORTICULTURA 

Durante o ano de 2022 a APH, pretende regressar, gradualmente, aos eventos presencias, que 
infelizmente nos últimos dois anos foram suspensos, dada a situação pandémica.  

APH estará envolvida em diversos eventos em diferentes áreas do saber da Horticultura, na 
maioria dos quais em colaboração com outras entidades nacionais ou internacionais, e na 
publicação dos respetivos números das Actas Portuguesas de Horticultura. 

- III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais (24 a 26 de março) 

-  Colóquio de Horticultura Social e Terapêutica (para organizar) 
-  Colóquio Nacional de Horticultura Biológica (para organizar) 
- XVII Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas (em organização com a SECH para 2023) 
 

Serão ainda publicadas as Atas dos eventos científicos, que decorreram em 2021 e  que se 
encontram em falta, nomeadamente as referentes ao VICNPPF e IXSNO. 

 

2. MOTIVAÇÃO DOS JOVENS PARA A ESCOLHA DA HORTICULTURA COMO OPÇÃO PROFISSIONAL 

Organização da competição formativa “24 Horas de Agricultura”, dedicada a estudantes do 
ensino superior, Escola Superior Agrária de Santarém (9 e 10 de abril) 

 

3. COMUNICAÇÃO 

- Produzir e publicar quatro números da Revista da APH: 144, 145, 146 e 147. 

- Tornar o site mais interativo será uma das nossas  prioridades, com especial destaque 
para:  

- Criar 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.  

- Criar  um espaço de “sócios patronos dourados/Patronos”, onde será possível a 
divulgação dos mesmos, através de artigos e vídeos 
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- Manter a periodicidade quinzenal da newsletter informativa Flash APH. 

- Reforçar a presença da APH no Facebook. 

- 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 

- Melhorar os serviços aos sócios e intensificar a atividade da APH na promoção do 
conhecimento em todas as áreas da Horticultura. 

- Retomar a Visita Vitivinícola da APH (21ª edição) (definir data e região). 

- Manter atualizada a base de dados sobre sócios e melhorar a comunicação interna. 

 

5. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

- 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. 
- Reforço da cooperação institucional com as sociedades congéneres internacionais, com ênfase 
para a Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas. 

 

 

Lisboa, 20 de janeiro de 2022 

A Direção 

 

 

 


