O que é a APH?

A Associação Portuguesa de Horticultura
(APH) é uma Associação de Utilidade
Pública sem fins lucrativos, que visa apoiar

Quais são os objetivos da APH?

- Apoiar e fomentar o progresso da
Horticultura, em senso lato.
- Refletir, debater e encontrar soluções do

e fomentar o progresso da Horticultura e

ponto de vista técnico e científico sobre os

contribuir para o aperfeiçoamento científico

diferentes setores da horticultura.

e técnico dos seus membros, estimulando

- Contribuir para o aperfeiçoamento

a cooperação entre eles.

Ornamental.

- Assembleia Geral;
- Direção;
- Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral é constituída por todos

estimular a cooperação entre eles e

sociais, dirigida por um Presidente, um Vice-

facilitar as relações com a comunidade

-Presidente e um Secretário.

científica e técnica nacional e

A Direção é constituída pelo Presidente,

internacional.

cinco Vice-Presidentes (Fruticultura,
Horticultura Herbácea, Horticultura

Para atingir os objectivos a APH:
- Promove a organização de encontros,
colóquios, simpósios, congressos, visitas
de estudo e outras atividades de caráter
científico e técnico, no âmbito dos seus
objetivos;
- Edita e divulga trabalhos especializados;

A APH edita, quadrimestralmente, a

por:

os sócios em pleno gozo dos seus direitos

entendida no sentido lato, incluindo a
Horticultura Herbácea e a Horticultura

Os corpos sociais da APH são constituídos

científico e técnico dos seus membros,

No âmbito da APH, a Horticultura é
Fruticultura, a Viticultura, a Olivicultura, a

Como está organizada a APH?

Ornamental, Viticultura e Olivicultura), dois
Secretários (1.º e 2.º), um Tesoureiro e dois
Vogais (Editor da Revista e Relações
Públicas e Organização Interna).
O Conselho Fiscal é constituído por um
Presidente, um Vice-Presidente e um
Tesoureiro.

- Colabora com serviços oficiais,

Revista da APH, cujo objetivo é veicular

associações sócio-profissionais,

As eleições são efetuadas por voto secreto,

informação, no âmbito das atividades

organizações de produtores e de

para mandatos de três anos, apenas com

desenvolvidas pela Associação e da

empresários, em diferentes ações;

uma renovação.

inovação técnica e científica, nas diferentes

- Estreita relações e coopera com outras

áreas da Horticultura, através de trabalhos,

sociedades e associações científicas e

Os Estatutos da Associação podem ser

revisões, reflexões e resultados de projetos

técnicas, nacionais e internacionais.

consultados no site da APH, na ligação

de investigação em Portugal e no Mundo.

‘Quem somos’.

Que direitos têm os sócios da APH?

Quais são os tipos de sócios da APH?

Para além dos direitos definidos nos

- Sócio Efetivo Individual – 25 €/ano

estatutos, os sócios:

- Sócio Efetivo Coletivo – 60 €/ano

- Participam, a custo reduzido, nos eventos

- Sócio Estudante* – 12,5 €/ano

promovidos pela APH e naqueles co-

- Sócio Patrono – 350 €/ano

-organizados com a Sociedad Española de

- Sócio Patrono Dourado – 500 €/ano

Ciencias Hortícolas (SECH) e com a

*(estudante até 30 anos de idade)

International Society for Horticultural
Science (ISHS);
- Recebem a Revista da APH;
- Adquirem, a custo reduzido, publicações
editadas pela APH;
- Têm redução na quota da ISHS.

Como ser sócio da APH?
- Preencher o Formulário de Pré-inscrição
eletrónico disponível no site da APH, na
ligação ‘Faça-se Sócio’.
ou
- Preencher a Proposta de Admissão de
Sócio disponível no site da APH, na
ligação ‘Faça-se Sócio’ e enviá-la para a
sede, por correio postal ou por correio
eletrónico.

A admissão de sócios é da competência da
Direção, que a homologa na primeira reunião a
seguir à receção da proposta.

Contactos:
Rua da Junqueira, 299,
1300-338 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 213623094
Geral:
aph@aphorticultura.pt
Presidente:
presidente@aphorticultura.pt
Vice-Presidente Fruticultura:
fruticultura@ aphorticultura.pt
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Vice-Presidente Horticultura Herbácea:
horticulturaherbacea@ aphorticultura.pt
Vice-Presidente Horticultura Ornamental:
ornamental@ aphorticultura.pt
Vice-Presidente Viticultura:
viticultura@ aphorticultura.pt

APH

Vice-Presidente Olivicultura:
olivicultura@ aphorticultura.pt
Tesoureira:
tesoureiro@aphorticultura.pt
Editor da Revista:
revista@aphorticultura.pt
Relações Públicas e Organização Interna:
aph@aphorticultura.pt

www.aphorticultura.pt
www.facebook.com/aphorticultura
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