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REVISTA DA APH
1. Estatuto Editorial
A Revista da APH tem por objetivo veicular informação no âmbito da inovação técnica, tecnológica e científica, nas
diferentes áreas da Horticultura - Horticultura Herbácea, Fruticultura, Viticultura, Olivicultura e Horticultura Ornamental
-, com vista a divulgar o melhor que se faz em Portugal e no Mundo.
Consideramos fundamental o conhecimento e a cooperação entre as instituições de investigação, sejam elas públicas
ou privadas, e as empresas do setor agrícola, como forma de garantir que o conhecimento gerado pelas primeiras
possa também ser canalizado para a resolução de problemas e desafios reais e atuais que as segundas enfrentam.
Daremos, por isso especial destaque à forma como projetos e soluções têm na sua génese uma parceria entre a
investigação e o mundo empresarial e mostraremos os bons exemplos de empresas do setor hortícola, que se
destacam pela inovação. Setor este tão importante na produção de alimentos saudáveis, essenciais à qualidade de
vida das populações, e responsável pela criação de riqueza e de emprego, e pela preservação dos recursos naturais
que utiliza. Atualmente os produtos hortícolas (senso lato) estão incluídos nas estratégias para a competitividade a
nível nacional, e são apontados como uma das alavancas para reduzir a dependência alimentar do país e aumentar
as exportações.
Introduzimos uma forma de comunicação mais atual e apelativa, com reportagens e entrevistas de fundo, mas
também com notícias e apontamentos breves. Tudo isto enquadrado por um layout renovado e atraente, que torna a
leitura da Revista da APH mais fluída, fácil e agradável, pela cor e ritmo com que os conteúdos são apresentados. Os
conteúdos em cada número gravitarão em torno de um tema “em foco”, que acompanhará, sempre que possível, um
momento e atualidade nacional.
Daremos mais a voz aos nossos associados que queiram partilhar através da Revista da APH projetos, trabalhos e
realizações de interesse para a Comunidade Hortícola. Continuaremos a publicar Artigos Técnicos e resumos de
Teses académicas, na perspetiva de valorizar a inovação. Pretende-se também motivar uma maior colaboração com
outras entidades/instituições que contribuem para o desenvolvimento do sector hortícola em Portugal, tais como as
organizações de produtores, associações, empresas, centros operativos e tecnológicos, centros de investigação e
instituições de ensino secundários e superior da área Agrícola.
O nosso lema é InFormamos Horticultura!
2.

Equipa

A revista tem como diretor Domingos Almeida, presidente da APH. A equipa editorial da Revista da APH, inclui Luís
Filipe Goulão, Editor - membro da direção da APH, e Nélia Silva, Editora Executiva - detentora da carteira profissional
de jornalista Nº 4611, e uma profissional com vasta experiência no setor editorial agrícola.
3. Estrutura da revista
Editorial
Notícias
Eventos APH
Em Foco
Entrevista
Investigação e Experimentação
Academia Hortícola
Espaço Associados
Atividade APH
Agenda
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4- Periodicidade
Trimestral. Saída das próximas edições:
Nº 118_Setembro 2015
Nº 119_Dezembro 2015
Nº120_Abril 2016
Nº 121_Julho 2016

5 - Divulgação da revista
A Revista da APH é enviada por correio para todos os sócios da APH, para técnicos e para empresas da cadeias de
valor da horticultura herbácea, fruticultura, viticultura, olivicultura e horticultura ornamental, para Universidades,
Escolas Superiores Agrárias e entidades do Ministério da Agricultura.

6- Artigos técnicos
Os artigos técnicos podem incluir trabalhos, revisões, reflexões e atualidade científica. Para a redação e publicação
dos artigos técnicos consultar ‘Instruções para a Publicação de Artigos Técnicos’.
7 - Teses de doutoramento
Serão publicados na revista resumos de teses de doutoramento defendidas por sócios. O resumo deverá incluir, para
além do título, autor e universidade, os principais resultados e conclusões. Para a publicação dos resumos adotam-se
as ‘Instruções para a Publicação de Artigos Técnicos’.
8 - As empresas dos Sócios Patrono da APH
Os sócios patrono ‘dourado’ publicam na revista um artigo técnico/comercial por ano. Para a publicação destes
artigos seguir as ‘Instruções para a Publicação dos Artigos Técnico-comerciais’.

A Direção da APH
Julho de 2015

_______________________________________________________________________________________
Rua da Junqueira , nº 299 – 1300-338 Lisboa
Tef: 213 623 094 Fax: 213 633 719

e-mail:aph@aphorticultura.pt
www.aphorticultura.pt

