PLANO DE ATIVIDADES - 2019

O plano de atividades da APH para 2019 encontra-se na linha do programa apresentado
aquando da candidatura aos corpos sociais para o mandato que teve início em janeiro 2018. As
quatro 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) Vida associativa;
(4) Cooperação institucional e relações internacionais.

PROMOÇÃO DA HORTICULTURA
Durante o ano de 2019 a 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 de diferentes números das Actas Portuguesas de Horticultura,
nomeadamente:
1. Eventos técnico-científicos:
1.1. VI Jornadas Técnicas da Batata, Coimbra, 28 de março de 2019.
1.2. Worshop “Gestão de Infestantes em culturas hortícolas e em culturas de ar livre em
climas áridos e semi-áridos”, Oeiras, 13 a 15 de maio de 2019.
1.3. 2º Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura, Goiania (Brasil), 22 a 25 de maio de
2019.
1.4. 2º Colóquio Uso Sustentável dos Pesticidas, Santarém, 3 de junho de 2019.
2. Publicação das atas dos eventos científicos acima referidos e dos que se encontram em
falta.

MOTIVAÇÃO DOS JOVENS PARA A ESCOLHA DA HORTICULTURA COMO OPÇÃO PROFISSIONAL
1. IV Encontro Nacional de Estudantes de Horticultura, Faro, 5 de abril de 2019.
2. Organização da competição formativa “24 Horas de Agricultura”, dedicada a estudantes do
ensino superior, Faro, 6 e 7 de abril de 2019.

VIDA ASSOCIATIVA
1. Melhorar os serviços aos sócios e intensificar a atividade da APH na promoção do
conhecimento em todas as áreas da Horticultura.
2. 20.ª Visita Vitivinícola da APH, Alentejo, outubro de 2019.
3. Produzir e publicar quatro números da Revista da APH: 132, 133, 134, e 135.
4. Manter o site da APH atualizado com as funcionalidades atuais e programar o portal para
disponibilização online dos artigos publicados nas Atas Portuguesas de Horticultura.
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5. Manter a periodicidade quinzenal da newsletter informativa Flash APH.
6. Reforçar a presença da APH no Facebook.
7. Manter atualizada a base de dados sobre sócios e melhorar a comunicação interna.

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1. Reforço da cooperação institucional com as sociedades congéneres internacionais, com
ênfase para a Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas, a Associação Brasileira de
Horticultura, a Sociedade Brasileira de Fruticultura, a Sociedade Brasileira de Floricultura e
Plantas Ornamentais, a Sociedade Internacional de Ciências Hortícolas, a Sociedade
Italiana de Hortoflorifruticultura e a Sociedade Helénica de Ciências Hortícolas.

Lisboa, 19 de março de 2019
A direção
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