Atividade Interna

Plano de atividades 2015

O plano de atividades da APH para 2015 organiza-se nas
quatro áreas programáticas do programa proposto pela atual
direção para o mandato: (1) promoção da perceção pública
da importância da horticultura; (2) motivação de jovens para
escolherem a horticultura como opção profissional; (3) vida
associativa, organização interna e serviços aos sócios; (4)
cooperação institucional e relações internacionais.
Promoção da perceção pública da importância da horticultura
1. Participação no Colóquio “Horticultura Ornamental em
Portugal – Perspetiva atual e tendências futuras” organizado pela APPP-FN, CNEMA, Santarém, 27 e 28 de fevereiro de 2015, com apresentação sobre “Propagação e
produção de ornamentais em Portugal: situação e estratégias para a competitividade”.
2. Presença da APH com stand institucional nas feiras Frutitec, Expojardim e Iberopragas, na Exposalão, Batalha, 5
a 8 de março de 2015.
3. Seminário “Colher o Sol”, na Exposalão, Batalha, 7 de
março de 2015. Este seminário inicia uma campanha de
promoção da horticultura junto da sociedade, com a tradução e divulgação do folheto e da brochura “Harvesting
the Sun” editada pela International Society for Horticultural Sciences.
4. Tradução e edição do folheto “Harvesting the Sun”.
5. Manutenção da rubrica quinzenal sobre Jardinagem na
revista Fugas do jornal Público.
6. Eventos técnico-científicos.
6.1 IV Jornadas Técnicas da Batata, Montijo, 25 de março de
2015, organizado pelo COTHN, Escola Superior Agrária
de Santarém, Agromais, Agrotejo, FNOP, APH e Consórcio Batata Primor de Portugal.
6.2 II Jornadas do Medronho, Coimbra, 22 de maio de 2015,
organizado pela APH e pela Escola Superior Agrária de
Coimbra e Universidade de Coimbra.
7. Publicação das atas da II Jornadas do Medronho.
8. Colaboração na rubrica de Jardinagem da revista Fugas
do jornal Público.
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Motivação dos jovens para conhecimentos e carreiras
na horticultura
1. Parceria com a Associação Internacional de Estudantes
de Agricultura
2. Aumento do número de sócios-estudante.
Vida associativa, organização interna e serviços aos sócios
1. Produzir e publicar três números da Revista da APH.
2. Atualizar o site da APH e transformá-lo num portal único
para divulgação dos eventos, gestão das inscrições dos
participantes nos eventos, repositório de informação e interação com as redes sociais.
3. Manter atualizada a base de dados sobre sócios e melhorar a comunicação interna.
Cooperação institucional e relações internacionais
1. Conferência “Panorama da Olericultura Brasileira”, proferida pelo Prof. Doutor Paulo César Tavares de Melo, Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade
de São Paulo, co-organizada pela APH e pela Associação
Brasileira de Horticultura, Lisboa, maio de 2015.
2. Início dos trabalhos de organização do Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura, em conjunto com a Associação
Brasileira de Horticultura, com modelo e data a definir.
3. Presença no XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas da Sociedad Española de Ciencias Horticolas (SECH),
Orihuela, 3 a 5 de junho de 2015, para anúncio da organização conjunta do VIII Congresso Ibérico de Ciências
Hortícolas, em Portugal, em 2017.
4. Admissão como sócios correspondentes de 10 a 15 personalidades das ciências hortícolas de Moçambique para,
em conjunto e gradualmente, desenvolver a ciência e a
tecnologia hortícolas na Comunidade Lusófona.
Lisboa, 15 de março de 2015
A direção

