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17 > 19 Março 2016

Todas as informações relativas ao 
IV Colóquio Nacional de Horticultura 
Biológica podem ser consultadas em:
 http://ivcolquionacionaldehorticulturabiolgica.weebly.com/



Local da realização 
do colóquio:
O colóquio terá lugar num dos anfiteatros da Universidade do 
Algarve, em Gambelas, a cerca de 8 Km da cidade de Faro. 
A Universidade é servida pela rede de transportes públicos, 
e tem cantina e vários restaurantes. O alojamento é facilitado 
pela numerosa oferta hoteleira da região (nomeadamente Faro,  
Loulé, Quarteira, Vilamoura e Olhão)

Datas relevantes do Colóquio: 
Realização do colóquio > dias 17-19 março 2016
Inscrições > a partir de 15 julho 2015
Envio de resumos > até 30 novembro 2015
Aceitação dos resumos > até 15 de dezembro 2015
Envio artigo/comunicação > até 15 janeiro 2016
Aceitação do artigo > até 15 fevereiro 2016
 

A inscrição será feita em: 
http://goo.gl/forms/nxTbeyZS4v
NIB para transferência bancária: 
0035 0542 00009976530 98

O comprovativo do pagamento deve ser enviado para:
tesoureiro@aphorticultura.pt

 

O IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, a realizar 
na Universidade do Algarve, sob a égide da APH, Associação 
Portuguesa de Horticultura, e com o apoio da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, pretende ser 
um espaço de troca de conhecimento, de experiências 
e de debate que contribua para demonstrar o potencial 
produtivo, económico e ambiental da agricultura biológica 
(AB), também designada pelo Ministério da Agricultura em 
Portugal por modo de produção biológico (MPB). 

Este modo de produção agrícola tem vindo a crescer na União 
Europeia nos últimos 10 anos a uma taxa média anual de 8% 
em área e de 11,6% em mercado, ultrapassando em 2012 
os 20.000 milhões de euros em vendas. No mesmo ano, a 
AB ocupava em Portugal 226.425 hectares, distribuídos 
por 2.885 produtores, principalmente pelo Alentejo e Beira 
Interior e em Trás-os-Montes, principalmente pastagens 
e olival. A área de hortofrutícolas e de vinha é muito 
baixa, devido a maior dificuldade técnica e pela falta de 
experimentação e divulgação nestas culturas em AB em 
Portugal. É um potencial de produção e valorização agrícola 
que o país deve aproveitar.

A agricultura em MPB encontra-se num contexto difícil, 
com alterações legislativas a nível europeu mais restritivas 
e a premente necessidade de reduzir custos de produção. 
É também indispensável fomentar o aumento da produção 
(novos produtores) e aumentar o valor dos produtos 
agrícolas biológicos através do seu processamento local. A 
certificação rigorosa e credível é indispensável para manter a 
confiança dos consumidores. A resposta a estes problemas 
deve ser encontrada através da inovação e partilha da 
informação entre produtores, técnicos e investigadores, 
de forma a tornar a agricultura biológica mais competitiva, 
aumentando o emprego e fortalecendo a economia rural. 
Marcamos ponto de encontro no Algarve.

Preços da inscrição:
  Até 30 Janeiro Depois 30 janeiro

Sócios da APH 160 €  200 €

Não sócios 200 €  240 €
Estudantes 

sócios da APH 40 €  60 €

Estudantes  60 €  80 €

Áreas temáticas do colóquio:
> Melhoramento e propagação de plantas

> Fertilidade do solo e nutrição vegetal

> Proteção de culturas

> Pós-colheita e qualidade

> Culturas hortícolas, aromáticas e medicinais

> Fruticultura, olivicultura e viticultura

> A certificação da produção biológica

> Economia e comercialização de produtos biológicos

> Aspetos ecológicos da produção biológica

> Tendências de produção e consumo de produtos biológicos

> O consumo de produtos biológicos e a nutrição e saúde

 

Visita técnica:
Empresa de hortofruticultura em modo de produção biológico 
no Algarve.

Os preços por pessoa, exceto para os estudantes, incluem 
documentação, almoços, coffee breaks, cocktail, jantar de gala e visita 
técnica com almoço. O preço para estudantes inclui a documentação e 
os coffee breaks.


