


APRESENTAÇÃO

Organizado sob o patrocínio da Associação Portuguesa de Horticultura (APH), o 
Simpósio Nacional de Olivicultura celebra-se de três em três anos. O último 
realizou-se em Santarém em Setembro de 2009, no decorrer do qual a APH escolheu 
para o VI Simpósio Nacional de Olivicultura a região olivícola de Trás-os-Montes, 
lançando posteriormente o desafio à Associação Olivicultores de Trás-os-Montes 
Alto Douro (AOTAD), à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), 
ao Instituto Politécnico de Bragança (CIMO/ESA/IPB) e à Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), para aí ser realizado. 

Na continuidade dos eventos anteriores pretende-se promover a cooperação entre 
investigadores, técnicos, agricultores, estudantes, exportadores, políticos e outros 
actores para uma troca de experiências que contribua para aumentar a rentabilidade 
e sustentabilidade da indústria olivícola portuguesa.

São muitos os temas de enorme pertinência e actualidade: Exploração e gestão do 
olival com novos sistemas de cultivo; alterações significativas nas práticas de 
trabalho do solo; aplicação de fertilizantes, fitossanitários e água; qualidade e efeito 
do azeite e azeitona na saúde; imperativos de competitividade, inovação e 
empreendedorismo. Os temas em debate abordarão todos os aspectos da fileira, 
desde a produção, transformação, subprodutos, comercialização e qualidade.

Cada sessão é iniciada por uma conferência plenária proferida por um investigador 
convidado, seguida de sessões de comunicações orais e em painel de acordo com o 
esquema habitual deste simpósio.

TEMAS EM DEBATE

. SISTEMAS E TÉCNICAS CULTURAIS

. RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO

. ECOFISIOLOGIA, NUTRIÇÃO 

. PROTECÇÃO SANITÁRIA DA OLIVEIRA

. TECNOLOGIA E Sub-produtos

. QUALIDADE e Saúde

. MERCADOS

LOCAL E DATA DO EVENTO

O Simpósio decorrerá a 15, 16 e 17 de Novembro de 2012, no Auditório Municipal de 
Mirandela. A página web do simpósio (http://www.aphorticultura/olivicultura-2012).

INSCRIÇÃO

A inscrição deve ser preferencialmente formalizada por correio electrónico 
(visnolivicultura@gmail.com), depois de preenchido o boletim que se encontra 
disponível na página web (http://www.aphorticultura/olivicultura-2012). Pode 
também ser enviada por correio ou fax, para o Secretariado do Simpósio, juntamente 
com cheque ou comprovativo do pagamento.

A inscrição inclui: Documentação, cafés, almoços (dias 16 e 17), Alheira de Honra (dia 
15), e Jantar de Encerramento (dia 16). 

Na categoria de sócios incluem-se todos os sócios da Associação Portuguesa de Horticultura (APH) com 
as quotas em dia e da Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). As inscrições reduzidas apenas 
serão aplicadas a Estudantes de licenciatura e mestrado que façam prova da sua situação.

PREÇOS

Inscrição Até 30 de Julho (€) Após 30 de Julho (€)

Sócios da APH * 150,00 180,00

Não sócios da APH * 180,00 210,00

Estudantes Sócios ** 30,00 65,00

Estudantes não Sócios** 50,00 80,00

Março

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE RESUMOS

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE TRABALHOS COMPLETOS

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO

2012
Junho
2012

Julho
2012

DATAS IMPORTANTES
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