20 e 21 de Outubro 2016
Auditório da Escola de Hotelaria
e Turismo do Estoril, Portugal

Apresentação e objetivos

Programa

A Horticultura Social e Terapêutica (HST) enquadra-se em programas de

Dia 20/10/2016
8.30 h - Registo, inscrição e entrega de documentação
9.30 h - Sessão de Abertura
10.00 h - Sessão 1 – Avaliação dos benefícios sociais e terapêuticos
11.00 h - Café
11.30 h - Sessão 1 – continuação
12.45 h - Almoço
14.15 h - Mesa Redonda – Fatores de sucesso e dificuldades das
instituições / projetos de HST
16.00 h - Café
16.30 h - Sessão de painéis
17.00 h - Sessão 2 – Horticultura e Economia social
19.30 h - Jantar do Colóquio

horticultura urbana, de educação ambiental e de apoio a pessoas idosas, com
deficiência ou dependência, em instituições de saúde, de reabilitação
psicossocial e de inclusão social. Estes programas são promovidos por
instituições particulares de solidariedade social (IPSS), câmaras municipais,
associações, estabelecimentos prisionais, instituições de ensino superior e
outras e têm por objetivo contribuir para o bem-estar e melhoria da
qualidade de vida das pessoas, nomeadamente da sua saúde física, mental e
emocional. Oferece, ainda, oportunidades para a socialização, participação
ativa e exercício físico, estímulo dos sentidos, da concentração e da
criatividade.
A HST relaciona-se com a Agricultura Social, que pode assumir uma forma de
diversificação das fontes de rendimento das empresas agrícolas que,
prestando um serviço social à comunidade, continuam sujeitas às leis do
mercado. A Agricultura Social tem sido também praticada em explorações
agrícolas sem fins lucrativos, que exercem uma atividade de produção e troca
de bens e serviços de utilidade social e de interesse geral.

Dia 21/10/2016
9.30 h - Sessão 3 – Empreendedorismo social e financiamento
11.00 h - Café
11.30 h - Sessão de painéis no auditório
12.30 h - Sessão de Encerramento
13.00 h - Almoço
14.30 h - Visitas técnicas e Workshops
Visitas técnicas – CERCICA; Hortas de Cascais
Workshops - Marketing social; Empreendedorismo social
17.00 h - Final das visitas técnicas e Workshops

Participação com comunicação

O 1º Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica, envolvendo

(datas limite)

técnicos,

Existem dois modos de participação com apresentação de
comunicação oral ou painel:

investigadores,

movimentos

sociais,

empresas,

pessoas

e

comunidades, será uma partilha de experiências e dos processos de inovação
em que estão envolvidos, que procuram responder aos atuais desafios
sociais, ambientais e económicos.

Comissão Organizadora

Comissão Científica

Ana Cristina Ramos (APH; INIAV, IP)

Alfredo Sendim (Herdade Freixo do Meio)

Custódia Gonçalves (APACI)

Ana Firmino (FCSH/UNL)

Frederico Rodrigues (UTAD)

Artur Cristovão (UTAD)

Isabel Mourão (ESAPL/IPVC; presidente da CO) Carlos Portas (ISA/ULisboa)
Jaime Ferreira (Agrobio)

Cristina Amaro da Costa (ESAV/IPV)

Luís Alves (Cantinho das Aromáticas)

Fernando Oliveira Baptista (ISA/ULisboa)

Manuela Araújo (CM Famalicão)

Filomena Miguéns (ESAC/IPC)

Maria de Deus Domingos (DRAPAlg)

Isabel Mourão (ESAPL/IPVC)

Maria José Dinis (ASTA)

Isabel Rodrigo (ISA/ULisboa)

Miguel Neves (Albergues Noturnos do Porto)

Maria Elvira Ferreira (INIAV, IP)

Olga Brito (Cercica)

Mariana Mota (ISA/ULisboa)

Paula Rodrigues (CVP-Braga)

Miguel Brito (ESAPL/IPVC)

Raquel Santos (CM Cascais)

b) Apresentação de trabalhos
30 maio - Envio de resumos
15 junho - Aceitação dos resumos
11 julho - Envio do artigo
15 agosto - Aceitação e revisão dos artigos
15 set. - Envio da versão definitiva do artigo após revisão

Inscrições
Normal*
Sócios APH
Não sócios
Estudantes sócios APH
Estudantes não sócios

Restrita**

Até 31 julho

Após 1 agosto

Até 31 julho

Após 1 agosto

120 €
150 €
70 €
100 €

150 €
180 €
100 €
130 €

90 €
120 €
40 €
70 €

120 €
150 €
70 €
100 €

* Inclui: documentação, cafés, 2 almoços, jantar do Colóquio, visita técnica ou workshop.
** Inclui: documentação, cafés, 2 almoços e visita técnica ou workshop

Inscrições e envio de comunicações:

Rui Peixoto (CM Cascais)

http://www.aphorticultura.pt/ICNHST.html

Sónia Lança (CM Seixal)

Organização

a) Apresentação de projetos / iniciativas
30 maio - Envio de resumos
15 junho - Aceitação dos resumos

Parceiros

Apoios
Agrobio

C M Famalicão

ESAC/IPC

Herd. Freixo do Meio

Albergues Noturnos do Porto

C M Seixal

ESAPL/IPVC

INIAV IP

APACI

CVP-B

ESAV/IPV

ISA/ULisboa

ASTA

DRAPAlg

FCSH/UNL

UTAD

Cantinho das Aromáticas

