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Lisboa, 20 de Novembro de 2017
Exmo.(a) Senhor(a)
ASSUNTO:

2º Simpósio Nacional de Culturas Agro-industriais
Qualidade e Confiança

A Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP), a Associação Portuguesa de Horticultura
(APH) e as entidades associadas ao evento: FNOP (Federação Nacional das Organizações de
Produtores de Frutos e Hortícolas) e COTHN (Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola
Nacional) vão realizar no dia 2 de Fevereiro de 2018, em Santarém o 2º Simpósio Nacional de
Culturas Agro-industriais.
Este evento, que pretende dar continuidade ao 1º Simpósio Nacional de Culturas Agroindustriais
realizado em Évora, no ano de 2014 e de uma forma mais abrangente e atual, a iniciativas
congéneres, dirige-se fundamentalmente a: produtores, industriais, técnicos, investigadores e a
todos os agentes económicos ligados à Agro-indústria, pretendendo ser um amplo fórum de
reflexão e debate, sobre todas as questões estratégicas com maior impacto no crescimento e
modernização deste setor.
Os temas a abordar no evento inserem-se numa época em que, para além da forte
competitividade dos mercados e da desvalorização dos produtos agrícolas, são também ordem do
dia as questões ligadas à segurança alimentar e à inovação dos produtos alimentares, em busca
de produtos mais saudáveis, nutritivos e funcionais.
A produção nacional agrícola e agro-industrial é reconhecida pela sua qualidade e segurança e
nalguns casos pela sua precocidade, facto que lhe confere uma posição estratégica quanto ao
timing da sua oferta. A certificação da nossa produção é de facto uma vertente que merece ser
melhor explorada, funcionando como um instrumento diferenciador dos nossos produtos. A
criação de marcas que constituam no imediato vantagens competitivas para a nossa produção é
fundamental, essencialmente junto dos mercados mais exigentes e que estão dispostos a
reconhecer as mais-valias da nossa produção.
A eventual retirada de substâncias activas do mercado de produtos fitossanitários, sem se
acautelarem alternativas viáveis poderão causar sérios constrangimentos à sustentabilidade do
sector, pelo que importa esclarecer e debater sobre as possíveis consequências.

Neste sentido e atendendo ao elevado custo que a realização de um simpósio com esta dimensão
comporta, em que se prevê a inscrição de cerca de três centenas de participantes gostaríamos
que essa empresa se associasse a esta iniciativa, através da concessão de um patrocínio, cujo
montante dependerá da modalidade que desejem subscrever, conforme seguidamente indicamos:
a) Patrocínio simples: compreende a inserção do logótipo da empresa em todos os
documentos de divulgação, distribuição de documentação nas pastas e duas entradas
gratuitas – valor 600 euros.
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b) Patrocínio genérico: inclui as contrapartidas anteriores e a afixação de painéis publicitários
ou expositores, com 4 entradas gratuitas – valor 1.200 euros
c) Espaço empresas: Engloba todas as contrapartidas referidas em b) e a apresentação de
uma comunicação técnica/comercial de 10 minutos, com 6 entradas gratuitas - valor 2.200
euros. Existirão apenas 2 espaços empresa a atribuir neste evento.

Apresentamos em nome das duas sociedades os nossos melhores cumprimentos.
O Presidente da Comissão Organizadora,

e-mail:
secretariado@scap.pt
www.scap.pt / www.aphorticultura.pt

Sede: R. da Junqueira, 299, 1300-338 Lisboa
Tel./Fax: 213 633 719; Tlm: 936 378 549/50

Fernando Pires da Costa

NIF: 502 241 551
e-mail: secretariado@scap.pt;

