PROGRAMA DE CANDIDATURA DA LISTA A
AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA SCAP

TRIÉNIO 2017-2019
A SCAP é uma instituição centenária que nos últimos anos se vem adaptando ao novo modo de produção de
conhecimento, com uma crescente interligação entre a comunidade científica, o Estado, as empresas e a
sociedade civil. Nos últimos seis anos, foi possível inverter a tendência de declínio, imprimindo-se uma nova
dinâmica, nomeadamente com o relançamento da Revista de Ciências Agrárias, a realização de simpósios
com forte participação dos stakeholders e a consolidação financeira da Sociedade. Esta realidade permitenos aprofundar as atividades da SCAP, procurando responder aos novos desafios que se colocam, por um
lado às sociedades científicas, em geral, e por outro, às ciências agrárias, à agricultura, à floresta, ao sistema
alimentar e ao desenvolvimento rural.
A candidatura que agora apresentamos, para dirigir a SCAP nos próximos três anos – e que inclui alguns
elementos dos órgãos sociais do mandato anterior – não só pretende manter a dinâmica que esteve em
curso, como ir ainda mais longe, na implementação de uma estratégia em resposta aos novos desafios
(alterações climáticas, aumento da procura mundial de alimentos, globalização dos mercados, maior
escassez dos recursos, saúde, segurança alimentar e alimentação), num contexto de Ciência Aberta e
da Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas (PEI-AGRI).
Para responder aos desafios, apresentamos uma equipa que aposta no rejuvenescimento, com uma
paridade de géneros, e uma diversidade tanto ao nível das áreas científicas, como da experiência
profissional. Para a implementação da nossa estratégia de atuação, em completa sintonia com o
cumprimento dos objetivos estatutários da SCAP, apresentamos o nosso programa, assente nas seguintes
linhas de atuação:
1. REVISTA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
A RCA é um valioso património da SCAP que queremos continuar a defender e valorizar, como uma
referência a nível internacional, sobretudo nos países de língua portuguesa, América Latina e países da bacia
do Mediterrâneo. Depois da entrada na SciELO e da importante mudança implementada no início de 2013,
que se traduziu numa nova imagem, periodicidade e introdução de critérios de maior rigor no cumprimento
das normas internacionais, foi possível dar um salto qualitativo que culminou com a nossa admissão na
Scopus.
Porque pretendemos apostar na excelência da nossa revista e aumentar a sua divulgação e visibilidade,
continuaremos a pugnar pela indexação da RCA a curto prazo após nova avaliação na Web of Science que
permita atribuir o fator de impacto, tão importante para a valorização curricular e prestígio de docentes,
investigadores e estudantes.
2. BOLETIM INFORMATIVO
O Boletim é o novo órgão informativo da SCAP, em formato digital, vocacionado para divulgar notícias das
nossas atividades, artigos técnicos e de opinião, sobre os mais variados temas, bem como reportagens e
entrevistas, com divulgação no site da SCAP e distribuição via email. Pretende-se que este veículo de
comunicação seja um espaço de ampla difusão e participação pelo que se desafiam os sócios da nossa
Sociedade a serem participantes ativos, na redação e divulgação do Boletim.
3. SITE DA SCAP
A World Wide Web, em geral, e as redes sociais, em particular, são hoje ferramentas imprescindíveis para a
nossa atividade pessoal e profissional, com especial destaque para quem desenvolve atividades científicas e
de inovação. O ritmo de evolução das tecnologias de informação e comunicação tem sido muito grande, e
pretendemos dar um enfoque à renovação do site e à participação da SCAP nas redes sociais, procurando
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implementar novas funcionalidades, criando conteúdos relacionados com os novos desafios que se colocam
ao mundo das ciências agrárias e tornando o nosso espaço no mundo digital mais amigável para os sócios e
para todos aqueles que pretendam interagir ou aceder à nossa Sociedade. Pretendemos divulgar o nosso
portal noutras plataformas agrícolas e científicas.
4. CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E VISITAS
A realização de eventos e conferências será uma das grandes prioridades do nosso mandato, na qual a
Direção estará fortemente envolvida, integrando na organização sócios com experiência profissional e
reconhecido mérito nas áreas das iniciativas. A SCAP é uma Sociedade abrangente, vocacionada para realizar
iniciativas em qualquer área dos setores agrícola e agroalimentar, com particular destaque para eventos
transversais e de fileira, privilegiando o paradigma da parceria para a inovação, aprofundando o
relacionamento entre a comunidade científica e a prática agrícola e florestal, envolvendo associações
setoriais e empresas. Serão organizadas visitas técnicas integradas no âmbito dos simpósios, ou com caráter
autónomo, dependendo de um número mínimo de participantes a definir.
No próximo ano iremos organizar os simpósios: “Os Novos Desafios na Proteção das Plantas” e “As Culturas
Agroindustriais”, procurando envolver as sociedades científicas especializadas, para além de outros
stakeholders de referência da área.
Com a nova dinâmica, a SCAP tem condições para organizar eventos internacionais. O primeiro será o
Congresso Ibérico de Agro-Engenharia, a realizar já em 2017, em Bragança, através da Secção Especializada
de Engenharia Rural. Em 2020 terá lugar o Congresso da Sociedade Europeia de Agro-Engenharia (EurAgEng)
que irá decorrer na Universidade de Évora. Pretendemos apresentar candidaturas a eventos internacionais,
à medida que a organização interna se consolidar com a criação de novas secções especializadas, afiliações
ou parcerias com outras entidades.
5. SECÇÕES ESPECIALIZADAS E OUTRAS SOCIEDADES
Procuraremos promover, o mais breve possível, a criação de novas Secções Especializadas em importantes
áreas setoriais, onde não existem organizações institucionais representativas. Procuraremos também
integrar sociedades que assim o desejem, numa perspetiva de criação de sinergias e de incremento dos
benefícios dos associados, nomeadamente pelo acesso ao serviço logístico. A SCAP promoverá contactos e
reuniões com instituições congéneres, com o objetivo de criar parcerias, de promover a afiliação de
associações científicas ou a sua integração através da criação de secções especializadas.
6. CONSELHO CONSULTIVO
O Conselho Consultivo é um Órgão Social da SCAP, conforme instituído nos estatutos, vocacionado para
emitir pareceres sobre questões de importância estratégica para o futuro da nossa Sociedade. Porque
consideramos que é uma entidade fundamental no apoio à Direção no fortalecimento do papel da SCAP,
iremos formalizar a sua constituição no primeiro ano do nosso mandato.
7. PRÉMIOS
Um dos objetivos estatutários da SCAP é a atribuição de prémios a trabalhos científicos e técnicos de
reconhecido mérito, realizados nomeadamente no âmbito de mestrados e doutoramentos. Pretendemos
cumprir este objetivo pelo que iremos avançar com a criação de um prémio para o melhor mestrado,
procurando ter a colaboração das instituições de ensino superior agrário.
Contamos com o seu apoio e participação no ato eleitoral, porque o seu voto será para nós um incentivo
importante para podermos enfrentar os desafios que temos pela frente.
Lisboa, 25 de novembro de 2016
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