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A Revista de Ciências Agrárias publica artigos científicos ou técnicos e revisões bibliográficas, inéditos, no âmbito das Ciências
Agrárias e afins, e aceita manuscritos de sócios e não sócios da Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP). Os artigos são
avaliados por revisores especializados. Os autores deverão assegurar que os manuscritos submetidos não sejam enviados para nenhuma
outra publicação. No âmbito do processo editorial de apreciação dos manuscritos submetidos à Revista de Ciências Agrárias procurarse-á assegurar que os trabalhos não enfermem de qualquer forma de plágio, duplicação ou outras condutas anti-éticas.
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Os manuscritos deverão ser escritos de forma clara e sucinta, em Português, Inglês ou Espanhol. As palavras usadas em língua diferente
do texto principal devem surgir em itálico. Devem ser utilizadas as unidades padrão do SI.
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Título – Corpo 14, negrito, alinhado à esquerda, seguido da sua tradução em Inglês (ou Português, se a língua principal for Inglês ou
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ser reproduzida após o apelido de cada autor em formato superior à linha. Após as afiliações, deverá surgir uma linha contendo a
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Materiais e Métodos
Material vegetal
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Resumo e Abstract –cada um não deve exceder 200 palavras.
Palavras-chave e Keywords – não mais de cinco palavras, separadas por vírgulas, Com espaçamento de uma linha do resumo.
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Material suplementar – Informação relevante mas que pela sua natureza e/ou extensão não seja exequível a sua publicação no corpo
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bibliográfica (ex: Martinez, 1999a). Sempre que disponível, deve ser fornecido o DOI de qualquer referência bibliográfica. Salientase o sistema de pontuação nos exemplos seguintes:
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uma extensão mais reduzida que a de um artigo completo. Não deverão exceder as 2000 palavras no total (dos títulos ao final das
referências bibliográficas, incluindo legendas de Quadros e Figuras), contendo no máximo um quadro, uma figura e 10 referências
bibliográficas. O Resumo e o Abstract não deverão exceder as 100 palavras. O texto principal não deverá ser estruturado em secções,
admitindo-se apenas o Resumo, as Palavras-chave, o Abstract e as Key-words, bem como os Agradecimentos e as Referências
bibliográficas. Aplicam-se as restantes indicações fornecidas para artigos completos.
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