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INTRODUÇÃO 

A Direção cessante da SCAP tomou posse no dia 24 de março de 2011, tendo sido eleita, ainda de acordo 
com os anteriores Estatutos para o biénio 2011/2013 (mandato de dois anos). 

Devido a circunstâncias anómalas, iniciou o ano de 2013 reduzida a cinco elementos, num coletivo de sete, 
em virtude do pedido de demissão do Vice-Presidente Raúl Bruno de Sousa em junho de 2012, e do 
afastamento, alegando razões profissionais do Vogal José Romão Valente, situação que condicionou e 
afetou negativamente o desenvolvimento do programa de atividades. 

Para obviar a esta limitação, e depois da entrada em vigor em 19 de fevereiro dos novos Estatutos, que 
passaram a contemplar a figura da eleição por cooptação nestes casos, procedeu-se ao preenchimento dos 
lugares vagos com base no art.º 11º, elegendo para Vice-Presidente o Eng.º Agrónomo Jorge Ponce Leão de 
Castro, que acumulou essas funções com as de tesoureiro, que já exercia anteriormente e para vogal o Prof. 
Adjunto da Escola Superior Agrária de Santarém Artur Guerra do Amaral. 

Esta recomposição permitiu que a Direção continuasse a desenvolver o seu trabalho, sem os 
constrangimentos anteriores e iniciasse a programação de atividades para 2014, bem como, a conclusão do 
processo de revisão e aprovação do novo Regulamento Interno, instrumento indispensável para o regular 
funcionamento dos Órgãos Sociais e do processo eleitoral. 

Na mesma reunião em que foram eleitos os novos membros, constatou-se que mercê de condicionalismos 
de natureza diversa, não estavam reunidas as condições para apresentar a sua recandidatura se as eleições 
tivessem que ter lugar em março como determinavam os anteriores Estatutos. Acrescia ainda, que tal 
cenário seria incompatível com a necessidade de ajustar o calendário eleitoral ao início do ano civil, com 
todas as vantagens daí decorrentes, para que os futuros Órgãos Sociais fossem empossados em janeiro e 
não em abril, como vinha acontecendo até aqui – com manifestos inconvenientes para a programação das 
atividades do 1.º ano. 

Estas razões foram devidamente explicadas e apresentadas por carta ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, que as ponderou e aceitou, tendo incluído a prorrogação do mandato até 31 de dezembro na Ordem 
de Trabalhos da Assembleia de 14 de março, bem como a homologação da eleição dos dois membros da 
Direção por cooptação. 

Estas duas propostas, depois de apresentadas e debatidas, mereceram a aprovação da Assembleia, pelo 
que entraram imediatamente em vigor. 

Após este enquadramento sobre a prorrogação do mandato, e de acordo com os estatutos em vigor, 
levámos ao conhecimento dos Associados reunidos na Assembleia Geral de 27 de fevereiro, o cumprimento 
dos objetivos que apresentámos no programa de candidatura aos Órgãos Sociais da SCAP e, que foram 
desenvolvidos e concretizados durante o ano de 2013. 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013 

Em 2013 apesar de ser um ano de transição, e de termos enfrentado várias situações adversas, para além 

da crise geral que vivemos, a Direção levou a cabo diversas iniciativas e atividades que continuaram a 

prestigiar e a dotar a SCAP dos instrumentos legais necessários para o seu funcionamento 

1. EVENTOS 

1.1. Simpósio Nacional “Biodiversidade e Apicultura”, decorreu no Auditório Vergílio Pinto de 

Andrade - Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico (IPCB/ESA) - Castelo Branco, a 17 de 

Maio de 2013. 

Integraram a Comissão Organizadora os seguintes elementos: Fernanda Delgado, Presidente 

(CERNAS-IPCB/ESA/SCAP); Ofélia Anjos (CERNAS/IPCB/ESA); Ana Monteiro (ISA/SCAP); Odete 

Gonçalves (Meltagus). 
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O evento reuniu cerca de 70 participantes entre investigadores, técnicos, empresários agrícolas e 

alunos de diferentes países. 

 

1.2. Simpósio - Agricultura Energia e Ambiente - organizado pela SCAP através da Secção 
Especializada Engenharia Rural, em parceria com o Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas (ICAAM), que teve lugar na Universidade de Évora, Auditório do Colégio do 
Espírito Santo, no dia 6 de novembro de 2013. 

Integraram a Comissão Organizadora os seguintes elementos: Luis Leopoldo Silva, Presidente 
(SEER/SCAP, ICAAM/U. Évora); Fátima Baptista (SEER/SCAP e ICAAM/U. Évora), Jorge de Castro 
(SCAP) e José Rafael Silva (SEER/SCAP e ICAAM/U. Évora). 

O evento reuniu cerca de 90 participantes entre investigadores, técnicos, empresários agrícolas 

e alunos de diferentes países. 

2. VISITAS TÉCNICAS 

No dia 18 de Maio, inserida nas comemorações do Dia Internacional do Fascínio das Plantas e na sequência 
do Simpósio Biodiversidade e Apicultura, realizado na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, a SCAP 
organizou uma visita técnica à Cova da Beira e Campina de Idanha, que contou com 18 participantes. Foram 
visitadas explorações de pequenos frutos, pomares modernos de cerejeiras e pessegueiros e o projeto de 
introdução de novas culturas (fysalis e gorge) e recuperação de algumas tradicionais, liderado pela Câmara 
Municipal de Idanha-a-Nova.  

 

Notícias mais desenvolvidas sobre estes eventos poderão ser consultadas nos números 1 e 2 do Boletim, 
na nossa página na net em www.scap.pt  

3. CONFERÊNCIAS 

Não se realizaram conferências em 2013, por terem ocorrido dificuldades imprevistas por parte de 

oradores convidados, que obrigaram ao cancelamento do programa que estava inicialmente estabelecido, 

mas também, pela limitação resultante da prioridade dada à condução e apresentação dos Estatutos e 

Regulamento Interno, que obrigaram à realização de várias reuniões e Assembleias, acrescendo todo o 

processo burocrático associado à sua concretização. 

4. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

4.1. Sítio da SCAP 

A reestruturação da nossa página na Internet em: www.scap.pt através da criação de uma nova 

versão mais apelativa, dinâmica e funcional: com novos conteúdos, acessibilidades e aplicações, 

foi finalmente implementada, permitindo-nos transmitir uma nova imagem e informação mais 

diversificada e atualizada, para quem nos visita. 

A divulgação dos nossos eventos e de toda a atividade interna da SACAP e das nossas 

publicações, a par de outros conteúdos relacionados com as ciências e tecnologias agrárias, 

pode hoje chegar mais facilmente a outros destinos e contribuir a aproximação de novos 

públicos e sobretudo das camadas mais jovens.  

4.2. Correio eletrónico 

A utilização de correio eletrónico como meio privilegiado de comunicação com os nossos 

associados, foi reforçada em 2013, e permite-nos hoje reduzir custos e chegar com maior 

celeridade junto dos que possuem internet e de todos as instituições e agentes que connosco se 

relacionam. 

http://www.scap.pt/
http://www.scap.pt/
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Apesar de termos vindo a aumentar a nossa lista de endereços, há ainda um número 

significativo de sócios, cerca de 65, com quem não podemos comunicar por esta via, situação 

que nos impede de lhes enviar o Boletim Informativo por ser de natureza digital. 

4.3. Angariação de sócios  

A angariação de sócios individuais e coletivos conduziu à inscrição de 12 novos sócios. Todavia, a 

SCAP perdeu 8 sócios em 2013, por falecimento ou desistência. 

Esta é uma situação preocupante devido à elevada média etária dos nossos associados, 

agravada pelo abandono e falta de pagamento de quotas que conduziu nos últimos dois anos à 

perda de cerca de 100 sócios. Apesar das campanhas que têm vindo a ser feitas através de 

incentivos para entrada de novos sócios e o perdão de algumas quotas em atraso, os resultados 

ficaram muito aquém das nossas expectativas, situação que não é alheia à crise que o país 

atravessa. 

É necessário prosseguir com estas campanhas e esperar que a dinâmica que está a ser 

imprimida à Sociedade possa a vir no futuro próximo a reverter a nosso favor.  

 

5. REVISTA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (RCA) 

Lamentavelmente, a FCT informou que em 2013 não haveria financiamento para a RCA. 

A Revista de Ciências Agrárias passou a publicação trimestral, num formato A4 e um novo grafismo de 

acordo com as normas ISO e da plataforma digital SciELO em vigor. Foi pedido aos revisores científicos 

maior rigor na avaliação dos artigos, o que foi obtido. 

No ano de 2013, foram submetidos cerca de uma centena de artigos com temas no domínio da ciência do 

solo, horticultura, fruticultura, viticultura, herbologia, patologia, entomologia, pastagens, engenharia 

alimentar, biologia da germinação, biotecnologia, engenharia genética, nutrição animal, fertilização, 

poluição do solo, entre outros. Do total de manuscritos submetidos cerca de 60% foram aceites. O tempo 

de avaliação dos manuscritos diminuiu no ano de 2013. O período entre a submissão e a primeira decisão 

foi de três meses em 2013, comparativamente ao período de seis meses em 2012. Continuamos a trabalhar 

para reduzir esse período para dois meses em 2014. 

Foi também com grande satisfação que recebemos a notícia de que no final do ano de 2013 a Revista de 

Ciências Agrárias passou a estar indexada no SciELO Citation Index da Thomson Reuters, nova Plataforma 

inserida na Web of Knowledge. Estamos a trabalhar para que nos próximos anos a Revista possa ser 

inserida na Web of Science.  

A diversidade de temas submetidos à Revista de Ciências Agrárias obriga à participação de um grande 

número de revisores científicos especializados, nem sempre fáceis de encontrar. Durante o ano de 2013 

participaram na revisão dos manuscritos submetidos 74 investigadores, nacionais e estrangeiros, a quem 

queremos expressar aqui a nossa gratidão pelo excelente trabalho desenvolvido. 

6. BOLETIM DA SCAP  

No ano 2013 foi lançado o Boletim da SCAP, disponibilizado “on-line” no “website” da SCAP sendo 
igualmente, enviado por correio eletrónico a todos os sócios que tenham indicado o respetivo endereço. 

O Boletim é o novo órgão informativo da SCAP, vocacionado para divulgar notícias das nossas atividades, 

artigos técnicos e de opinião, sobre os mais variados temas, bem como reportagens e entrevistas, 

completando assim a RCA, que passou a ser uma publicação exclusivamente científica. 

Tendo nascido como publicação semestral, pretendemos que evolua para quadrimestral até ao final do 

próximo ano, e mais tarde para trimestral. Todavia esta mudança só será possível com a criação de uma 
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equipa redatorial multidisciplinar que se encontra em formação. Este é, como dissemos no seu lançamento, 

um projeto em construção, cujo sucesso dependerá muito do envolvimento e participação dos leitores.  

Foram publicados dois números em 2013: n º1 em setembro e o nº 2 em fevereiro de 2014. 

7. SECÇÕES ESPECIALIZADAS E OUTRAS SOCIEDADES 

Continuou-se o Apoio de Secções Autónomas que já se encontram em funcionamento, designadamente a 

Secção Especializada de Engenharia Rural (SEER) e o incentivo à constituição de outras, em áreas 

importantes das Ciências Agrárias. 

Apoio logístico e de alojamento na Sede da SCAP, a outras Sociedades Especializadas que têm atividade 

reduzida, e lutam com várias dificuldades, por falta de meios para o seu funcionamento.  

8. ESTATUTOS E REGULAMENTO INTERNO 

Após celebração da escritura notarial, os novos Estatutos da SCAP entraram finalmente em vigor no dia 19 

de fevereiro, com a sua publicação no Portal do Ministério da Justiça. 

Por sua vez o Regulamento Interno, instrumento que complementa os Estatutos e regula o funcionamento 

dos Órgãos Sociais e das Secções Especializadas, bem como o processo eleitoral, as relações com os 

associados e os seus deveres e obrigações, após um período de discussão e debate intensivo que levou à 

formação de uma Comissão e ao aparecimento de duas propostas, que se fundiram numa versão final de 

consenso, foi submetido a votação na Assembleia Geral de 7 de novembro, tendo merecido a aprovação 

dos sócios. 

Nessa votação que reuniu a participação de 82 sócios e de 74 votos favoráveis, foram largamente 

ultrapassados os requisitos de 20% de participação e de 75% de votos favoráveis exigidos pelos anteriores 

Estatutos para a sua revisão. 

Terminou assim, um processo penoso que se arrastou ao longo de vários anos e que permitiu dotar 

finalmente a SCAP de instrumentos modernos e atuais, indispensáveis para o seu regular funcionamento. 

9. ASSEMBLEIAS GERAIS 

No ano de 2013 realizaram-se três Assembleias Gerais, que tomaram decisões importantes para o 

funcionamento e o futuro da nossa Sociedade. 

9.1. Assembleia Geral Ordinária de 14 de março 

Procedeu à aprovação do Relatório e Contas de 2013 

Homologação da eleição de dois membros por cooptação 

Prorrogação do mandato da Direção até 31 de dezembro 

9.2. Assembleia Geral Extraordinária de 7 de novembro 

Procedeu-se à discussão e votação da versão de consenso do Regulamento Interno, já referido 

anteriormente 

9.3. Assembleia Geral Eleitoral de 27 de dezembro 

Procedeu à eleição dos novos Órgãos Sociais da SCAP para o triénio 2014-2016, tendo a tomada 

de posse ocorrido dia 7 de janeiro de 2014 
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10. AGRADECIMENTOS 

A Direção deseja expressar o seu agradecimento a todas as entidades que colaboraram e/ou apoiaram 

financeiramente as atividades desenvolvidas pela SCAP no ano em curso, a saber: 

 

• ADP • APH 

• Syngenta • SIPCAM 
• APDEA • Município de Castelo Branco 
• SPCS • Município de Vila de Rei 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2014 

1. EVENTOS  
 

1.1. V Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

Realiza-se em Elvas, nos dias 25 e 26 Junho de 2014, promovido pelo COTR, em parceria com outras 

entidades e a SCAP, através da Secção Especializada de Engenharia Rural (SEER), representada pelo seu 

Secretário, Prof. Luís Leopoldo Silva. 

Mais informações em: www.scap.pt e http://www.cotr.pt/informacao/VCNRD/index.htm/ 

1.2. Simpósio Nacional de Culturas Agroindustriais 

A Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal – SCAP e a Associação Portuguesa de Horticultura – APH, 

em colaboração com a Universidade de Évora, vão realizar no dia 31 de outubro, no Auditório Principal 

desta Universidade, o Simpósio Nacional de Culturas Agroindustriais. 

Este evento, que pretende dar continuidade de forma mais abrangente e atual, a iniciativas 

congéneres do passado recente - nomeadamente os Colóquios de Produtos Hortoindustriais realizados 

pela APH – dirige-se fundamentalmente a: produtores industriais, técnicos, investigadores e a todos os 

agentes económicos ligados à Agroindústria, pretendendo ser um amplo fórum de reflexão e debate, 

sobre todas as questões estratégicas com maior impacto no crescimento e modernização deste setor. 

A aposta na inovação, as novas tecnologias de produção e transformação, os fatores de 
competitividade, os apoios ao investimento no novo QREN, o fomento de culturas alternativas, o 
aproveitamento das potencialidades dos velhos e novos regadios (Alqueva) o incremento e 
diversificação das exportações, etc. serão temas centrais a abordar por reconhecidos especialistas 
nestas áreas, privilegiando-se a troca de experiências num setor que pode e deve afirmar-se cada vez 
mais, como um importante motor para a transformação e crescimento de uma agricultura com 
vocação cada vez mais exportadora e capacidade para gerar mais valor acrescentado. 

O Presidente da Comissão Organizadora é o Tesoureiro da Direção da SCAP, Eng.º Fernando Pires da 

Costa. 

1.3. Simpósio Nacional - Os Novos Desafios na Proteção das Plantas  

Este evento está a ser organizar com a colaboração da ANIPLA e o apoio institucional da Secretaria de 
Estado da Alimentação, que terá lugar nos dias 21 e 22 de novembro, no Auditório Principal do INIAV 
em Oeiras, antiga Estação Agronómica Nacional.  

A avaliação do impacto na agricultura da lei nº 26/2013, de 11 de abril, a evolução da resistência aos 

pesticidas; a perigosidade das novas pragas e doenças; o lançamento de novos produtos, os 

condicionalismos à inovação, a sustentabilidade ambiental, etc., serão os grandes temas em análise e 

debate neste fórum, que pretende congregar todos os especialistas e agentes económicos deste setor, 

em torno de uma reflexão séria e construtiva sobre a aplicabilidade das novas medidas, e debater as 

estratégias e soluções para o progresso sustentado da nossa agricultura, no âmbito da proteção das 

plantas no futuro. 

O Presidente da Comissão Organizadora é o Vice-Presidente da Direção da SCAP, Eng.º Jorge Ponce 

Leão de Castro. 

2. CONFERÊNCIAS 

2.1. O Prof. Catedrático Mário de Carvalho, da Universidade de Évora, vai proferir, no dia 27 de 

fevereiro pelas 17:30 horas, na Sede da SCAP, Rua da Junqueira, 299, uma Conferência 

intitulada: “Agricultura de Conservação". 

http://www.scap.pt/
http://www.cotr.pt/informacao/VCNRD/index.htm/
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O Prof. Mário Carvalho estudou ao longo de vários anos o aumento da produtividade dos cereais 

e forragens no contexto português, recorrendo a novas técnicas culturais que visam o aumento 

da fertilidade do solo, através do incremento da matéria orgânica - uma nova visão 

fundamentada da agricultura tradicional. 

2.2. Monitorização em Agricultura de Regadio - Técnicas de Deteção Remota, Doutora Célia 

Toureiro, da Universidade de Évora, em junho 2014 (data a confirmar). 

A continuação deste programa incluirá a realização de mais três Conferências, com periodicidade bimensal, 

cujo agendamento será divulgado brevemente.  

3. VISITAS TÉCNICAS 

Poderão realizar-se algumas visitas técnicas no âmbito dos eventos em curso. Não estão programadas 
outras visitas técnicas autónomas, pelo facto de nos anos anteriores o número de inscrições ter sido 
reduzido, situação que é pouco estimulante para a realização deste tipo de iniciativas, além de que tem que 
haver um número mínimo de aderentes (25 a 30), que garanta a sua viabilização.  

4. REVISTA 

No ano de 2014, a revista de Ciências Agrárias continuará com uma publicação trimestral.  

Os artigos serão avaliados pelo Corpo Editorial mas também por um grupo de Editores Associados e 
revisores científicos das mais diversas áreas das ciências agrárias de acordo com as normas ISO e das 
plataformas digitais associadas. 

Desenvolver-se-ão todos os esforços para uma possível aceitação pelo ISI WEB of Science. 
 

5. ORGANIZAÇÃO INTERNA: PÁGINA NO FACEBOOK, QUOTAS, NOVOS SÓCIOS 

5.1. Página no Facebook 

Entrou em funcionamento recentemente a nossa página no Facebook que pode ser consultada 

em: https://www.facebook.com/cienciasagrarias.scap que vem reforçar a divulgação das 

nossas atividades e cuja coordenação e dinamização está a cargo da Prof.ª Fernanda Delgado, 

Secretária da Mesa da Assembleia Geral.  

5.2. Angariação de novos sócios  

Os elementos da Direção mantêm a campanha de sensibilização e recrutamento de novos 

membros, junto das Universidades, Escolas Superiores, Institutos de Investigação e Empresas. 

5.3. Angariação de Patrocínios 

A angariação de patrocínios e patrocinadores permanecentes é uma via indispensável à 

sustentabilidade futura da Sociedade, desenvolvendo por isso os elementos da Direção uma 

atividade constante neste domínio. 

6. CONSELHO CONSULTIVO 

Após as últimas alterações estatutárias, estão criadas as condições para a formação do Conselho Consultivo, 

órgão vocacionado para emitir pareceres sobre questões de importância estratégica para o futuro da nossa 

Sociedade, que será constituído no final do primeiro trimestre 2014, com a participação de personalidades 

convidadas de reconhecido mérito em diferentes áreas do conhecimento e outros elementos por inerência.  

7. EVENTOS INTERNACIONAIS 

Com a nova dinâmica, a SCAP começa a reunir condições para apresentar candidaturas a eventos 

internacionais. A primeira que iremos apresentar através da Secção Especializada de Engenharia Rural será 

https://www.facebook.com/cienciasagrarias.scap
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para a realização em Lisboa do Congresso da Sociedade Europeia de Agro-Engenharia (EurAgEng) em 2020, 

área em que estamos bem posicionados para ganhar. Serão entretanto estudadas outras candidaturas à 

medida que a organização interna se consolidar com a criação de novas secções especializadas. Contamos 

desde já, para avançar neste sentido, com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de 

Turismo de Lisboa (Lisbon Bureau), que nos disponibilizam o apoio logístico e de marketing para promover 

estas iniciativas. 

8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA SEER PARA 2014 
 
Para o ano de 2014 a SEER propõe-se continuar a desenvolver as atividades de representação internacional, 

em especial no que se refere à European Society of Agriculture Engineering (EurAgEng) e à Sociedade 

Espanhola de Agro-Engenharia (SEAgIng). Assim, durante este ano a SEER pretende participar na reunião 

anual do Council da EurAgEng, prevista para Julho em Zurich durante o Congresso da AgEng 2014. Durante 

esta reunião pretendemos voltar a apresentar a candidatura para a organização do Congresso da EurAgEng 

em Lisboa em 2020.  

Quanto à SEAgIng, está prevista a participação da SEER, que continua a ser membro coorganizador dos 

Congressos Ibéricos de Agro-Engenharia, na reunião da comissão de Organização do Congresso de 2015 em 

Oriuela.  

A nível nacional a SEER continua a participar na Comissão de Organização do V Congresso da Rega e 

Drenagem, a realizar em Junho de 2014 em Elvas. A SEER/SCAP é representada pelo Prof. Luís Leopoldo 

Silva.  

A SEER irá também promover a realização de uma conferência na SCAP, que propomos seja em junho, 

convidando para tal a Doutora Célia Toureiro, que versará sobre o tema: Monitorização em agricultura de 

regadio. Técnicas de deteção remota.  

Continuaremos a fomentar a angariação de sócios para a SEER/SCAP e a divulgar a secção e o seu trabalho, 

bem como a colaborar na elaboração do Boletim da SCAP.  

Importa também mencionar que a SEER estará disponível para participar noutras atividades, quando 

solicitada e se revele oportuno.  
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9. RELATÓRIO E CONTAS 

9.1. APURAMENTO DE RESULTADOS 

9.2. APRECIAÇÃO E CONCLUSÕES SOBRE RESULTADOS APURADOS 

Receitas:  

 Ligeira melhoria nos recebimentos das quotas dos associados 

 Aumento significativo nos recebimentos dos sócios patronos, pois APDEA e SYNGENTA pagaram 2 
anos em 2013 e nenhum em 2012. 

 Os apoios à Revista diminuíram pois não houve números extraordinários. 

 Os resultados dos simpósios também desceram, pois os eventos realizados em 2013, foram mais 
pequenos e não atingiram valores muito relevantes. Além disto, o resultado de 2012 está beneficiado 
em cerca de 2.500 Euros, que deveriam ter sido retirados (quota parte paga à CRVR em 2013). 

Despesas:  

 As despesas com a Revista teriam baixado significativamente, não fora o valor que a SCAP teve de 
suportar com a edição das Atas do 9º Encontro de P.I. O valor pago pela C.O. do Encontro de P.I. foi 
contabilizado como receita em 2012, pois deu entrada em Dezembro de 2012, enquanto que a fatura 
do custo da Revista correspondente apenas deu entrada em Janeiro de 2013.  

 O material de escritório e os correios subiram devido aos atos extraordinários de aprovação dos 
Estatutos, do Regulamento Interno e do próprio Ato Eleitoral. 

 Houve uma despesa extra com a remodelação da página na Internet da SCAP. 

 As deslocações e estadas também subiram, pois alguns eventos foram mais longe de Lisboa e 
obrigaram a estadias e mais despesas em kms. Também a SEER teve despesas de viagem um pouco 
mais altas em 2013, pois teve que fazer face a uma candidatura internacional. 

 As despesas de alimentação / representação com simpósios baixaram muito pois os eventos 
realizados tiveram muito menos participantes. 

 Houve ainda a verba extraordinária de 2.500 Euros paga à CRVR em 2013 que deveria ter sido 
contabilizada em 2012.  

 Finalmente, a rúbrica Honorários também subiu um pouco devido ao valor pago ao notário, ao 
informático e à pessoa que prepara o HTML da Revista para a SCIELO.   

SCAP- SOCIEDADE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE PORTUGAL

RESULTADOS POR RÚBRICAS

2013 2012 Notas 2013 2012

Despesas 

extaordinárias

TRANSITADO DE 2012 26.970,76 € 14.127,27 €

QUOTIZAÇÕES Norm.Assoc. 10.760,00 € 8.837,50 € REVISTAS,LIVROS e DOCUMENT.TECNICA 10.855,25 € 8.157,92 € -5.832,65 € Actas 9º Encontro Proteção Integrada

SOCIOS PATROCINADORES 3.500,00 € 2.700,00 € "a" MATERIAL ESCRITÓRIO 1.691,21 € 2.129,57 € -584,69 € Estatutos e Ass.Geral - eleições

APOIOS À REVISTA 2.145,42 € 7.690,00 € "b" CORREIOS/Exp.Geral 2.058,20 € 1.251,27 € -1.322,66 € Estatutos e Ass.Geral- eleições

SIMPÓSIOS 2013 5.674,70 € 24.350,90 € TELEFONES Fixos , móveis e Internet 4.201,99 € 3.494,23 € -615,00 € Site Internet

QUOTAS A DESCONTAR P/ EuroAgeng -520,00 € APOIO ADMINISTRATIVO E CONTAB. 2.399,00 € 1.869,00 €

Receita exraordinária - Acerto Bancos 136,08 € "c" DESLOCAÇÕES/ESTADAS (inclui Simpósios) 4.725,70 € 2.931,17 € -1.272,36 € Viagens diversas SEER

RENDA SEDE e Água 751,75 € 799,99 €

SOMA 49.186,96 € 57.185,67 € CONSERVAÇÃO/DIVERSOS 259,80 € 530,21 €

Despesas repres./Alimentação (inclui Simpósios) 2.206,60 € 7.295,38 €

LIMPEZA- Serviços e Produtos 1.020,45 € 1.209,90 €

SEGUROS 232,57 € 240,32 €

IRS-Retenção na Fonte e Taxas 869,14 € 215,00 €

DESPESAS SIMPÓSIOS-Ano 2012-CRVLT 2.512,79 € -2.512,79 € Simpósio CRVLVT

HONORÁRIOS/Notário/Informáticos 1.463,98 € -424,86 € Escritura de Novos Estatutos

CUSTOS BANCÁRIOS 111,13 € 90,95 €

QUOTIZAÇÕES EurAgeng 615,00 €

DESPESAS TOTAIS em 30/11/2013 35.974,56 € 30.214,91 €

RESULTADO LIQUIDO 2013 -13.758,36 € 12.843,49 € -12.565,01 €

RESULTADO TRANSITADO PARA 2014 13.212,40 € 26.970,76 €

TOTAIS 22.216,20 € 43.058,40 € TOTAIS 22.216,20 € 43.058,40 €

"a"- "250,00 ADP a receber

"b" 90,00 € são referentes a 2012. Inclui 1.200 € da FCT-2013

"c"-Saldo contabilistico igual a saldos bancários.

SCAP - APURAMENTO RESULTADOS 2013 - 01/01 a 31/12

RECEITAS DESPESAS TOTAIS
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9.3. ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2014 

€ €

QUOTIZAÇÕES Norm.Assoc. 12.000,00 REVISTAS/Tipografia 6.360,00

SOCIOS PATROCIN.(APH,APDEA,ADP,SYNG, etc)3.300,00 CONGRESSOS E QUOTAS INT. 600,00

SIMPÓSIOS 4.000,00 CORREIOS/Exp.Geral 1.000,00

OUTRAS RECEITAS 1.200,00 CONTAB.;SERV. LIMP.e Materiais 1.660,00

TELEFONES Fixos e móveis e Internet 3.000,00

APOIO, Administrativo e outros serviços 2.600,00

RENDA SEDE e Água 950,00

SOMA 20.500,00 OBRAS SEDE e CONSERVAÇÃO 500,00

MATERIAL ESCRITÓRIO 600,00

SEGUROS 250,00

DESLOCAÇÕES/Estadas 2.000,00

SERV.BANCÁRIOS 120,00

TOTAL DESPESAS 19.640,00

RESULTADO LÍQUIDO 860,00

TOTAIS 20.500,00 20.500,00

SCAP - ORÇAMENTO (PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS)  DE 2014

RECEITAS DESPESAS


