
NOTA EDITORIAL 
Este número especial da Revista de Ciências Agrárias (RCA) reúne um conjunto de artigos 

resultantes de comunicações apresentadas nas Jornadas Científicas do ICAM_2005 (Instituto de 
Ciências Agrárias Mediterrâneas) realizadas na Universidade de Évora, em Dezembro de 2005. 

As referidas Jornadas foram dedicadas à ”Inovação Tecnológica nos Sistemas Agrícolas 
Mediterrânicos” e dividiram-se em 4 temas: (1) Novas Tecnologias de Engenharia nos Sistemas 
Agrícolas; (2) Sistemas Agro-Silvopastoris na Região Mediterrânica: Novos Desafios; (3) 
Produtos Alimentares Mediterrânicos: Da Tradição à Inovação; (4) Horticultura Mediterrânica: 
Complementaridade Investigação/Inovação. No total foram apresentadas 16 comunicações orais 
por oradores convidados e 102 comunicações em painel. Para publicação foram submetidos 61 
artigos, 56 dos quais foram incluídos nesta edição especial da RCA. 

O presente número da RCA reveste-se de duas especificidades que nos apraz salientar. A 
primeira é o seu carácter inédito, uma vez que se trata das primeiras Jornadas Científicas do 
ICAM abertas à comunidade científica em geral. A segunda resulta do reconhecimento de que a 
RCA será a revista científica nacional que melhor abarca a diversidade de especialidades 
compreendidas nestas Jornadas, conforme se pode verificar no presente número. Agradecemos, 
pois, à Direcção da Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal a boa receptividade que deu à 
nossa proposta para que a presente publicação constituísse um número especial da RCA. 

Num esforço para implementar procedimentos de arbitragem científica (“peer review”), cada 
artigo submetido para publicação  foi avaliado, pelo menos, por dois especialistas na respectiva 
área. É de toda a justiça referir que as práticas adoptadas neste processo editorial se basearam 
nos procedimentos iniciados pelo Prof. Manuel Madeira, do Instituto Superior de Agronomia, 
para publicação, também na RCA, das comunicações apresentadas nos Encontros Anuais e 
Congressos da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS). 

Esta publicação resulta do trabalho e da colaboração de muitas pessoas, desde a fase inicial de 
organização das Jornadas até à fase da sua distribuição. Aproveito este espaço para agradecer a 
todos os autores e membros da comissão científica (“referees”) a colaboração prestada e a 
compreensão por alguns atrasos difíceis de evitar. Atendendo à diversidade dos temas, o 
processo de arbitragem só foi possível com o empenhamento dos coordenadores das 4 unidades 
do ICAM: Prof. Ricardo Serralheiro, Prof. Alfredo Gonçalves Ferreira, Prof.ª Ofélia Bento e 
Prof.ª Ivone Clara, respectivamente do Tema 1 ao Tema 4.  

Em nome pessoal e da Comissão Organizadora das Jornadas expresso agradecimentos à Eng.ª 
Cláudia Marques e à Eng.ª Doroteia Campos pela colaboração empenhada na organização e 
secretariado de todo o processo de publicação, bem como ao Eng. Técnico Paulo Marques, 
colaborador habitual da SPCS, pelo seu empenho e profissionalismo no trabalho de edição final. 
À Directora do ICAM, Prof.ª Maria do Rosário Oliveira e ao coordenador da Comissão 
Organizadora das Jornadas, Prof. Lúcio dos Santos, também os meus agradecimentos pelo apoio 
demonstrado ao longo deste processo. Uma referência ainda a todas as entidades financiadoras 
pelo seu contributo para a realização das jornadas e, no caso da FCT (Programa POCI), também 
para este número especial da RCA. 
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(Membro do ICAM) 




