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ESTATUTO EDITORIAL 

Título 
AGROTEC – Revista Técnico-Científica Agrícola 

Objeto
Promoção de tecnologias inovadoras que susten-
tem a competitividade da agricultura nacional e dos 
países de expressão portuguesa. 

Objetivo 
Estabelecer pontes de diálogo técnico e coopera-
ção com profissionais que operam no setor das 
Ciências Agrárias, Empresários, Gestores, Forma-
dores e Produtores, tanto em Portugal como nos 
países de expressão portuguesa. 

Enquadramento Formal 
A AGROTEC – Revista Técnico-Científica Agrícola res-
peita os princípios deontológicos da liberdade de im-
prensa e ética profissional, de modo a não poder pros-
seguir apenas fins comerciais ou políticos, encobrindo 
ou deturpando a informação, indo antes ao encontro 

das necessidades dos leitores e do bem comum. Na revista 
haverá liberdade de menção a marcas e produtos sem que 
tal esteja associado à presença ou ausência de anunciante 
do artigo mencionado. 

Caracterização 
Publicação periódica especializada. 

Suporte 
A revista Agrotec estará disponível ao público em formato 
de papel e em formato digital. 

Estrutura Redatorial 
• Diretor; 
• Diretor-Executivo; 
• Conselho Editorial; 
• Coordenador Editorial; 
• Colaboradores. 

Seleção de Conteúdos 
A seleção de conteúdos científicos é da exclusiva respon-
sabilidade do Diretor e do Conselho Editorial. As restantes 
rubricas são propostas pelo Diretor Executivo e pela Re-

dação, de acordo com a linha editorial da revista. 
Poderá ser publicada publicidade redigida nas se-
guintes condições: Identificada com o título de “pu-
blireportagem”; com a aposição no texto do termo 
“publicidade” se publicada no formato de notícia. 

Espaço Publicitário 
A publicidade organiza-se por espaços de páginas 
e frações, encartes e publireportagens. A tabela de 
publicidade é válida para o espaço económico  eu-
ropeu. A percentagem de espaço publicitário não 
poderá exceder 1/3 da paginação. 

A direção da revista reserva-se ao direito de 
recusar publicidade, sobretudo se a mensagem 
não se coadunar com o seu objeto editorial; e se o 
anunciante indiciar práticas danosas das regras de 
concorrência ou sociais. 

Os artigos assinalados são da exclusiva responsa-
bilidade dos seus autores. 

Aceda também aqui: www.agrotec.pt/revista/estatuto-editorial/
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