Nº 4
Abril
2016

Folha Informativa
DESTAQUES

Ecos
da
Parceria
No âmbito da dinâmica da Parceria aderiram novos membros que adicionarão contributos importantes ao desenvolvimento dos objetivos. Saudamos assim os novos
membros: DRAP Algarve, DRAP Norte e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
O PTC (Painel Técnico Científico) da Parceria Portuguesa para o Solo é o responsável, nomeadamente por fornecer assessoria
científica
ao
Plano
de
Atividades
da
PPS,
apoiar
a
inclusão
da
gestão
sustentada
do
solo
nas
diferentes
agendas
de
desenvolvimento sustentado, assessorar a implementação dos Planos de Ação da PPS e quando necessário, propor a criação de
comissões técnicas tendo como objetivo, agrupar assessoria especifica.
Como resultado da votação foram eleitos sete peritos que
para o Solo. Os pareceres já emitidos podem ser consultados AQUI.

fazem

parte

do “Painel

Técnico-Científico”(PTC)

da

Parceira

Portuguesa

EVENTOS
XXXVII Reunião de Primavera
Sociedade Portuguesa de
Pastagens e Forragens

GEO Workshop de Projetos
Europeus Promover o papel da
Europa na Observação da Terra

5º Congresso Internacional
EUROSOIL

VII Congresso Ibérico das
Ciências do Solo e VI Congresso
Nacional de Rega e Drenagem

Serpa

Beja

29 e 30

13

de abril de 2016

Ler a notícia.

XXI Congresso Latino-americano
de Ciência do Solo e XV Congresso
Equatoriano de Ciência do Solo

Berlim
31 maio a 2 junho de 2016

Istambul
17 a 22 julho de2016

Ler a notícia.

Ler a notícia.

a

16

de

setembro de 2016

Quito-Equador
24 a 28 de Outubro de 2016

Ler a notícia.

Ler a notícia.

NOTÍCIAS
Portal do Clima do Instituo PortuGuês do
Mar e da Atmosfera - Programa AdaPTAcesso público

Terceira reunião da Parceria Europeia
do Solo (Roma) - Participação
Portuguesa

“Linhas Orientadoras Voluntárias para a
Gestão Sustentável dos Solos”
Lançadas pela FAO

Quinta Sessão de trabalho do
Painel Intergovernamental de Solos
(ITPS)

Trata-se de uma plataforma de acesso
parao público em geral com funções de
disseminação dos resultados obtidos no
projeto, nomeadamente: séries históricas;
alterações climáticas a nível regional;
indicadores
climáticos
para
setores
específicos em Portugal.

O mandato da Parceria Europeia do Solo
é melhorar a governação dos recursos do
solo, limitados na região, a fim de garantir
solos saudáveis e produtivas para um
mundo seguro de alimentos, bem como o
apoio de outros serviços ecossistémicos
essenciais...

A FAO lançou uma consulta alargada,
online, sobre o documento “Zero Draft”
relativo às Linhas Orientadoras Voluntárias
para a Gestão Sustentável dos Solos.
Organizada pela Parceria Global do Solo
está hospedada no Fórum Global da FAO
sobre Segurança Alimentar e Nutrição.

O ITPS realizou a sua quinta Sessão de
trabalho de 14-18 de Março 2015, nas
instalações da FAO em Roma.

Ler a notícia.

Ler a notícia.

Ler a notícia.

Ler a notícia.

Relatório "Copernicus User Uptake
Engaging with public authorities, the
private sector and civil society"

Focus group PEI - Gestão de práticas de
proteção integrada para a supressão de
doenças do solo (2014)

Os principais temas discutidos na reunião
foram...

PUBLICAÇÕES
Relatório da Fundação RISE
(Rural Investment Support
for Europe)

Status of the World’s Soil Resources
(SWSR)
FAO

“A recuperação e reutilização de nutrientes
(Nutrient Recovery and Reuse - NRR) na
agricultura europeia” - Revisão das
questões, oportunidades da recuperação e
reutilização de nutrientes na agricultura
Europeia.

Elaborado
pelo
Painel
Técnico
Intergovernamental de Solos, resulta do
trabalho conjunto de cerca de 200 cientistas
de solos de 60 países.

(Publicado a 21 de março de 2016)
Aceder à publicação.

Este documento representa a primeira
avaliação global importante sobre assuntos
relacionados com os solos que jamais se
fez.
Aceder à publicação.

Estudo realizado para a Comissão Europeia O Focus Group PEI AGRI teve por tema de
pelo Consórcio SpaceTec Partners, FDC, E- trabalho: “Como suprimir as doenças do
solo (fungos e nematodos) em hortícolas e
Geos e Nereus
culturas arvenses e como melhorar a
fertilização
cruzada
entre
diferentes
Autores: SpaceTec Partners
culturas e sistemas agrícolas?” - Os
documentos
e
conclusões
estão
já
Fevereiro 2016
disponíveis em língua portuguesa.
Aceder à publicação.
Aceder à publicação.
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