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Ecos da Parceria
Ler a notícia

Ler a notícia

No
âmbito
da
dinâmica
da
Parceria
saudamos a adesão de mais um membro a
Direção Regional de Agricultura e Pescas DRAP Centro...

A
definição
de
estratégias
de
adaptação
a
alterações
climáticas
tem
vindo
a
assumir
uma
crescente
importância
nas
sociedades
e
constitui-se
como
uma
tarefa
essencial
para
lidar
com
os
potenciais
impactes
que
se
admite
estão
já
hoje
a
verificar-se.
No
contexto
da
região
mediterrânica
e
em
particular
nos
aspectos
relacionados
com
a
gestão
de
recursos
hídricos
e
as
actuais
projecções
climáticas
do
IPPC
apontam
para
um
elevado
risco
na
disponibilidade
hídrica
principalmente
associada
a
uma
redução
da
precipitação
anual.
média

EVENTOS
Participar da campanha do Dia Mundial
do Solo - 5 dezembro

Ler a notícia

Dia 5 de dezembro de 2016 está ao virar
da esquina! Com este anúncio especial da
Parceria Global dos Solos (GSP), foi
lançada oficialmente a campanha do Dia
Mundial do Solo cujo tema é ....

Declaração de Cork

Ler a notícia

Exatamente 20 anos após a Conferência
Europeia sobre o Desenvolvimento Rural
em Cork, concluída com a assinatura da
Declaração
de
Cork
sobre
o
Desenvolvimento Rural...

MARRAQUEXE
COP 22|CMP 12

Ler a notícia

Decorreu em Marraquexe a Conferência
das Alterações Climáticas (UNFCCC COP22)
de 7 a 18 Novembro, do corrente ano, que
envolveu a implementação dos Acordos de
Paris sobre as Alterações Climáticas.

INSII- Rede Internacional de Informações
de Instituições de Solos da GSP

Ler a notícia

Decorreu em Roma de 24 a 25 de
Novembro, do corrente ano, o segundo
Workshop do INSII o qual se insere dentro
da estratégia de Governança do Pilar 4 da
Parceria...

NOTÍCIAS
Carta de Carbono Orgânico
do Solo 2017

Cartografia Geral dos Solos
de Portugal (CGSP)

Ler a notícia

A FAO convida aos diferentes países e aos
parceiros da GSP a apoiar e contribuir para
o desenvolvimento do Mapa Global de
Carbono Orgânico (GSOC17) o qual se
prevê venha a ser disponibilizado...

Políticas Climáticas
2020/2030

Ler a notícia

Ler a notícia

Ler a notícia

Portugal não dispõe de uma cobertura
completa de informação cartográfica e
temática de solos a uma escala que se
possa
considerar
adequada
às
necessidades de...

ESDAC Newsletter No 94
(Outubro 2016)

Foi criado pela Rcm 45/2016 e pretende
assegurar a sua articulação com o
inventário
nacional
de
emissões
antropogénicas por fontes e remoção por
sumidores de...

Como temas, esta newsletter destaca os
seguintes: Avaliação quantitativa da Erosão
Eólica; Estágio em Contaminação de Solo e
atividades afins; Workshop de modelagem
de Erosão do Solo...

PUBLICAÇÕES
Aceder à publicação

Aceder à publicação

Aceder à publicação

Aceder à publicação

[Pub. nº 21]

[Pub. nº 22]

[Pub. nº 25]

[Pub. nº 26]

Global Soil Biodiversity Atlas
The Global Soil Biodiversity Initiative and
European Commission Joint Research
Centre - Maio 2016

Efeito da cinza de biomassa na
dinâmica do c e n do solo de uma
plantação de pinus pinaster lobal
Maio 2010

European Atlas of Soil Biodiversity
Publications Office of the European Union
Luxembourg
2010

Water accounting and auditing
- A sourcebook
FAO Land and Water Division
2016

Aceder à publicação

Aceder à publicação

Aceder à publicação

[Pub. nº 27]

[Pub. nº 28]

[Pub. nº 29]

Características de retenção de água
no solo para utilização na
rega das culturas
INIAV - 2016

INSPIRE Data Specification on Soil
– Technical Guidelines
European Commission Joint Research
Centre - Dezembro 2013

Reforma da PAC POS 2020
- Desafios da Agricultura
Comissão de Agricultura e Desenvolv.
Rural/PE - out.2016
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