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Realizou-se a 1ª Assembleia Plenária da Parceria Portuguesa para o Solo.

A Parceria Portuguesa para o Solo começou por ser uma iniciativa conjunta da Direcção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) e da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) à qual já se associaram diversas outras  
instituições (Direcção-Geral do Território, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., Instituto de Geografia e  
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. e  
Universidade de Évora). A Parceria Portuguesa para o Solo teve a sua 1ª Assembleia Plenária no dia 24 de Março de 2015.

Ler a notícia.

Ciclo de colóquios - Ano Internacional dos Solos "Solos - À Conquista do Crachá"

O INIAV, através de uma Comissão Organizadora constituída 
por investigadores da Área Científica de Recursos Naturais e 
Ambiente, promove um Ciclo de Colóquios para assinalar  
esta efeméride, visando realçar a importância do solo para a
segurança alimentar e para as funções essenciais dos  
ecossistemas.

Ler a notícia.

No âmbito das comemorações do Ano Internacional dos
Solos - 2015 - a SPCS promoveu a tradução da publicação  
“Soils Challenge Badge ” da YUNGA e da FAO, destinada a  
professores e alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e  
do ensino secundário. Para o efeito contou com o apoio  
financeiro da Rede Rural Nacional.

Ler a notícia.

3ª Assembleia Plenária da Parceria Global de
 Solos orientou-se para a temática da gestão
 sustentável do solo para além de 2015.

Encontro Anual das Ciências do Solo (EACS 2015)
- 24 e 25/Junho, Castelo Branco.

A DGADR esteve presente em representação de 
Portugal,bem como outros países membros,representantes 
das academias, grupos da sociedade civil e 
organizações internacionais, na Assembleia Plenária da 
Parceria Global de  Solos que se realizou na sede da FAO em 
Roma de 22-24 de  Junho. Ler a notícia e documentos. 

Realizou-se o Encontro Anual das Ciências do Solo (EACS
2015) promovido pela Sociedade Portuguesa da Ciência do  
Solo em colaboração com a Escola Superior Agrária de  
Castelo Branco.      

 Ler a notícia. 
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Painel Técnico Intergovernamental do Solo - ITPS
A Reserva Agrícola Nacional - Importância da
 salvaguarda das áreas de maior aptidão
 agrícola.

O Painel Técnico Intergovernamental do Solo produziu e
disponibilizou um vídeo com o objetivo de promover as suas 
atividades, que foi lançado durante a segunda sessão da 
Assembleia Plenária, O vídeo foi financiado pela Comissão
Europeia. 

Ler a notícia/video.

A DGADR, aproveitando a oportunidade da comemoração do
Ano Internacional dos Solos, lançou um vídeo sobre a 
Reserva Agrícola Nacional, tendo por objetivo informar o 
público em geral sobre a importância da salvaguarda dos 
melhores solos para a atividade agrícola do país. 

Ler a notícia.
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