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DESTAQUE
Financiar oportunidades através do programa Horizonte 2020 – Avisos de candidaturas 2016
O Programa de trabalho do Horizonte 2020 para 2016/2017 já se encontra disponível.
O Contact Point da Rede PEI AGRI, publicou uma brochura que pretende ser um guia das
possibilidade de apoios, esclarecendo sobre os diferentes avisos/convites para apresentação de
candidaturas que deverão ocorrer em 2016, com especial enfoque no Desafio Societal 2 "A segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, a investigação marinha, marítima e
das águas interiores e bioeconomia.
Consultar a notícia aqui.

ENTREVISTAS
"Observe de forma mais minuciosa a
terra sob os seus pés"

«É urgente trazer o solo para o centro
da política agrícola em Portugal»

A Embaixadora Especial para o Ano
Internacional do Solo 2015, Claire
Chenu,
fala com autoridade e
convicção sobre o solo. Diretora do
Conselho Científico do Programa
Nacional de Investigação Francês,
sobre os solos e professora de solos
no AgroParisTech.

No âmbito da comemoração de 2015
Ano Internacional dos Solos, o
Agronegócios falou com Nuno Canada,
presidente do conselho diretivo do
Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária (INIAV) e com
Mário Carvalho, professor catedrático
da Universidade de Évora (UÉvora),
sobre o tema.
Ler a notícia.

Ler a notícia.

"Falta uma abordagem coerente e
integrada à administração
do recurso solo"

O Prof. Carlos Alexandre, presidente da
direção da Sociedade Portuguesa da
Ciência do Solo (SPCS), em entrevista
à

Ler a notícia.

EVENTOS
Ciclo de Colóquios INIAV

"O Solo na Investigação Científica em
Portugal"

“Workshop Horizonte 2020 –
Oportunidades e desafios na temática
dos serviços climáticos”

Ver próximos colóquios: aqui.

O Instituto Superior de Agronomia No dia 27 de outubro, o Gabinete de
do
Programa
Quadro
(ISA)
está
a
organizar
um Promoção
(GPPQ)
e
a
Fundação
da
Faculdade
de
acerca
do
Solo
na
simpósio
Ciências
da
Universidade
de
Lisboa
investigação científica em Portugal,
que decorrerá no ISA no dia 27 de (FFCUL) vão organizar, em Lisboa, o
Novembro. Todos os abstracts serão evento “Workshop Horizonte 2020 –
publicados em livro comemorativo do Oportunidades e desafios na temática
dos serviços climáticos”.
Ano Internacional dos Solos.

Ver colóquios apresentados: aqui.

Consultar programa aqui.

No âmbito do Ano Internacional dos
Solos, o INIAV, através de uma
Comissão Organizadora constituída
por investigadores da Área Científica
de Recursos Naturais e Ambiente,
promove um Ciclo de Colóquios.

Consultar programa aqui.

PROGRAMAS TEMÁTICOS
Programa AdaPT

Inventário LUCAS

O Programa AdaPT foi desenvolvido para apoiar Desde 2006, o EUROSTAT desenvolve um inventário sobre o
financeiramente a atuação em matéria de “Adaptação às
Alterações Climáticas” em Portugal.O operador do programa
é a Agência Portuguesa do Ambiente enquanto gestora do
Fundo Português de Carbono e envolve 4 áreas de projeto
para além dum projeto pré-definido, da responsabilidade do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com Em 2015 o EUROSTAT desenvolve novo inventário, LUCAS
vista a dar acesso fácil a informação sistematizada sobre
cenários climáticos, de caracter regional.
Consultar a notícia aqui.

Consultar a notícia aqui.

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS
"SoilGrids1km" do ISRIC

Portal iGEO

Visualizador de Mapas da ESDAC

SoilGrids1km é uma coleção de
propriedades do solo e de mapas de
classes possível de atualizar (ca 288
GeoTiffs)
com
uma
resolução
relativamente grosseira de 1 Km
produzido com modelos baseados em
estatísticas disponíveis (Hengl et
al.2014), os quais representam os
outputs iniciais duma série planeada
de
produtos
cartográficos
(SoilGrids1km,
SoilGrids500m,
SoilGrids250m, ...)

O
portal
iGEO
disponibiliza
fundamentalmente recursos Web Map
Service (WMS) e Web Feature Service
(WFS) para Portugal, a visualização
dos dados espaciais e a consulta de
documentação de apoio relacionada.
O iGEO pretende promover a criação
de valor acrescentado através de
modelos de conhecimento intensivo,
alicerçados em dados de referência da
Administração Pública.

O
Visualizador de Mapas
da
ESDAC (European Soil Data Centre),
permite ao utilizador navegar nos
dados-chave de solos para a Europa,
dá acesso a atributos do European Soil
Dataset e alguns dados adicionais
relacionados
com
as
ameaças
principais,
nomeadamente
as
identificadas na Estratégia Temática
dos Solos.

Consultar a notícia aqui.

Consultar a notícia aqui.

Consultar a notícia aqui.
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