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A dinâmica da Parceria está em crescendo, tendo aderido novos membros que adicionarão contributos importantes ao desenvolvimento dos seus objetivos. 

Saúda-se assim os novos membros:

PUBLICAÇÕES

Ler a notícia.

Ler a notícia. Ler a notícia. Ler a notícia.

DESTAQUE: Seminário
“Gestão Sustentável do Solo em Portugal – Linhas de Orientação” 

A recente divulgação das Voluntary Guidelines for Sustainable Soil 

Management (FAO, 2017), constitui um valioso contributo e estimulo 

para equacionar a temática da gestão do solo em Portugal. Neste 

contexto a Parceria Portuguesa para o Solo (PPS) e a Sociedade 

Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) tomam a iniciativa de realizar em 

Novembro próximo o Seminário “Gestão Sustentável do Solo em 

Portugal – Linhas de Orientação”. Este constituirá um fórum...

Ler a notícia

Voluntary Guidelines for Soil Management 
(VGSSM) da FAO

Encontra-se em fase 

avançada a tradução 

para Português do 

documento, o qual terá a 

designação Directrizes 

Voluntárias para a 

Gestão Sustentável do 

Solo, ao qual se associou 

a República... Ler a notícia

Ler a notícia

20 de novembro 2017  RESERVE ESTA 
DATA

https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/467-ecos-da-parceria-novos-membros
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/471-seminario-gestao-sustentavel-do-solo-em-portugal-linhas-de-orientacao-dia-20-de-novembro-2017-reserve-esta-data
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/471-seminario-gestao-sustentavel-do-solo-em-portugal-linhas-de-orientacao-dia-20-de-novembro-2017-reserve-esta-data
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/472-voluntary-guidelines-for-soil-management-vgssm-da-fao
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/472-voluntary-guidelines-for-soil-management-vgssm-da-fao


PROJETOS multi-ator relacionados com o tema gestão sustentável dos solos
PROJETOS H2020/em curso

iSQAPER –  Interactive Soil Quality Assessment 
in Europe and China for Agricultural Productivity 

and Environmental Resilience 

(Projecto H2020 ID: 635201 - Avaliação, 

Investigação, Base de Conhecimento) O 

projeto pretende abordar a gestão 

sustentável da terra e do solo e dar 

resposta a como podemos aproveitar ao 

máximo a nossa terra...

(Projecto H2020 ID: 677407 - Tratar o 

solo para uma produção agrícola rentável 

e sustentável na Europa) A produção 

europeia deve continuar a ser competitiva e 

reduzir os impactos ambientais, exigindo o 

desenvolvimento e a aceitação... 

(Projecto H2020 ID: 635750 - Avaliação 

Interactiva da Qualidade do Solo na Europa e na 

China para Produtividade Agrícola e Resiliência 

Ambiental) O objetivo principal do iSQAPER é 

desenvolver uma ferramenta interativa de 

avaliação da qualidade do solo (SQAPP)...

Vão decorrer de 15 a 17 de novembro de 2017 as VIII Jornadas Ibéricas de 

Infraestruturas de Dados Espaciais (JIIDE) e o II Encontro Nacional de 

Infraestruturas de Informação Geográfica (ENIIG).  As JIIDE resultam de uma 

parceria entre a ....

Ler a notícia

LANDMARK: LAND Management - 
Assessment, Research, Knowledge base

SOILCARE:  Soil Care for profitable 
and sustainable crop production in Europe

Ler a notícia Ler a notícia

INFORMAÇÕES

JIIDE 2017 e ENIIG 2017 PNPOT – Programa Nacional da Politica de Ordenamento
 do Território - Alteração-Diagnóstico 

No início do Verão, o país foi assolado uma vez mais por incêndios de grandes 

proporções, com as perdas humanas que são conhecidas. A Ordem dos 

Arquitectos (OA) tem por fim assegurar a qualificação das cidades e da 

paisagem e ...Ler a notícia Ler a notícia

https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/468-landmark-land-management-assessment-research-knowledge-base
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/468-landmark-land-management-assessment-research-knowledge-base
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/469-soilcare-soil-care-for-profitable-and-sustainable-crop-production-in-europe
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/469-soilcare-soil-care-for-profitable-and-sustainable-crop-production-in-europe
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/470-jiide-2017-e-eniig-2017
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/470-jiide-2017-e-eniig-2017
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/473-pnpot-programa-nacional-da-politica-de-ordenamento-do-territorio-alteracao-diagnostico
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/473-pnpot-programa-nacional-da-politica-de-ordenamento-do-territorio-alteracao-diagnostico
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/474-isqaper-interactive-soil-quality-assessment-in-europe-and-china-for-agricultural-productivity-and-environmental-resilience
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/474-isqaper-interactive-soil-quality-assessment-in-europe-and-china-for-agricultural-productivity-and-environmental-resilience
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/9-ano-internacional-dos-solos/474-isqaper-interactive-soil-quality-assessment-in-europe-and-china-for-agricultural-productivity-and-environmental-resilience
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https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/recursos/publicacoes
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/recursos/audio-e-video
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/parceria-3/parceria/membros
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