SOCIEDADE PORTUGUESA DA CIÊNCIA DO SOLO
Relatório de Actividades
ANO DE 2012
Da actividade da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) realizada no
decurso do ano de 2012, destacam-se as seguintes acções:
1. Organização do V Congresso Ibérico da Ciência do Solo, subordinado ao tema
“O solo suporte da produção alimentar, do meio ambiente e da
paisagem”, realizado em Angra do Heroísmo, Açores, de 6 a 12 de Setembro
de 2012, em colaboração com a Universidade dos Açores e a Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo.
2. Início da organização, divulgação e promoção do Encontro Anual da Sociedade
Portuguesa da Ciência do Solo, subordinado ao tema “Solo, produção agrária e
sustentabilidade dos ecossistemas” a realizar em Oeiras, de 26 a 28 de Julho
de 2013, em colaboração com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária I.P..
3. Conclusão do processo editorial e publicação das Atas do Congresso Ibérico
da Ciência do Solo com base nas comunicações apresentadas no V Congresso
Ibérico da Ciência do Solo, realizado em Angra do Heroísmo, Açores, de 6 a 12
de Setembro de 2012 (ISBN 978-972-8612-87-0).
4. Realização da Assembleia-geral da SPCS, em Angra do Heroísmo, no dia 7 de
Setembro de 2012.
5. Estabelecimento de um Contrato de Comodato com a Universidade de Évora,
através da Escola de Ciências e Tecnologia (UE-ECT), que permite à SPCS
alojar nos servidores desta instituição as aplicações informáticas necessárias
para disponibilizar, aos sócios da SPCS e ao público em geral, um conjunto
serviços acessíveis através da internet.
6. Implementação de um sistema de informação acessível on-line para ajuda à
gestão da SPCS, nomeadamente, uma base de dados de sócios e uma
plataforma de apoio à organização de eventos promovidos pela SPCS. A base
de dados de sócios encontra-se ativa desde Julho de 2012 e o Encontro Anual
da SPCS de 2013 será organizado tendo como base esta plataforma.
7. Realização de uma consulta pública aos sócios, com o objetivo de recolher
informações que permitam desencadear um conjunto de novas iniciativas na
área dos solos e a de criação de duas novas comissões na SPCS. Na
sequência dessas consultas e da solicitação de sócios voluntários foram
constituídas as seguintes comissões:
a. Comissão para o Ensino e Divulgação da CS (CED) – comissão
permanente recomendada oficialmente pela Sociedade Latinoamericana da Ciência do Solo (SLCS), da qual a SPCS é associada. A
CED poderá dividir-se em subcomissões para diferentes níveis de
ensino (eventualmente do Ensino Básico ao Superior). Para o ensino
Básico e Secundário deve consultar associações de professores ou
outros organismos especializados para melhor fundamentação das
suas propostas. Entre outras tarefas a considerar, poderá justificar-se
uma análise comparativa da situação do ensino sobre o solo em países
Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo
Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa
Tel.: 21 365 3268/3270/3440, Fax: 21 365 3238, E-mail: spcs@spcs.pt

de referência a nível comunitário e extracomunitário, bem como a
partilha de métodos didácticos adoptados por colegas nas suas
experiências de divulgação junto de escolas de diferentes níveis de
ensino. As recomendações desta comissão serão divulgadas, quer na
página web da SPCS quer por outras vias consideradas adequadas,
nomeadamente, pelo envio formal para associações de professores,
editores de livros escolares e o Ministério da Educação. No final de
2012 tinham aderido à CED os seguintes sócios:
Cristina Cruz ccruz@fc.ul.pt
Eugénio Sequeira eugenio.sequeira@sapo.pt
Felícia Fonseca ffonseca@ipb.pt
José Alexandre Andrade zalex@uevora.pt
Carlos Alexandre cal@uevora.pt
Carmen Ferreira dra.carmenferreira@gmail.com
Nuno Cortez nunocortez@isa.utl.pt
b. Comissão Editorial do Pedon (CEP) – comissão específica para a
edição do Pedon no formato de newsletter electrónica, a publicar com
periodicidade trimestral. Para além da recolha de informação, esta
comissão receberá e processará a informação que lhe for enviada por
todos os sócios para divulgação. No final de 2012 tinham aderido à
CEP os seguintes sócios:
Nuno Cortez (Coord.) (nunocortez@isa.utl.pt)
Henrique Ribeiro (henriqueribe@isa.utl.pt)
Pedro Lopes (pedrolopes@ipcb.pt)
Miguel Brito (miguelbrito@esa.ipvc.pt)
Jorge Nunes (jdnunes@uevora.pt)
8. A actividade da Comissão Específica Permanente da SPCS denominada
Grupo Inter-laboratorial de Análises de Solos, Fertilização e Ambiente
(GIASFA), esteve suspensa durante o ano de 2012. No entanto, na última
Assembleia-Geral da SPCS, realizada durante o V Congresso Ibérico da
Ciência do Solo, em Angra do Heroísmo, Açores, os proponentes do GIASFA
(quadro abaixo) e a Direcção da SPCS reafirmaram o seu interesse em manter
esta Comissão, tendo ficado decidido que se iria repensar a sua actividade de
modo a adaptá-la aos constrangimentos actuais das instituições mais
directamente envolvidas e de outras que possam vir a associar-se. No final de
2012 constituíam o GIASFA os seguintes sócios:
João Coutinho (Coord.) j_coutin@utad.pt
Ernesto M.P. Vasconcelos evasconcelos@isa.utl.pt
Jorge Pinheiro jpinheiro@uac.pt
9. Durante a última Assembleia-Geral da SPCS, realizada durante o V Congresso
Ibérico da Ciência do Solo, em Angra do Heroísmo, Açores, esteve presente o
Presidente da Sociedade Española de la Ciencia del Suelo que apresentou a
iniciativa de elaboração de glossário multilingue de Ciência do Solo e para o
qual solicitou a colaboração da SPCS na respectiva tradução de termos para
português. A direcção da SPCS informou a Assembleia-geral que essa tarefa
seria coordenada pelo membro da Direcção Fernando Girão Monteiro.
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