Ata da Reunião da Assembleia da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo
Aos 26 de Junho de 2013 reuniu a Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa da Ciência do
Solo, no Instituto de Investigação Agrária e Veterinária, em Oeiras, presidida pelo sócio mais
antigo, nº 44, Eugénio Menezes Sequeira, face à ausência do Presidente da Assembleia, Manuel
Madeira. A ordem de trabalhos, antecipadamente enviada aos sócios pelo Presidente da
Sociedade Carlos Alexandre, contemplava os seguintes assuntos: (1) Informações; (2)
Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades; (3) Apreciação e aprovação do relatório de
Contas de 2012; (4) Apreciação e aprovação do Programa de atividades para 2013; (5)
Comissões da SPCS, balanço de atividade e perspetivas futuras; (6) Outros assuntos de
interesse para a Sociedade.
Estiveram presentes 23 associados. Sobre os assuntos em discussão relatam-se as intervenções
e apreciações feitas.
1. Informações – Não tendo havido manifestação por parte dos sócios presentes para a
apresentação de informações e dado o atraso no início da reunião, passou-se de imediato
à discussão dos pontos seguintes
2. Atividade da SPCS – Conforme documentos que se anexam e apresentados pelo
Presidente da SPCS Carlos Alexandre, as principais atividades desenvolvidas em 2012
foram: (i) 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; (ii) 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..; (iii) 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); (iv) Realização da Assembleia-geral da SPCS,
em Angra do Heroísmo, no dia 7 de Setembro de 2012; (v) Estabelecimento de um Contrato de
Comodato com a Universidade de Évora, através da Escola de Ciências e Tecnologia (UEECT), 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; (vi) 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
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sócios encontra-se ativa desde Julho de 2012 e o Encontro Anual da SPCS de 2013 será
organizado tendo como base esta plataforma; (vii) 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); (b) Comissão
Editorial do Pedon (CEP); (viii) 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; (ix) Proposta do Presidente da Sociedade
Española de la Ciencia del Suelo para a elaboração de um glossário multilingue de Ciência do
Solo, para o qual solicitou a colaboração da SPCS na respetiva 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.

Para informação mais detalhada deverá ser consultado o relatório anexo a esta ata
No âmbito deste item, o sócio Eugénio Sequeira levantou a questão sobre a preparação da nova
lei de regulamentação na utilização dos solos da RAN e da REN, que poderá vir a ter
consequências nocivas na sua defesa, o que requer a atenção da Sociedade para este processo.

3. Relatório de Contas – O tesoureiro Fernando Girão apresentou um breve resumo da
situação financeira da Sociedade, referindo que em 2011 tinha havido um saldo
negativo de 17103,35 €, e que em 2012 a Sociedade tem um saldo negativo de 7040,61
€. Informou ainda que este montante é sensivelmente igual ao que foi pago pela
publicação do número especial da Revista de Ciências Agrárias, o que aconteceu em
2012 pela última vez, visto que, de futuro, a SPCS passará unicamente a contribuir com
1500 € para a Sociedade Portuguesa de Ciências Agrárias para apoiar a publicação da
Revista de Ciências Agrárias. Deu também a conhecer que que o saldo do V Congresso
Ibérico realizado nos Açores é de 4315,46 €. Salientou que um dos problemas da
Sociedade é o pagamento em atraso de quotas de sócios que no atual momento totaliza
cerca de 19900 €. Sobre os pagamentos de quotas em atraso foi proposto que no futuro
todos os sócios com quotas em atraso há mais de dois anos deixem de ter direito a
desconto como sócios nas inscrições nos Encontros da Sociedade ou nos Congressos
Ibéricos.
Os relatórios de atividades e de contas foram aprovados por unanimidade e aclamação.
4. Apreciação e aprovação do Programa de atividades para 2013 – O Presidente da
SPCS Carlos Alexandre apresentou o programa de atividades para 2013, que se anexa a
esta ata, e em que se discriminam essas atividades: (i) Organização do Encontro Anual da
SPCS (EACS 2013) subordinado ao tema “Solo, produção agrária e sustentabilidade dos
ecossistemas” realizado em Oeiras, de 26 a 28 de Julho de 2013, em colaboração com o
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Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P.; (ii) Realização da Assembleiageral da SPCS 2013 durante o Encontro Anual da SPCS (EACS 2013), em Oeiras; (iii)
Publicação em formato electrónico das Atas do Encontro Anual da SPCS; (iv) Início da
utilização do Sistema de Gestão de Eventos da Universidade de Évora, ao abrigo do protocolo
estabelecido com SPCS, apoio à organização do Encontro Anual da SPCS (EACS 2013) a
realizar nas instalações do INIAV em Oeiras; (v) Repetição do processo de consulta pública aos
sócios, com o objetivo de recolher informações e sugestões com vista à realização de iniciativas
da SPCS com interesse para os sócios; (vi) Reformulação do seu boletim informativo Pedon,
transformando-o

numa

Newsletter

de

distribuição

em formato digital,

edição da

responsabilidade da Comissão Editorial do Pedon; (vii) Início e desenvolvimento da atividade
da Comissão para o Ensino e a Divulgação (CED); (viii) Prosseguimento da colaboração com o
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito do 6.º Inventário
Florestal Nacional (IFN6), integrando o grupo de trabalho relativo à avaliação do carbono no
solo. Este grupo funcionará como um subgrupo da comissão consultiva do IFN6 e terá como
missão apoiar o ICNF nos aspetos específicos da caracterização dos solos, desde a revisão da
programação e objetivos até à avaliação prévia dos dados; (ix) Reafirmação da disponibilidade
da SPCS para colaborar com a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR/MAMAOT) e outras entidades públicas com vista a uma melhor integração a nível

nacional das temáticas relacionadas com o solo, nomeadamente através da eventual
criação de uma Entidade Nacional de Solos; (x) Fortalecimento dos contactos com
Sociedades congéneres, nomeadamente as Sociedades Espanhola e Brasileira da Ciência do
Solo, assim como com a IUSS (International Union of Soil Science);

Sobre este programa foi sugerido por alguns dos sócios a realização de eventos de
menor dimensão dedicados a temáticas específicas. O sócio Eugénio Sequeira propôs a
criação de uma Comissão que agisse no sentido de dar maior visibilidade à SPCS,
nomeadamente a melhoria da página da Sociedade na Web e a adesão ao Facebook.
Sobre este assunto foi solicitado pelo Presidente da Sociedade Carlos Alexandre que os
sócios enviem informação que julguem relevante para integrar na página da Sociedade,
a qual é gerida pelo sócio Nuno Cortez, a quem essa informação deverá ser enviada.
5. Comissões da SPCS, balanço de atividade e perspetivas futuras – Sobre este tema
foi sugerido que se diligenciasse junto do sócio João Coutinho informação sobre a
situação do GIASPA. Acerca da Comissão de Ensino foi salientada a importância de
esta se estender ao ensino básico e secundário. Sobre a edição do Pedon foi referido que
está em preparação um nº em papel e posteriormente passará a uma versão Newsletter.
6. Outros assuntos de interesse para a Sociedade – Destacam-se intervenções de vários
sócios, no sentido de se conseguir uma maior visibilidade e intervenção da SPCS, de se
realizarem eventos temáticos para contribuir para essa visibilidade. O sócio Fernando

4
Girão afirmou, que perante as condições atuais de falta de meios, de falta de projetos, a
Sociedade deve concentrar-se no fundamental e não dispersar os poucos meios
existentes.
Não havendo mais intervenções foi encerrada a Assembleia que é assinada pelo
Presidente em exercício e pelos Secretários.
INIAV, 26 de Junho de 2013

Eugénio Menezes Sequeira

Armindo Aires Afonso Martins
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