SOCIEDADE PORTUGUESA DA CIÊNCIA DO SOLO
Programa de Actividades
ANO DE 2019

A actividade da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo prevê a realização das seguintes
acções de maior destaque para o ano de 2019:
1. Realização do Encontro Anual das Ciências do Solo - 2019 (EACS 2019) em Beja, em 17
de junho, “Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação” e em que se
comemoram os 25 anos da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação
– United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Desta forma a
Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) associa-se à Comissão Nacional de
Coordenação de Combate à Desertificação (CNCCD) para a comemoração e promoção
desta temática no nosso país. Para este evento a SPCS conta ainda com a colaboração
da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH) e com os apoios da Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A. (EDIA) e da Universidade de Évora.
2. Colaboração da SPCS com a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH),
através da sua Comissão Especializada de Água, Agricultura e Florestas, para a
realização de um workshop com visita de campo intitulado “A Água, a Agricultura e a
Conservação do solo”, previsto para 18 de Junho de 2019, também em Beja,
igualmente com o apoio da EDIA.
3. Realização da Assembleia-geral da SPCS 2019 no dia do EACS 2019, 17 de Junho de
2019, nas instalações da EDIA.
4. Prosseguimento da colaboração entre a SPCS e a Direcção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR) no âmbito da Parceria Portuguesa para o Solo (PPS),
incluindo a participação nas Assembleias-Plenárias da PPS, em reuniões do
Secretariado Técnico da PPS e em todas as iniciativas para as quais o Secretariado
Técnico da PPS solicite a colaboração da Direcção da SPCS
5. Representação da SPCS na Comissão Nacional de Coordenação de Combate à
Desertificação (CNCCD), estrutura operacional do Programa de Acção Nacional de
Combate à Desertificação (PANCD). A Direcção continuará a representar a SPCS na
CNCCD, divulgando as matérias com relevância para os sócios e solicitará o seu
envolvimento sempre que tal se justifique.
6. Manutenção e desenvolvimento do site da SPCS na internet (www.spcs.pt) e da sua
página no Facebook (https://www.facebook.com/spcs.pt/). Mantém-se em aberto,
embora muito dependente da colaboração dos sócios e, em especial da Comissão
Editorial (CEdit), a reedição do boletim informativo Pedon, como Newsletter em
formato digital.
7. Colaboração com a PPS para a organização no corrente ano de um evento
comemorativo do Dia Mundial do Solo, dia 5 de Dezembro.
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8. Disponibilidade para prosseguir a colaboração com a Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito do 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6),
integrando o grupo de trabalho para avaliação do carbono no solo. Este grupo
funciona como um subgrupo da comissão consultiva do IFN6 e tem como missão
apoiar o ICNF nos aspectos específicos da caracterização dos solos, desde a revisão da
programação e objectivos até à avaliação prévia dos dados.
9. Continuação do fortalecimento dos contactos com Sociedades congéneres,
nomeadamente as Sociedades Espanhola (SECS) e Brasileira da Ciência do Solo (SBCS),
assim como com a International Union of Soil Science (IUSS), a Sociedade Latinoamericana da Ciência do Solo (SLCS) e as Parcerias para o Solo de âmbito Europeu e
Global (ESP e GSP, respectivamente).
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