
 

Seminário “GESTÃO SUSTENTÁVEL DO SOLO - Linhas de 

Orientação” 

Data de realização: 20 Novembro de 2017 

Organização: SPCS/PPS  

Local: Auditório do Centro de Atualização Propedêutica (CAP) do INIAV, Quinta do           

Marquês, Oeiras  

Programa  

Manhã  

9h 00m – Recepção 

9h 30m – Abertura – INIAV/DGADR/PPS 

10h 00m – 10h 30m – Tema “Governança do território e gestão sustentável do solo” 

Oradora: Luísa Almeida (DGT)  

10h 30m – 11h 15 – Tema “Implementação da gestão sustentável do solo –              
Compromissos internacionais” 

Oradores: ICNF, GPP e APA (a confirmar - intervenções 15 mn) 

11h 15m – 11h 40m - Café 

11h 40m - 12h 30m – Enquadramento – “A gestão sustentável do solo em Portugal -                

Agenda 2030” 

 Orador: Manuel Madeira (ISA; PPS) 

 Moderação: Isabel Martins (Vida Rural) 

 

 



 

 

Comentadores: 

António Gonçalves Ferreira (UNAC)  

João Coimbra (Anpromis)  

José Maria Falcão (Aposolo)  

 Rodrigo Vinagre (COTHN) 

 

13h 00m – 14h 30m  - Almoço (livre)  

 

Tarde 

14h 30m – 16h 45m - Sessões temáticas – Trabalho em grupos (método de abordagem               

participativa) - Linhas orientadoras para a gestão sustentável        

do solo em Portugal. 

Sala 1 – Tema: “Minimização da erosão e da compactação do solo” 

·        Orador: Tomaz de Figueiredo (I. P. Bragança) 

Sala 2 – Tema: “Restringir a Impermeabilização e a Contaminação do Solo”  

·    Orador: Minimizar a Contaminação – Regina Vilão (APA) 

.    Orador: Minimizar a Impermeabilização - Luísa Almeida (DGT)  

Sala 3 – Tema: “Optimizar a fertilidade do solo” 

·        Orador: João Coutinho (UTAD)  

Sala 4 – Tema: “Optimizar a Gestão da Água no Solo/Minimizar a Salinização e a               

Sodização”  

·        Orador: Ricardo Serralheiro (U. Évora-ICAAM) 
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Sala 5 – Tema: “Promover a Acumulação de Matéria Orgânica e a Protecção da              

Biodiversidade no Solo” 

·        Orador: Mário de Carvalho (U. Évora - ICAAM)  

16h 45m – 17h 15m – Café 

17h 15m – 18h 00m – Reunião Plenária 

Moderadores: PPS e SPCS 

- Apresentação das principais conclusões de cada sessão temática  

18h 00m 

– Considerações finais relativas às “Linhas Orientadoras para a Gestão Sustentável do            

Solo” em Portugal – Manuel Madeira / Carlos        

Alexandre em nome da PPS/SPCS 

- Encerramento 

 

 

 

Organizado por:  

 

Com o apoio de:  
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