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Precisamos do seu envolvimento na gestão sustentável do solo 
 

O Programa Conjunto Europeu EJP SOIL começou no início de 2020 (1 de Fevereiro 2020), envolvendo 
parceiros de 24 países da Europa. O objetivo é realçar a contribuição dos solos agrícolas para os principais 
desafios da sociedade, como sejam a adaptação e mitigação às alterações climáticas, uma produção agrícola 
sustentável, a manutenção da funcionalidade dos serviços dos ecossistemas e a prevenção e a recuperação da 
degradação do solo e da terra. Por favor, visite o site do projecto www.ejpsoil.org para mais informações. 

Com o envolvimento ativo das partes interessadas ”stakeholders”, o EJP SOIL pretende criar uma plataforma 
para uma interação europeia entre os investigadores e as partes interessadas. Esta colaboração é muito 
importante para o sucesso de: 

• Desenvolver uma agenda de investigação estratégica (um roteiro) sobre a gestão sustentável e 
inteligente em relação ao clima do solo agrícola  

• Identificar necessidades de conhecimento e apoiar a harmonização da informação sobre o solo 
• Desenvolver processos de troca de conhecimentos sobre as melhores práticas, adaptados às 

necessidades dos agricultores, cientistas e legisladores políticos 
• Gerar recomendações práticas, baseadas em evidências, que melhorem a sua adoção pelas 

partes interessadas na agricultura e que contribuam para a formulação de políticas 

Gostaríamos de convidá-lo a participar neste programa como uma parte interessada ”stakeholder” 
representante da variabilidade dos sistemas agrícolas e práticas de gestão do solo em Portugal. 

Se aceitar participar no projecto EJP SOIL como parte interessada, manteremos o seu nome e informações de 
contato durante a duração deste projeto. 

Nesta fase, solicitamos apenas a sua permissão para enviar e-mails com convites para eventos como 
workshops, seminários on-line e atualizações sobre o projeto. Pode retirar o seu consentimento para ser uma 
parte interessada em qualquer momento. O seu consentimento não envolve outras obrigações. 

Pode se registrar como uma das partes interessadas ”stakeholder”, em www.ejpsoil.org. As informações desta 
página estão apenas em inglês. Se preferir informações em português entre em contacto com a equipa do 
INIAV. 

Como parte interessada, pode receber convites para participar em outras atividades do EJP SOIL. Nesse caso, 
iremos informá-lo diretamente sobre o objetivo da atividade e solicitar o seu consentimento específico. 

Se tiver alguma questão, entre em contato comigo (maria.goncalves@iniav.pt). 

Os meus melhores cumprimentos, 

 

         Maria da Conceição Gonçalves 
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