
NOTA PRÉVIA 
 

 

A publicação do presente número da Revista de Ciências Agrárias reúne as 

comunicações submetidas e aceites para publicação aos Encontros Anuais da Sociedade 

Portuguesa da Ciência do Solo, que decorreram na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro entre 4 e 6 de Julho de 2007 e na Universidade do Algarve entre 8 e 10 de Julho de 

2009.  

No Encontro Anual de 2007 participaram, como convidados, os Professores Francis 

Andreux (Universidade de Borgonha), que proferiu a conferência plenária intitulada - Soil 

knowledge, conservation and improvement, a key point of the terroir concept in viticulture, 

Marta Camps Arbestain (Universidade de Santiago de Compostela) que proferiu a 

conferência plenária intitulada – Planteamento holístico de mitigación y adaptación al 

cambio climático desde el punto de vista de la Ciencia del Suelo,  Bianchi de Aguiar 

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) que proferiu a conferência plenária 

intitulada - O homem na valorização e conservação do património vitivinícola e na 

diferenciação paisagística e cultural da Região Duriense e Manuel Madeira (Instituto 

Superior de Agronomia) que proferiu a conferência plenária intitulada – A importância do 

solo na fundamentação de denominações de origem em Portugal. 

No Encontro Anual de 2009 participaram, como convidados, os Professores Jaume 

Porta (Universidade de Lérida) que proferiu a conferência plenária – Aprendiendo del 

passado en protección y conservación de suelos, Luis Santos Pereira (Instituto Superior de 

Agronomia) que proferiu a conferência plenária – Uso eficiente da água, André Botequilha 

Leitão (Universidade do Algarve) que proferiu a conferência plenária – Paradigmas 

emergentes no ordenamento do território e da paisagem, e no urbanismo: nova 

oportunidade para a conservação do recurso solo?, Cristina Cruz (Universidade de Lisboa) 

que proferiu a conferência plenária – Relações bióticas do solo: efeito na produtividade e 

na sustentabilidade, João Coutinho (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) que 

proferiu a conferência plenária – Ciclagem de azoto e carbono no solo e a aplicação de 

materiais orgânicos: fluxos de mineralização e Óscar Pereira (Universidade do Algarve) 



que proferiu a conferência plenária – Recuperação ambiental de zonas costeiras: exemplos 

da Ria Formosa. 

Nos dois Encontros participaram especialistas de áreas científicas bastante 

diferenciadas, tendo sido apresentado um elevado número de comunicações que 

abrangeram diversas áreas temáticas da Ciência do Solo, sendo de destacar (a) génese e 

sistemas de informação de solos, (b) o ordenamento do território, (c) física do solo e gestão 

da água, (d) química e mineralogia do solo, (e) biologia e ecologia do solo, (f) fertilidade do 

solo e nutrição das plantas, (g) sustentabilidade de ecossistemas e uso da terra, (h) 

degradação, protecção e recuperação de solos e (i) qualidade ambiental. 

Foram aceites para publicação, vinte e dois manuscritos, no âmbito das áreas 

temáticas dos Encontros. Todos os manuscritos foram objecto de arbitragem científica por 

especialistas de reconhecido mérito, cujo trabalho e dedicação a Direcção da SPCS 

agradece, tendo constituído uma inestimável contribuição para a aferição da qualidade 

científica dos artigos ora publicados. 

Esta iniciativa editorial, na continuação de outras resultantes de eventos científicos 

organizados pela Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, constitui mais uma 

oportunidade de divulgação das temáticas da Ciência do Solo, quer junto de especialistas 

quer de um público mais geral.  

 

A edição deste número constituiu uma actividade complexa que só foi possível 

realizar com diversos apoios e colaborações, aos quais manifestamos o nosso 

agradecimento. Saúda-se igualmente a frutuosa colaboração que se vem mantendo entre a 

Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo e a Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal 

que permite a edição de mais um número da Revista de Ciências Agrárias especialmente 

dedicado à publicação dos manuscritos apresentados aos Encontros Anuais da SPCS de 

2007 e 2009. 

 

 

           A Direcção da SPCS 

    




