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APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO SOLO



OBSERVATÓRIO DO SOLO

MISSÃO

• Principal provedor de dados de referência do território continental sobre 

a saúde dos solos;

• Uma plataforma dinâmica e inclusiva, com a participação dos agentes 

envolvidos no desenvolvimento do mundo rural - legisladores, a 

comunidade científica, agricultores e técnicos de aconselhamento, 

indústria e agroindústria, sociedade civil e público em geral;

• Proporcionar dados e conhecimento sobre a evolução da saúde solo e o 

impacto das medidas e práticas de gestão adotadas.



OBSERVATÓRIO DO SOLO

Projeto 2023-2024
(Aviso N.º 08 / Operação 20.2.4 / 2022, Assistência Técnica PDR 2020, Área 4 – Observação da agricultura 

e dos territórios rurais, Área temática – Inovação)

Quatro objetivos específicos:

1 - Conceber um modelo de governança que promova a participação e o trabalho 

conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural;

2 - Estabelecer um sistema de monitorização da saúde do solo harmonizado a 

nível nacional e alinhado com o sistema europeu; 

3 - Criar um sistema de informação que permita o registo dos resultados das 

amostras de solos realizadas pelos diferentes utilizadores do solo; 

4 - Estabelecer um programa de comunicação e sensibilização ativo, 

envolvendo legisladores, a comunidade científica, agricultores e técnicos de 

aconselhamento, indústria e agroindústria, sociedade civil e público em geral.



OBSERVATÓRIO DO SOLO

1 – Conceção do Modelo de Governança

➢ Atividade: elaboração dos termos de referência do Observatório do Solo 

(visão, missão, princípios básicos operacionais, organização, atividades)

Pretende-se a participação e o trabalho conjunto de todos os agentes com

responsabilidades e com interesse na gestão sustentável do solo, na

investigação e na transferência de conhecimento, através da estreita

colaboração com a Parceria Portuguesa para o Solo.



OBSERVATÓRIO DO SOLO

2 - Sistema de Monitorização da Saúde do Solo

• Deve cobrir os parâmetros e indicadores necessários e suficientes para 

aferir a saúde do solo; 

• Deve ser estatisticamente representativa, consistente e comparável no 

espaço e no tempo; 

• Deve ser feita com a frequência suficiente. 

Para prestar informação sobre o estado de saúde do solo, a evolução e 

tendências e permitir confirmar ou corrigir as ações tomadas ou planeadas



OBSERVATÓRIO DO SOLO

2 - Sistema de Monitorização da Saúde do Solo

➢ Atividade: Estabelecimento da grelha de monitorização nacional, 

estatisticamente representativa, consistente e comparável no espaço e no 

tempo e que complemente o sistema de monitorização europeu LUCAS 

Analise comparativa do LUCAS com Ortoimagens e a Carta de Uso e Ocupação 

do Solo (COS) da DGT, com o Inventário Florestal Nacional (IFN) e com a 

informação das parcelas de referência identificadas no Sistema de Identificação 

Parcelar (ISIP);



OBSERVATÓRIO DO SOLO

2 - Sistema de Monitorização da Saúde do Solo

➢ Atividade: Definição do método de colheita, identificação dos parâmetros

e descrição dos indicadores necessários e suficientes para aferir a saúde 

do solo, consistentes e comparáveis no espaço e no tempo e que 

complementem o sistema de monitorização europeu LUCAS.

➢ Atividade: Operacionalização do sistema de monitorização nacional com 

realização de uma campanha piloto em pontos localizados nas 5 NUTS II 

de Portugal continental; 



OBSERVATÓRIO DO SOLO

3 - Criar um Sistema de Informação que permita o registo dos resultados das 

amostras de solo realizadas pelos diferentes utilizadores do solo tendo em 

vista o aproveitamento dos resultados também para fins de monitorização da 

saúde do solo; 

➢ Atividades:

o Análise da possível adaptação das atuais Normas de colheita de amostras 

de solo pelos agricultores para fins de fertilização; 

o Definição dos métodos laboratoriais a adotar; Definição dos requisitos 

mínimos dos laboratórios que poderão realizar as análises;

o Formação dos técnicos de aconselhamento agrícola sobre noções básicas 

da monitorização do solo e procedimentos de colheita das amostras;



OBSERVATÓRIO DO SOLO

➢ Atividade: Desenvolvimento da infraestrutura de dados partilhada de

monitorização nacional do solo:

o Para recolha, transmissão, partilha, divulgação que integre as obrigações de

relatórios nacionais e europeus e

o Com interoperabilidade com a plataforma recetora de dados analises solo dos

agricultores e de cadernos de campo.

2 e 3 - Sistema de Monitorização da Saúde do Solo / Criar um Sistema de 

Informação que permita o registo dos resultados das amostras de solos 

realizadas pelos diferentes utilizadores do solo



OBSERVATÓRIO DO SOLO

➢ Atividades:

o Produção de vídeos para divulgação de boas praticas de gestão do solo e

importância da monitorização do solo;

o Realização de itinerários técnicos para divulgação de boas praticas de

gestão do solo;

o Criação de um dashboard para consulta e upload de informação baseado em

webSIG.

4 - Estabelecer um Programa de Comunicação e Sensibilização ativo, 

envolvendo legisladores, a comunidade científica, agricultores e técnicos de 

aconselhamento, indústria e agroindústria, sociedade civil e público em geral.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!


