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Após 2015 – Ano Internacional dos Solos, os objectivos da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável mantêm 

bem presente o vínculo entre os recursos solo e água e 

alguns desses grandes desafios para os próximos 15 anos. 

Erradicar a fome, assegurar a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água para todos, combater as alterações 

climáticas, combater a desertificação, restaurar a terra e o 

solo degradados e lutar pela neutralidade de degradação 

da terra, são objectivos explícita e fortemente dependentes 

de uma gestão mais eficiente do solo e da água em cada 

território, desde o nível local até ao nível global. 

Com a realização conjunta do VII Congresso Ibérico das 

Ciências do Solo CICS (CICS 2016) e do VI Congresso 

Nacional de Rega e Drenagem (CNRD) pretende-se pro-

mover abordagens integradas de investigação, gestão e 

administração dos solos e da água tendo em vista a sus-

tentabilidade dos ecossistemas e dos agro-ecossistemas, 

bem como a valorização geral do território. A promoção de 

um uso mais eficiente e sustentável dos solos e da água, 

torna-se uma tarefa estratégica por forma a aumentar a 

produtividade do uso destes recursos, diminuindo o impac-

to ambiental negativo associado à agricultura. No contexto 

ibérico de influência mediterrânea, em que se localizam os 

presentes congressos, pretende-se ainda dar especial 

atenção aos agro-ecossistemas de regadio. 
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Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 

Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) 

Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS)  

Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH). 

Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP) 

Universidade de Évora (UÉvora) 

DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural 

DRAPAL – Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Alentejo 

FENAREG – Federação Nacional de Regantes 
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INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS EM: 

https://www.ipbeja.pt/eventos/VIICICS-VICNRD/

Paginas/Apresentacao.aspx 
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Os Congressos Ibéricos das Ciências do Solo 

(CICS) realizam-se desde 2004, nos anos pa-

res, alternadamente em Portugal e Espanha, 

numa parceria entre a SPCS e a Sociedad Es-

pañola de la Ciencia del Suelo (SECS). 

O VII Congresso Ibérico das Ciências do 

Solo CICS (CICS 2016)  terá um carácter dife-

renciador relativamente aos anteriores, sendo 

realizado em simultâneo com o VI Congresso 

Nacional de Rega e Drenagem.   

Com esta iniciativa pretende-se dar especial 

destaque à necessidade de promover aborda-

gens integradas de investigação, gestão e ad-

ministração dos recursos solo e água tendo 

em vista a valorização e a sustentabilidade 

das áreas de regadio. 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

A1 Reservas e distribuição dos recursos hí-
dricos 

A2 Valorização e qualidade da água 

S1 Génese e classificação de solos e planea-
mento do uso da terra 

S2 Química, mineralogia e biologia do solo 

S3 Fertilidade do solo e nutrição das plantas 

S4 Sistemas de uso da terra e gestão susten-
tável do solo 

S5 Solo e mudanças globais 

S6 Solo: educação e sociedade 

S&A1 Física do solo e gestão da água 

S&A2 Inovação e tecnologias do solo e da água 

S&A3 Degradação do solo e contaminação dos 
recursos hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Submissão de resumos alargados (máx. 4 pág.):           30 / Abril 

Aceitação e forma de apresentação:                         31 / Maio 

Inscrição c/ desconto:         30 / Junho 

Programa definitivo:     5 / Setembro 

Congresso:                         13-16/ Setembro 

 

INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE RESUMOS: 

. Registo ou login em: https://sge.uevora.pt  

. Aceder ao evento em: https://sge.uevora.pt/eventos/ver/151  

 

(Modelo de Resumos alargados e outra informação para inscri-

ção no site do Congresso: https://www.ipbeja.pt/eventos/VIICICS

-VICNRD/Paginas/Apresentacao.aspx 

SECRETARIADO: 
 

Jorge Nunes 

Email: cics2016@uevora.pt 

Tel: (+351)266745301 

 

OUTROS CONTACTOS: 
 

Instituto Politécnico de Beja 

Pedro Oliveira e Silva  

Email: cics2016@ipbeja.pt 

Tel: (+351)284314300 

ALOJAMENTO: 

Os participantes poderão obter 
informação turística sobre a cidade 
de Beja (que inclui alojamento), no 
Posto de Turismo da Câmara 
Municipal de Beja, disponível em:  

http://www.cm-

beja.pt/viewturismo.do2?numero=1
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