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EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable 
management of agricultural soils 

European Joint Programme on Agricultural Soil Management

• Início: 1 de Fevereiro de 2020

• Fim: 31 de Janeiro 2025 (60 meses)

• Parceiros: 26 Instituições de 24 Países Europeus 

• Instituições Portuguesas participantes:

• INIAV representante de Portugal no Projeto (Programme Manager)

• DGADR representante do Ministério da Agricultura (Programme Owner) 

• Site: www.ejpsoil.org

http://www.ejpsoil.org/


Objectivos do EJP SOIL

1. Realçar a contribuição dos solos agrícolas para os 

principais desafios da sociedade:

• adaptação e mitigação das alterações climáticas;

• produção agrícola sustentável;

• manutenção da funcionalidade dos serviços de 

ecossistema; 

• prevenção e recuperação da degradação do solo e da 

terra.



Objectivos do EJP SOIL (continuação)

2. Envolver as partes interessadas (stakeholders) através da criação de uma 

plataforma de interação dinâmica com os investigadores, que constituirá a base 

para:

• 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;

• Desenvolver recomendações práticas e baseadas em evidências, que possam 

ser adotadas pelos stakeholders e que contribuam para a formulação de 

políticas.



EJP SOIL Work packages
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WP2 Developing a Roadmap for EU Agricultural Soil Management Research
Lead: WR (NL), Dep-lead: AU (DK); Dep-lead: INRA (FR)

WP9 Dissemination and outreach for European scale impacts 
Lead: AU (DK), Dep-lead: TAGEM (TR)

WP8 Science to policy interaction 
Lead: Teagasc (IE), Dep-lead: CREA (IT)

WP4
External calls
Lead: Jülich (DE) 

Dep-lead:
Teagasc (IE)

WP3 Research 
alignment. 

Internal calls
Lead:  LUKE (FI)

Dep-lead: BIOS (AT)

WP5 Education, 
training and 

capacity building
Lead: SLU (SE), Dep-

lead: IUNG (PL)

WP6 Supporting 
harmonised soil 
information & 

reporting
Lead: CREA (IT), Dep-

lead: IUNG (PL)

WP7 Synthesis and knowledge integration - Access to infrastructures 
Lead: BIOS (AT), Dep-lead: SLU (SE)

WP10 Ethics



EJP SOIL Governance

STRATEGIC COMMITTEE
Programme Owners

Support to decision making, ensures alignment of strategies 
at EU level

EXTERNAL CALLS 
BOARD OF FUNDERS

Research Funding 
Agencies 

(variable geometry)
Calls topics, funding

European 
Commission / REA

NATIONAL HUBS
Alignment of national 

strategies, inform 
national needs
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BOARD OF PROGRAMME MANAGERS
PM’s representatives

Ultimate decision making

EXECUTIVE COMMITTEE
Program coordinator, deputy coordinator, WP leaders + 

WP deputy leaders
Decision implementation, progress monitoring, annual 

programming
MANAGEMENT SUPPORT TEAM

Day to day management, coordination and 
transversal activities

Operational level

Strategy level

ADVISORY BOARD
Independent advice on 

excellence (science experts, 
50%) and relevance 
(stakeholders, 50%) 

ETHICS BOARD
Independent ethics 

assessment

EC Steering Group



O National Hub

A DGADR foi responsável pela constituição de um grupo nacional de 

stakeholders do projecto, designado por National Hub. 

O National Hub é constituído por stakeholders com um papel relevante em 

cada país e representantes de diferentes grupos de atividade, como sejam: 

• Governança/políticas nacionais;

• Organizações comunitárias;

• Instituições científicas;

• Agricultores/organizações representativas de agricultores;

• Sector privado;



Papel dos membros do National Hub

• Dar respostas e sugestões para o EJP SOIL;

• Definir e expressar uma posição nacional comum em relação à 

gestão do solo agrícola;

• Alimentar as necessidades nacionais do Conselho de Gestão 

(Board of Programme Managers) no processo Europeu;

• Contribuir para os objetivos e aprender com o trabalho feito no 

EJP SOIL;

• Participar em workshops;

• Contribuir para a disseminação das atividades do EJP SOIL.



Actividades já levadas a cabo pelo National Hub

Tarefa 2 “Rumo a um roteiro para a gestão dos solos agrícolas da 

UE”: preenchimento de um questionário composto de três 

partes:

T21 - Objetivos atuais e futuros para as políticas de solos 

agrícolas;

T22 - Conhecimento disponível sobre gestão sustentável dos 

solos agrícolas e o seu uso;

T23 - Identificação de barreiras e oportunidades para o 

desenvolvimento e uso do conhecimento em solos agrícolas.



Tarefa 9. Disseminação e alcance dos impactos à escala Europeia

Participação de grupo de stakeholders nacionais (para além do 
National Hub) representantes de diferentes grupos de atividade

www.ejpsoil.eu

http://www.ejpsoil/


O papel do grupo de stakeholders nacionais

• participar em atividades abertas nacionais do EJP SOIL com o 

objetivo de tomar conhecimento das atividades do projeto;

• ser consultado, se necessário pelo EJP SOIL, por meio de 

questionários online;

• facilitar e implementar o compartilhamento de conhecimento 

adquirido no projeto.

Temos 46 colegas, em diferentes grupos de atividade relacionadas 

com o solo, que aceitaram o convite para participarem neste grupo.
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Muito obrigada pela vossa atenção


