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This presentation is delivered by a member of a Horizon Europe Mission
Board, which is an informal group of experts set up by the European
Commission to provide advice for the identification and implementation
of missions in the future Horizon Europe programme. The contents of the
presentation do not represent the official views of the European Commission
nor do they constitute a commitment of any kind on its behalf.
Research and
Innovation
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As Missões de Investigação & Inovação devem:

▪ Be bold and inspirational
▪ Indicate a clear direction: targeted, measurable
▪ Be ambitious but realistic research and innovation

5 Missões:

▪ Spark innovation across disciplines, sectors&actors; *Saúde do solo e
alimentação
▪ Be based on a bottom-up approach
Implementação das missões:
▪ Engage citizens
▪ Innovation in public sector
▪ Mission-oriented finance and funding

*Adaptação às
alterações climáticas
*Cidades inteligentes e
com neutralidade
climática
*Oceanos e águas
interiores
*Cancro

Missão Saúde do Solo e Alimentação:
O que se pretende atingir através desta Missão?

em 2030, pelo menos 75% de todos os
solos em cada Estado Membro estão
saudáveis
OU
registam uma melhoria significativa e
medida para todos os indicadores onde os
níveis
estvaam
abaixo
de
limiares
aceitáveis e requeridos para que o solo
suporte os serviços dos ecosistemas
essenciais para a alimentação, as pessoas e o clima

Com uma lista de objectivos detalhados e específicos, e os
respectivos indicadores

Objectivos gerais e específicos

Oito objectivos específicos com metas definidas
• Objective 1: Reduce land degradation, incl.
desertification and salinization
• Objective 2:

Conserve and increase soil organic
carbon stocks

• Objective 3: No net soil sealing and increase the reuse of urban soils for urban
development
• Objective 4:

Reduce soil pollution and enhance
restoration

• Objective 5

Prevent erosion

• Objective 6:

Improve soil structure to enhance habitat
quality for soil biota and crops

• Objective 7:

Reduce the EU global footprint on soils

• Objective 8:

Increase soil literacy in society across
Member States

A Missão como um catalizador para a mudança

Quais os impactos esperados?

A saúde do solo é o ponto de partida para uma mudança sistémica nas
cadeias de valor e nos territórios, para maior sustentabilidade:

▪ As prácticas na agricultura, floresta e áreas urbanas terão em
atenção a saúde do solo e os serviços dos ecosistemas
▪ Solos saudáveis na base da produção de alimentos mais saudáveis
▪ As cadeias de valor compensam as práticas sustentáveis

▪ Os solos contribuem para mitigar os efeitos das mudanças climáticas
▪ Os consumidores estão mais conscientes da importância dos solos e
do papel que podem ter para contribuir para os preservar
▪ Reduz-se o impacto da produção e consumo na Europa nos solos fora da
Europa – reduzimos a nossa pegada ecológica

Os blocos que compõem a Missão

para
mudar os
solos, são
as práticas
que têm
que mudar
»» gestão
feita no
quotidiano
pelos
produtores

Como se pretende atingir os objectivos ?

Investigação and Inovação (R&I)

Existe conhecimento em diferentes disciplinas, mas não há
praticamente nenhum conhecimento integrado sobre saúde do solo
Investigação focada nas condições locais/regionais através dos
Laboratórios vivos.
Equipas interdisciplinares com uma abordagem sistémica e com
ligação ao utilizador final.
Integração de ciências naturais e sociais com igual nível de
importância.

Escalas:
parcela, exploração, paisagem, regional,
nacional, global, sistemas alimentares

Como se pretende atingir os objectivos ?

▪ Prioridades de Investigação e Inovação estratégicas :
1. Aumentar a utilização do conhecimento existente;
2. Desenvolver inovação necessária nas tecnologias e prácticas;
3. Adaptar as cadeias de alimentação globais
4. Pôr a funcionar sistema de monitorização eficiente;
▪ Um conjunto de 8 indicadores utilizados em toda a Europa e um
sistema consistente de monitorização
▪ Serviços de aconselhamento independentes para produtores agrícolas e
florestais
▪ Mais envolvimento da sociedade e cidadãos
▪ Mudanças nas políticas e nas práticas

No centro da Missão : Co-implementação:
co-criação, teste e demonstração de soluções em living labs e lighthouses

Investigadores, produtores, empresas, decisores de política, e
cidadãos a trabalhar em conjunto:

▪ Laboratórios Vivos

criar conhecimento

experimentação, criação de conhecimento e desenho, teste e
disseminação de soluções

▪ Explorações Farol

testar e demonstrate soluções

exemplos existentes, teste e demonstração de boas praticas

▪

Ambição »» estabelecer nos primeiros 5 anos da Missão, pelo menos
5, preferivelmente 10 LV e/ou EF em cada região da EU » in 1000 –
2000 LVs e EF como incubatores e demonstrativos da mudança.

Como se pretende atingir os objectivos ?

Uma rede de Laboratórios Vivos (LV) e Explorações Farol
(EF), em todas as regiões da EU
*Reconhecer a importância do contexto
* Em cada contexto uma abordagem adaptada
* Mobilizar parceiros regionais e criar ligações com
o sector e a administração
* Clusters Regionais de LV e EF para responder de forma
mais completa às necessidades do sector
NECESSÁRIO:
Suporte ACTIVO de produtores e empresas, co-construção de
soluções e modelos de negócio
OBJECTIVO:
Estudar e resolver os problemas mais urgentes na região.
Transferência directa de conhecimento
e Inovação para os
produtores e operadores de campo

Obrigado!
# HorizonEU #EUmissions
http://ec.europa.eu/horizon-europe
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Fragmentation Index

1) Presence of soil pollutants, excess nutrients and salts
2) Vegetation cover;
3) Soil organic carbon;
4) Soil structure including soil bulk density and absence of soil sealing
and erosion;
5) Soil biodiversity;
6) Soil nutrients and acidity (pH) which we have matched to individual
issues
7) landscape heterogeneity (composition and configuration)
8) area and composition of forest and other wooded lands
An unhealthy soil is present if any indicator is below an
agreed threshold, defined for that soil type, land use and climate zone

