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DESERT ADAPTMANIFESTO
MANIFESTO
DESERT-ADAPT
O manifesto Life Desert-Adapt declara como missão dos proprietários de terras
públicas e privadas sob o risco de alterações climáticas e desertificação, a sua
gestão sustentável, definindo assim os elementos-chave que devem ser incluídos
no plano de ordenamento e de gestão do território.

A MISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS
Contribuir para a luta contra Alterações Climáticas
e Degradação do Solo
Assumir a responsabilidade de proteger o seu
território utilizando estratégias adaptativas para
assegurar um planeta mais seguro para as gerações
presentes e futuras

DESERT-ADAPT
DAYS WITH
SCHOOL
2021
ProcurarOPEN
sustentabilidade
do território
a longo
prazo,
auto-suficiência económica e equilíbrio social,
valorizando soluções naturais locais e o capital natural

PERMANEÇA EM CONTACTO
VISITE A NOSSA PÁGINA
WWW.DESERT-ADAPT.IT
Siga-nos no Facebook
LIFE Desert-Adapt

DESERT ADAPT MANIFESTO

Os pilares da estratégia de gestão adaptativa do território
O pilar ambiental: proteger e melhorar a qualidade dos ecossistemas
e serviços








Proteger e apoiar as plantas e as árvores no seu território
Aumentar a biomassa e a cobertura vegetal
Aumentar a matéria orgânica do solo
Reduzir a erosão e perda do solo
Estimular a biodiversidade a todos os níveis
Reduzir o risco de incêndio
Proteger a qualidade e quantidade das massas de água

O pilar económico: procurar investimentos económicos autosustentáveis a longo prazo






Diferenciar as fontes de rendimento incluindo bioprodutos e serviços ecológicos que
valorizam o capital natural local
Preferir variedades e raças locais adaptadas às condições climáticas e solos locais
Concentrar a atenção nas opções de gestão que poupam dinheiro enquanto aumentam a
qualidade do solo
Evitar espécies agronómicas que não são adaptadas ao clima
Focar nos investimentos que têm um efeito positivo a longo prazo nas terras

O pilar social: ser inclusivo para a população local



Contribuir para aumentar a sensibilização e tornar-se um testemunho de sustentabilidade
com a sua experiência pessoal
Tornar o capital natural um bem e uma responsabilidade partilhada

DESERT-ADAPT OPEN DAYS WITH SCHOOL 2021
APLICAR O MODELO DE ADAPTAÇÃO À DESERTIFICAÇÃO

O Modelo de Adaptação à Desertificação (DAM) é um procedimento que apoia os proprietários de
áreas agrícolas e/ou florestais a conceberem o seu próprio plano de gestão adaptativo das suas
áreas. O plano é baseado em três pilares conceptuais e acções do Manifesto do LIFE Desert-Adapt.
Para saber mais sobre o modelo, visite www.desert-adapt.it e contacte o coordenador ou os
parceiros locais de implementação no terreno http://www.desert-adapt.it/index.php/en/ .

DIAS ABERTOS COM ESCOLAS 2021
(Actividades de Educação Ambiental)
PROJECTO DE COLABORAÇÃO PARA ESCOLAS 2021
A LUTA CONTRA A DESERTIFICAÇÃO, A
IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS E O PAPEL DA BIODIVERSIDADE

O Projecto propõe uma actividade de formação sobre alterações climáticas,
desertificação, serviços de ecossistema, o papel-chave da biodiversidade e
sobre a sustentabilidade, complementada por aulas práticas sobre como criar
um "hotel dos insectos" para apoiar os polinizadores e predadores de pragas.
Para saber mais sobre o projecto com as escolas visite a nossa página web
http://www.desert-adapt.it/index.php/pt/home-pt-pt/desert-adapt-para-aeducacao, e solicite o contacto dos parceiros regionais!
ESCUELAS PARTICIPANTES 2021!
Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno
(IT) e Istituto Comprensivo Medaglie
d’Oro di Salerno (IT), 5 turmas e 92 alunos
engajados.

Life Desert-Adapt apresenta os
Modelos de Adaptação à Desertificação (DAM)
O projecto Life Desert-Adapt apresenta os
Modelos de Adaptação à Desertificação
(DAM) desenvolvidos pela equipa técnica e
pelos proprietários/gestores das áreaspiloto do projecto. Estes planos
fundamentam-se
nas
actividades
desenvolvidas pelos proprietários/gestores
nas suas terras, assim como nos seus
interesses e em potenciais soluções locais
baseadas na natureza.
No website encontrará também mais
detalhes sobre a abordagem metodológica
e as directrizes a seguir para criar o seu
plano
de
gestão
sustentável
(http://www.desertadapt.it/index.php/en/case-studies).

:

Acção de Replicação

Um dos principais objectivos do Life Desert-Adapt é a promoção e replicação do Modelo de
Adaptação à Desertificação (DAM) por outros intervenientes privados e públicos que adiram
ao objectivo do projecto. Como parte da actividade de replicação do projecto, o Life DesertAdapt oferece apoio técnico aos proprietários/gestores de terras públicas e privadas
interessados em criar o seu próprio Modelo de Adaptação à Desertificação.
Elabore um modelo de gestão do seu território no sentido de se adaptar à desertificação e
às alterações climáticas, bem como mitigar as suas consequências, melhorar a qualidade
ambiental e aumentar a produtividade económica das suas terras, através da identificação e
selecção de oportunidades de rendimento que derivam de novas combinações de produtos
e serviços de ecossistema, e através da promoção, comercialização e marketing num
formato cooperativo!
Contatos:
Coordenador de projeto: Prof. Simona Castaldi, simona.castaldi@unicampania.it
Coordenador regional Itália (Sicília): Prof. Paola Quatrini, paola.quatrini@unipa.it
Coordenador regional Espanha (Extremadura): Prof. Fernando Pulido, nando@unex.es
Coordenador regional Portugal (Alentejo): Felipe Silva, ambiente@adpm.pt

ANÚNCIOS
•
•

2 de julho de 2021 - Inauguração da área piloto (L9) de “Sociedade Agrícola Vargas e
Madeira” (Corte Gafo, Mértola – PT).
30 de setembro de 2021 Webinar e evento de streaming Desert-Adapt no preCOP26
ALL4Climate http://www.desert-adapt.it/index.php/pt/all4climate.

