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Estudos de solo e hidrologia em PT e ES

Fundada em 1980, a missão da
ADPM é contribuir para o
desenvolvimento económico,
social e cultural dos territórios
onde intervém

A ADPM integra e coopera com
diversas redes e plataformas
nacionais e internacionais no
campo do desenvolvimento
sustentável, e é também parte
da Comissão Portuguesa para a
Desertificação.

Foram selecionadas áreas uniformes,
tendo em conta descritores macro tais
como geomorfologia, uso e gestão do solo
e coberto vegetal. As propriedades físico-
químicas dos solos foram analisadas nos
laboratórios em IT – ver a lista dos indica-

Os especialistas em solo e hidrologia (parceiro SUN) do DESERT-
ADAPT visitaram as propriedades em Portugal e Espanha para
medir no terreno e/ou recolher amostras de solo para análise
laboratorial, de forma a determinar os valores iniciais da qualidade
dos solos, anterior à implementação do novo plano de gestão.

dores do solo analisados na página do projeto.



Workshop participativo em Ganhos e Perdas em 
Carbono Orgânico no Solo Viterbo, Itália, 14 de 
junho 2018

1a Reunião
Comité de Gestão

12 de abril na ADPM

A 1ª reunião do Comité de Gestão
do Desert-Adapt decorreu em abril,
em Mértola. Os parceiros dos 4
países visitaram a propriedade da
Sociedade Agrícola Vargas Madeira,
parceiro L9, e analisaram, juntos, os
principais desafios de gestão.

DIVULGAÇÃO

Reunião Plataforma LIFE em Adaptação às Alterações Climáticas

Cursos de Formação
13 de abril na ADPM

CURSO EM TECNOLOGIA DRONE E A SUA APLICAÇÃO NA 
ANÁLISE DE CAMPO

CURSO EM PREVISÕES CLIMÁTICAS E MONITORIZAÇÃO 
METEREOLÓGICA

Alexandre Sarmiento 
da TerradaDRO 
(parceiro do projeto) 
explicou os princípios 
básicos do uso de 
drones e simulou uma 
missão no terreno, 
aberta ao público

Silvia Carvalho da FCUL (PT) introduziu os conceitos-chave 
de modelos e previsões climáticas, e conduziu a audiência 
numa simulação prática

O Projeto LIFE AgriAdapt convidou o LIFE DESERT-ADAPT,
todos os programas LIFE e outras iniciativas internacionais
envolvidas em estratégias florestais e agrícolas de adaptação
às alterações climáticas na região do Mediterrâneo, para a
reunião Plataforma que decorreu em Madrid a 13 e 14 de
março de 2018.
Foram criadas mesas de discussão onde os intervenientes
contribuíram para identificar as melhores estratégias
baseadas em experiências passadas, bem como lacunas a
nível de conhecimento, legislação e políticas que ainda
existem – os resultados destas discussões resultarão num
documento oficial a submeter à UE.
Saiba mais em: https://agriadapt.eu

https://agriadapt.eu/

