LIFE 16 CCA/IT/ 000011
Desert-Adapt - Preparing desertification areas for
increased climate change
Mértola, Portugal, 6 de Setembro 2018
Sede da ADPM
CONTACTO: María Bastidas, T. 286610000
Curso: Trabalhar com o solo, ministrado por Simona Castaldi, SUN (Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, IT)
O curso pretende introduzir conceitos chaves de saúde e serviços dos solos, apresentar os
indicadores a usar no projeto para avaliar as funcionalidades dos solos e os impactos após a
implementação das medidas de gestão das funções do MAD e promover a discussão sobre as
melhores opções de gestão a aplicar nas propriedades para melhorar o solo, junto dos
Curso: Hidrologia, ministrado por Micol Mastrocicco, SUN (Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, IT)
O curso pretende introduzir conceitos chaves de hidrologia e da interação entre terra/água/solo,
os indicadores hidrológicos a usar no projeto, ações para melhorar as características
hidrológicas da herdade e promover uma discussão participada com os agricultores sobre boas
práticas a aplicar nas áreas para melhorar os indicadores hidrológicos.
SESSÃO DA MANHA
9.30 – 11.00 – Conceitos e indicadores do solo e hidrologia
11.00-11.30 - Pausa
11.30 -13.30 – Avaliação de medidas para melhorar os indicadores de solo e hidrologia
13.30 – 14.30 ALMOÇO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESSÃO DA TARDE
14.30 – 16.30 Crie um plano para melhorar a sua herdade. Os participantes aplicarão os
conceitos aprendidos durante a manha para criar um plano de medidas para sua herdade. Os
parceiros do projeto poderão trabalhar as medidas já escolhidas ou novas implementarão as e
os participantes não parceiros, são convidados a trazer um mapa de sua herdade para procurar
e discutir as ações com potencial de ser implementas.
16.30 – 17.00 Avaliação dos cursos através de um pequeno inquérito

Os cursos são abertos ao público, gratuitos mas com inscrição obrigatória até dia
31 de Agosto, através de email: ambiente@adpm.pt
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