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Os planos do
Modelo de Adaptação
à Desertificação
DESERT-ADAPT
MANIFESTO
(DAM) agora estão completos e online
http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-studies
O plano DAM de nossos 9 parceiros de projeto está online e disponível para consulta.
Você pode descobrir as funções econômicas, ambientais e sociais escolhidas por nossos
proprietários, bem como as medidas de adaptação que estão implementando em seu
campo para enfrentar as mudanças climáticas e a degradação e desertificação da terra.
Você também pode ter uma visão geral das atividades em andamento através da
apresentação de imagens em cada página.
Visite nossa página “Estudos de caso” http://www.desert-adapt.it/index.php/en/casestudies e envolva-se como replicador entrando em contato conosco. Contatos na parte
inferior desta página.

CONTATOS
simona.castaldi@unicampania.it (EN)
paola.quatrini@unipa.it (IT)
nando@unex.es (SP)
ambiente@adpm.pt (PT)

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

DESERT-ADAPT Painel de discussão “Oportunidades e desafios para a
adaptação e gestão sustentável da terra em países mediterrâneos sob
risco de desertificação” side event da All4Climate – Italy 2021 - 30 de
setembro de 2021 às 14.30-16.30 - online
Lançado pelo Ministério Italiano de Transição Ecológica
em colaboração com o Connect4Climate do Grupo do
Banco Mundial e com a participação da Região da
Lombardia e do Município de Milão, All4Climate visa
promover um diálogo pró-ativo sobre os desafios da
crise climática e cumprir os objetivos do Acordo de
Paris.

PROGRAMA
Introdução ao workshop (Prof. S. Castaldi – Unicampania - coordenadora do projeto, Prof.
P. Quatrini – Unipa - parceira de projetos Desert-Adapt e LDA project)
Saudação institucional do CINEA (LIFE Climate Change Mitigation and Adaptation) (Officer
CINEA Mrs Guerrini Claudia)
A Itália no centro da crise climática. O papel fundamental da comunicação (Stefano
Liberti, jornalista e escritor)
Novos desafios de adaptação / mitigação do setor agro-florestal nas áreas
mediterrânicas da UE sob as alterações climáticas (Prof. R. Valentini - Università degli
Studi della Tuscia)
Projeto LIFE Desert-Adapt, potenciais e desafios para uma ampla implementação de
melhores práticas sustentáveis e quadros de gestão de terras. Exemplos da experiência
de projeto (Prof. S. Castaldi – Unicampania)
Vídeos: experiências de proprietários de terras adaptados ao deserto em TI, SP e PT
Promover novas abordagens políticas para estratégias de adaptação em um clima em
mudança na Sicília (On. V. Palmeri, deputato del Parlamento Regione Sicilia)
A importância da experiência cooperativa en la lucha contra as mudanças climáticas
(Michele Russo, Consorzio Siciliano LeGallineFelici, Caltagirone)
Unindo forças para objetivos comuns Desert-Adapt encontra Terra! Onlus (Silvia Cama Terra! Environmental association)
Cooperação internacional para um futuro mais resiliente e adaptado: Projeto MOSAICO
(SP) e Desert-Adapt (UE) trabalhando por um objetivo comum (Prof. F. Pulido University
of Extremadura, SP)
Discussão e perguntas (moderador Prof. S. Castaldi)
Para se inscrever no evento, acesse o link : https://eventiinstreaming.it/desert-adapt/

DESERT-ADAPT no encontro da Plataforma nacional «Il Clima che
cambia» organizado pelo Ministério Italiano para a Transição Ecológica
- 22 de setembro de 2021
O evento é dirigido especialmente ao Governo Regional e aos decisores políticos
envolvidos no desenvolvimento de estratégias de adaptação para enfrentar as
alterações climáticas.

