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DESERT-ADAPT MANIFESTO

PERMANEÇA  EM CONTACTO
VISITE A NOSSA PÁGINA WWW.DESERT-ADAPT.IT

Siga-nos no Facebook 

LIFE Desert-Adapt

DDESERT-ADAPT no COP26 SIDE EVENT
Lidando com a mudança climática da fazenda à mesa
caminhos transformativos para um sistema alimentar 

mais sustentável
Segunda-feira, 8 de novembro de 2021 às 11:30-12:30 GTM am

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATOS

Para ver o programa completo e o registro online, acesse o link: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/tackling-climate-change-from-farm-to-fork-

tickets-195740022677

Há três semanas, o Parlamento Europeu aprovou o seu relatório sobre a estratégia da
exploração agrícola para a mesa, confirmando e reforçando a necessidade de construir
sistemas alimentares mais sustentáveis. Neste evento paralelo organizado pela ProVeg
International e Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN), soluções
potenciais de alto impacto para uma transição eficaz para práticas agrícolas e dietas mais
sustentáveis na Europa serão apresentadas por partes interessadas do meio acadêmico,
da sociedade civil e do setor privado.

O evento terá lugar no Pavilhão da
UE, na Zona Azul e pode ser
acompanhado online a partir da
plataforma digital do Pavilhão da UE
COP26.



Cerca de 30 metros de paredes de pedra foram reparados para evitar a
erosão, permitir o plantio de aromáticos e a conservação do patrimônio em
L5-Hoyos. O trabalho foi realizado por pessoas de uma associação local
(ARBA), do município e da Universidade de Extremadura.

Para mais informações: http://www.desert-adapt.it/index.php/en/case-studies/l5-hoyos-sp

Ações de implementação de campo: L5 Hoyos (SP)
Reparação de paredes de pedra

A Mesa Redonda DESERT-ADAPT
“Oportunidades e desafios para

adaptação e gestão sustentável da terra no Mediterrâneo
países sob risco de desertificação”está fechado

PARA VER O VÍDEO DO EVENTO REGISTADO ACESSE
https://youtu.be/-Td5kWFfBV4

Parede de pedra antes do reparo

Parede de pedra após reparo

Em 16 de outubro de 2021 o dia aberto acontecerá no município de Hoyos (SP).


