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Atividade de replicação do projeto em Lampedusa (IT)

PERMANEÇA  EM CONTACTO

VISIT OUR WEBPAGE  WWW.DESERT-ADAPT.IT

Siga-nos no Facebook LIFE Desert-Adapt

NETWORKING COM O PROJETO NewLife4Drylands

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATOS

A Desert Adapt acaba de iniciar uma nova e empolgante
colaboração com o projeto LIFE NewLife4Drylands. A
NewLife4Drylands visa fornecer, por meio de técnicas de
Sensoriamento Remoto, uma estrutura e um protocolo para
identificar soluções sustentáveis que possam ser
implementadas com sucesso em terras degradadas e definir o
monitoramento de médio e longo prazo de intervenções em
terras desertificadas, para melhor avaliar a eficácia da
restauração e melhorar manejo sustentável do solo.

A Desert-Adapt irá replicar a sua actividade
com parceiros voluntários “THE
REPLICATORS”. O projeto fornecerá um
REPLICATION TOOLKIT e assistência para criar
seu próprio plano de modelo de adaptação à
desertificação (DAM) para sua terra. Os
replicadores farão parte da Comunidade
Desert-Adapt.
Este mês começamos na Itália, onde a UNIPA
se reuniu com as cooperativas locais em
Lampedusa para explicar os objetivos do
projeto e a estrutura do DAM.
Convidamos todos os interessados em se
tornarem replicadores para entrar em contato

com nosso projeto.

https://www.newlife4
drylands.eu/language/
en/

TORNE-SE UM 
REPLICATOR DE PROJETOS!



DIAS ABERTOS COM ESCOLAS 2022

2 turmas e 26 alunos estiveram envolvidos no projeto de colaboração apoiado
por Beatriz Lucas da UNEX e pelos professores da escola.
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.

Aqui estão os lindos hotéis dos bichos dos nossos alunos de Valverde!!!!

PROJECTO DE COLABORAÇÃO PARA ESCOLAS 2021-2022 

Apresentamos o trabalho dos alunos do ensino médio "VAL 
DE XÁLIMA" de Valverde del Fresno (SP)

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-a-educacao, e solicite o contacto dos parceiros regionais!


