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PERMANEÇA  EM CONTACTO

VISITE A NOSSA PÁGINA WWW.DESERT-ADAPT.IT

Siga-nos no Facebook 

LIFE Desert-Adapt

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex. es (SP) 

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATOS

NETWORKING com
LIFE Agri Adapt

Para ler visite http://www. agriadapt.eu

Durante a conferência final do
Projeto Agri Adapt em Madrid
no dia 21 de Janeiro de 2020, foi
apresentada a Ferramenta
AgroClimaticZone. A ferramenta
desenvolvida no âmbito do
Projecto, para avaliar o risco
climático em grelhas de 25×25
km para o futuro próximo,
identificando os principais
indicadores Agro-Climáticos e as
suas tendências. É uma
ferramenta útil para prever a
vulnerabilidade das explorações
agrícolas às alterações climáticas
à escala local.

Ações de implementação no campo: 
L5 Hoyos (SP)

Plantação de Aromáticas 

A implementação do plano DAM em Hoyos está
em curso.
A produção permanente de plantas aromáticas
contribuirá para a criação de empregos locais
graças à extração de óleos e resinas utilizadas
medicinalmente e em cosmética, bem como para
melhorar muitos serviços de ecossistema. São
também um elemento chave na paisagem em
mosaico para prevenir e reduzir os riscos de
incêndio.
O projeto MOSAICO está em rede com o Desert-
Adapt sobre este tópico específico.
O Desert-Adapt promove adicionalmente a
agricultura em terraços através do restauro de um
precioso património cultural que está em vias de
desaparecer.
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DESERT-ADAPT na Conferência Final do LIFE The Green Link

A 17 de Fevereiro de 2020, realizou-se em Barcelona a Conferência Final do projecto The
Green Link, para discutir a viabilidade do restauro de paisagem através da tecnologia
Cocoon.
Rafael da Silveira Bueno apresentou a contribuição do Desert-Adapt para o projecto The
Green Link apresentando os resultados preliminares dos dispositivos testados na ilha de
Lampedusa, parte integrante de uma estratégia mais ampla que procura a utilização de
métodos de apoio às plantas, com base em novas tecnologias ou soluções baseadas na
natureza, para aumentar a sobrevivência das plantas ao Verão, após instalação em áreas
agrícolas.

Life Desert-Adapt na Comissão da Região da Sicília

Para o Meio Ambiente e Território

O Desert-Adapt, como membro do Conselho Regional de Desertificação na Sicília,
participou na audiência da Comissão da Região da Sicília para o Ambiente e Território, a
29 de Janeiro de 2020. O grupo discutiu a necessidade de ter estratégias regionais
comuns para combater a desertificação, uma base de dados regional e um comité
orientador para apoiar o envolvimento da Região da Sicília em matéria de degradação
dos solos e risco de desertificação.

Para saber mais sobre os resultados do projeto The Green Link visite 
https://thegreenlink.eu/it/risultati/ 
Para saber mais sobre as atividades Desert-Adapt, visite nosso site e página do Facebook
Para saber mais sobre os Cocoons visite https://landlifecompany.com/


