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LIFE Desert-Adapt

O que é o DAM?
‘DAM é uma abordagem por etapas com vista a, de uma forma
equilibrada, maximizar os benefícios económicos, sociais e
ambientais do uso do solo’

O Modelo de Adaptação à Desertificação (DAM) é a estrutura
metodológica central do projeto Desert-Adapt. Ele baseia-se
em 3 pilares: oportunidades de mercado (Benefícios
económicos), critérios de sustentabilidade (Benefícios
ambientais) e envolvimento dos atores-chave (Benefícios
sociais). Os proprietários, junto com a equipa do projeto,
desenvolvem o seu próprio plano DAM, para melhorar a
exploração da sua propriedade, seguindo os seguintes passos:

Definição dos seus objetivos para cada um dos 3 pilares
Atribuição de novas funções para o uso do solo dentro dos 3
pilares e para cada hectare da sua propriedade
Seleção das espécies para cada uma das funções como base
numa lista de 95 espécies pré-selecionadas que estão
adaptadas a climas secos
Seleção das Medidas de Adaptação, i.e. novas ações para
implementação nos terrenos com base em 53 medidas de
adaptação pré-selecionadas ou outras

Saiba mais e trabalhe connosco!

Esta empresa holandesa dedica-se a
ajudar a proteger as florestas que
restam no planeta, áreas naturais e
vastos sistemas biológicos e
climáticos, de uma contínua
degradação, promovendo uma
subsistência sustentável e o
desenvolvimento económico em
todo o planeta. Desde 1995, FSG
tem atuado em 116 projetos por 45
países.
Ao longo de 23 anos de experiência,
a FSG tem desenvolvido a sua
abordagem de Gestão Integrada e
Sustentável dos Recursos, que
assegura em simultâneo benefícios
económicos, sociais, e benefícios
ambientalmente sustentáveis.
Marco Bijl lidera a equipa da FSG.



LIFE CCA em 
Bruxelas

ANÚNCIOS

ESTUDO PRÉVIO DOS LOCAIS DO 
DESERT ADAPT 

CURSO DE FORMAÇÃO NOS MODELOS DE ADAPTAÇÃO à 
DESERTIFICAÇÃO (DAM)

Aberto aos nossos parceiros, atores-chaves e partes interessadas

• 15 de Janeiro 2018 em  Palermo, Sicília (IT)

• 29 de Janeiro 2018 em Valverde del Fresno (SP)

• 2 de Fevereiro 2018 em Mértola (PT)

Entre Setembro e Dezembro a
equipa do projeto visitou os
locais de estudo do Desert
Adapt para reunir informação
ambiental e socioeconómica, e
identificar os conteúdos
importantes a serem discutidos
com os atores-chave.

Para mais informações, por favor aceda à secção de “News” em
http://www.desert-adapt.it/index.php/en/news

Os resultados obtidos durante
as visitas de campo foram
compilados num relatório
sumário de cada um dos locais.
Estes servirão como um input
para o estudo de base.

LIFE16 Reunião 
de lançamento 

Adaptação às 
Alterações 

Climáticas (AAC) 
19-20 Outubro 2017 Bruxelas

LIFE Desert-Adapt reúne 
com a equipa EASME e 
outros projetos LIFE16
em Bruxelas. 

AAC em zonas urbanas 
LIFE GOOD LOCAL ADAPT 
LIFE ADAPTATE 
LIFE HEATLAND 
NATURE 4 CITY LIFE 
LIFE-MICACC 
LIFE Veneto ADAPT 
LIFE@Urban Roofs

Agricultura, floresta e 
outras AAC (em Atenas) 
LIFE AMDRYC4 
LIFE DESERT-ADAPT 
LIFE PASTORALP 
LIFE TERRACESCAPE 
LIFE-MEDEA 
LIFE SPARC 
LIFE Adap'to
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