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O grupo da universidade de
Palermo (UNIPA) é formado por
especialistas em diversidade
microbiana do solo, micro e meso
fauna do solo, ciclo C, ecologia
agro-florestal e ornitologia.
Eles vêm de 2 departamentos:
STEBICEF e SAAF

Desert-Adapt apresentou atividades e objetivos do projeto para a
segunda mesa redonda sobre desertificação na Sicília, organizada
por Valentina Palmeri, vice-presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Território da Sicília e membro da Assemblea Regione
Sicilia, em 4 de julho de 2019 na Universidade de Palermo
(Departamento SAAF). As partes interessadas presentes na reunião
foram a Universidade de Palermo (Prof Dara Guccione, Prof.Ssa
Quatrini e Prof La Mantia), IRSSAT e Università of Catania (Prof
Piccione, Pippo Lo Bianco, Prof Paolo Guarnaccia), Movimento
Azzurro Sicilia (Guido Bissanti) , Laboratorio Sicilia 2030 (Vincenzo
Santiglia, Paolo Guarnaccia), AIAB (Alfio Furnari)

A professora Paola Quatrini
(STEBICEF) coordena a equipe. O
UNIPA também tem a tarefa de
atuar como Parceiro de
Implementação de Campo (FIP)
para a região da Sicília, apoiando e
monitorando todas as atividades
realizadas nos quatro locais dos
proprietários locais LAMP, REAM,
CSL, SAFT.
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Em 28 de junho passado, a Desert Adapt foi convidada a apresentar as estratégias do
projeto de adaptação climática ao Workshop Nacional «Acqua ed adattamento ai
cambiamenti climatici. Lesperança do programa LIFE REWAT em Val di Cornia »
Workshop Nazionale organizado pelo projeto LIFE REWAT na Scuola Superiore Sant'Anna
em Pisa. O objetivo do workshop foi destacar a importância dos planos e ações de
adaptação às mudanças climáticas em relação aos recursos hídricos e apresentar as
intervenções realizadas e em andamento na LIFE REWAT e em outros projetos. do
programa LIFE. Outros projetos LIFE convidados a apresentar seu trabalho sobre o
assunto foram LIFE Veneto Adapt, Life Master Adapt, LIFE RBMP MALTA. O Desert-Adapt
mostrou a abordagem geral do Modelo de Adaptação à Desertificação (DAM),
evidenciou as medidas especificamente relacionadas ao incremento da retenção de
água no solo e às relações planta-água, os resultados da linha de base dos estudos de
hidrologia.

DESERT-ADAPT que apresenta no Workshop Nacional «Acqua 
ed adattamento ai cambiamenti climatici» com LIFE REWAT

Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa


