CONVITE
É com grande prazer que lhe endereçamos o convite para o segundo dia de
trabalhos que visa a criação de um plano de Adaptação da Agricultura e
Florestas de Mértola às Alterações Climáticas. O segundo workshop irá
decorrer no dia 5 de Abril de 2016 no mesmo local e à mesma hora que o workshop
anterior, ou seja, no Restaurante Casa Amarela entre as 9h00 e as 18h00, com
almoço oferecido aos participantes.

O primeiro workshop teve como objectivo fazer uma crítica às diversas visões de
futuro existentes e construir uma visão de futuro comum para a Adaptação da
Agricultura e Florestas de Mértola às Alterações Climáticas. Este segundo workshop
tem como objectivo clarificar essa visão, analisar os diferentes Caminhos de
Adaptação possíveis e desenhar uma estratégia de implementação para várias
zonas e propriedades tipo. No final do dia pretendemos ter a resposta às
perguntas: “Quais as medidas de adaptação que deverão ser accionadas ao longo
do tempo em Mértola?” e “Quem terá a responsabilidade de implementar estas
medidas e promover este plano de adaptação aos seus vários níveis?”. Para isso, o
seu contributo é essencial.

Estes workshops inserem-se no âmbito do projecto Adapt For Change que tem
como objectivo mais vasto promover a adaptação das florestas no semi-árido às
alterações climáticas. Para saber mais sobre o projecto visite o nosso website em
http://echanges.fc.ul.pt/projetos/adaptforchange/.

Programa do Dia 5 de Abril de 2016
9:00

Café Boas Vindas e Acolhimento

9:30

Apresentação do programa do dia

10:00

Apresentação e clarificação da Visão para a Adaptação de Mértola às AC

11:00

Apresentação de Análise MultiCritério e Caminhos de Adaptação

11:30

Desenho dos Caminhos de Adaptação

12:30

Apresentação dos trabalhos dos grupos

13:00

Almoço* e Foto de Grupo

14:15

Apresentação das Zonas Tipo e constituição de grupos de interesse

14:45

Planeamento estratégico e identificação de responsabilidade

16:30

Intervalo para café

16:45

Apresentação dos planos

17:55
–
18:00

Apresentação dos Próximos Passos e Encerramento

* As refeições serão a cargo da organização do evento.

Pedimos a sua confirmação por telefone ou e-mail recorrendo aos
seguintes contactos:
Maria Bastidas: ambiente@adpm.pt; 286 610 000.
André Vizinho: andrevizinho@fc.ul.pt; 965 615 379.

Agradecemos a atenção e contamos consigo.
Pela equipa do projecto e parceiros envolvidos,
Com os melhores cumprimentos,
André Vizinho

