ReflorestAcção
Con

vite

5 a 10 Fev.
Grândola
Acção de plantação, ajudada, troca de aprendizagens,
confraternização e envolvimento de investigadores, alunos,
vizinhos e amigos da Herdade da Ribeira Abaixo na
plantação da zona de agrofloresta, pomar, aromáticas, linhas
de água no âmbito do projecto ibérico
„LIFE Montado & Climate: a need to adapt“.

Vagas limitadas
Contacto: Ana C. Vasconcelos
email: hrace3c@fc.ul.pt
Tel: 910 620 424
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O quê?

ReflorestAção

Os trabalhos de regeneração e adaptação do Montado às alterações
climáticas a decorrer na Herdade da Ribeira Abaixo, oferecem a
oportunidade de aprender-fazendo técnicas regenerativas e medidas de
adaptação do sistema eco-socio-cultural a climas mais secos, quentes e ao
futuro incerto.

Quem?

Como?

A equipa da Herdade em
colaboração com a equipa de
profissionais EcoInterventions
contextualizam os objectivos e
orientam os trabalhos planeados, e
convidam todos os interessados a
participar: Curiosos, Técnicos
Autodidatas, Especialistas,… todos
poderão aprender e partilhar algo
valioso.

Actividades incluem entre outras :
Instalação de pomar de sequeiro x
Jardim de aromáticas; Instalação
de uma agrofloresta (estilo Ernst
Götsch); Instalação de um campo
de testes de medidas de combate à
Fitóftora no Sobreiro, medidas de
retenção de água no solo;
Plantacção de espécies de suporte
ao ecossistema; etc.

Conceitos praticados
Sucessão Ecológica, Regeneração Natural Acelerada, Agrofloresta de
Sucessão, Conservação e Formação de Solo, Aumento da Capacidade de
Retenção de Água nas Plantas e na Paisagem, etc.

Quando?

Onde?

De 5 a 10 de Fevereiro, 2019.
Pode participar os dias que
quiser, com aviso prévio.

Herdade da Ribeira Abaixo
(Estação de Campo da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa)

Mosqueirões – Grândola

Logística
Alojamento em camaratas num Monte alentejano com lareira e cozinha.
Alimentos base serão providenciados e participantes deverão cozinhar
em conjunto. Custo: 0€.
Inscrições por email: hrace3c@fc.ul.pt - Informacões por Tel: 910 620 424
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