
  

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Seminário Comemorativo do Dia Mundial de Combate à 

Desertificação 

Auditório 1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,  

Av. de Berna, Lisboa,  

 

15 de Junho 2012 

 

 

“Iniciativas Portuguesas para Limitar a Degradação das Terras 

nas Áreas Susceptíveis à Desertificação” 

 

O Dia Mundial de Combate à Desertificação, comemorado todos os anos a 17 de Junho, subordina-

se no corrente ao tema “Healthy soil sustains your life: Let’s go land-degradation neutral” (textos 

alusivos do Secretariado da Convenção em anexo). Por outro lado, a data sobrepõe-se aos eventos 

preparatórios, que estarão já a decorrer localmente, relativos à Conferência Rio +20 sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, independentemente de atos de comunicação a difundir aos media para dia 17, a Comissão 

Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação decidiu na sua última reunião, em 28 de 

Fevereiro último, que se organizasse um Seminário Nacional relativo à temática na sexta-feira 

antecedente, a realizar na tarde de dia 15 de Junho e a ter lugar na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Av. De Berna, Lisboa), sob o tema geral “Iniciativas 

Portuguesas para Limitar a Degradação das Terras nas Áreas Susceptíveis à Desertificação”, 

incluindo três painéis:  

15h00 – 16h00 – Conservação dos Montados Portugueses, moderado pelo Eng.º António 

Gonçalves Ferreira, Presidente da Direção da UNAC – União da Floresta Mediterrânica, com 2 

intervenções (cada 20 minutos e 20 minutos para debate): 

- “As origens e as causas do declínio dos montados de sobro e azinho”, pelo Prof. Nuno Ribeiro 

(Universidade de Évora) e Eng.º Carlos Ramalho (Direção Regional de Florestas do Alentejo); 

- “As formações de carvalho das Beiras e perspectivas para a sua conservação e promoção”, 

pelo Prof. João Paulo Carvalho (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e Eng.º Sebastião 

Maia (Direção Regional de Florestas do Centro); 



  

 
 

 

 

 

 

16h30 – 17h30 – Recuperação de Áreas de Elevada Susceptibilidade à Desertificação, 

moderado pelo Eng.º João Soveral, Vice-Presidente da AFN / ICNB, com repartição do tempo 

equivalente ao painel anterior, incluindo: 

 - “A ocupação histórica, programas em desenvolvimento e perspetivas futuras para a Herdade 

do Monte do Vento (Mértola)”, por representante da ADPM - Associação de Defesa do Património 

Mértola, a indicar; 

- “Usos tradicionais e novos desafios para as pastagens mediterrânicas”, pelo Dr. João Madeira, 

Empresário agrícola e Consultor da ACOS – Associação de Criadores de Ovinos do Sul; 

17h30 – 18h00 - Investigação e Desenvolvimento sobre Desertificação em Portugal, moderado 

pela Eng.ª Paula Sarmento (a confirmar), Presidente da AFN e do ICNB, com uma intervenção (20 

minutos e 10 minutos para debate): 

– “Os Estudos e Projetos de Investigação e de Desenvolvimento para o Combate à 

Desertificação em Portugal”, pela Prof.ª Maria José Roxo, da Universidade Nova de Lisboa. 

Dado o simbolismo da data, o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural 

poderá participar no encerramento do Seminário, se tiver disponibilidade de agenda para o efeito. 

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, através das Unidades 

de Investigação IDE (Instituto de Dinâmica do Espaço) e e-GEO (Centro de Estudos de Geografia e 

Planeamento Regional) é a anfitriã da iniciativa, assegurando a organização do “coffee braek”, a 

meio da tarde. 

Solicita-se a confirmação de participação, com indicação do nome, entidade representada e contatos 

(mail e telefone), a realizar até 14 de Junho, para maria.roxo@gmail.com. 
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