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Assinatura Data
A Terras Dentro declara que os dados pessoais acima indicados não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além da promoção e divulgação de atividades e eventos, rela-
cionados com o tema do desenvolvimento rural, comprometendo-se a solicitar novas declarações de consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados em causa para outra 
finalidade que não a aqui expressamente manifestada. Os titulares dos Dados Pessoais registados e recolhidos para os efeitos acima indicados, têm o direito de aceder aos mesmos, bem 
como à sua retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos legais e nos  prazos  necessários à sua utilização adequada que se estima em 5 anos.
A Terras Dentro garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos dados registados, recolhidos e tratados e respeita o princípio da “minimização dos dados”, isto é, solicita APENAS 
os dados estritamente indispensáveis ao cumprimento da finalidade que os utentes autorizam, com a declaração do seu consentimento. 
Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida, relativamente ao uso dos meus dados pessoais acima indicados e apenas para as finalidades assinaladas.

Tipo de atividade desenvolvida outroProdutor florestalProdutor agrícola

Solicita-se o envio da inscrição para: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado | Rua Rossio do Pinheiro 7090-049 Alcáçovas | tel. 266 948 070 | informalentejo@terrasdentro.pt 

14:00 - Receção aos participantes
14:15 - Sessão de Abertura
  José Manuel Grilo - Presidente do 

Município de Portel
  Elsa Branco - Presidente da 

Terras Dentro – Associação para o 
Desenvolvimento Integrado

  Pedro Rocha - Diretor Regional do 
Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas do Alentejo

  Moderador: Nuno Guiomar – ICAAM – 
Universidade de Évora

14:30 -  Estratégia Nacional de Adaptação 
às Alterações Climáticas (ENAC) - 
Adaptação das Florestas às Alterações 
Climáticas

  Conceição Ferreira - Diretora do 
Departamento de Gestão e Produção 
Florestal do Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas

14:50 -  A defesa da floresta contra incêndios 
face às alterações climáticas

  João Belchiorinho – Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas

15:10 -    Melhoramento Genético como 
forma de aumentar a resiliência dos 
povoamentos às alterações climáticas  

  Helena Almeida – Centro de Estudos 
Florestais do Instituto Superior de 
Agronomia

15:30 - 15:45 - Debate
15:45 - Pausa para Café
16:00 -  Reforçar a capacidade de 

planeamento e gestão ativa dos 
espaços florestais num contexto de 
alterações climáticas 

  Conceição Santos Silva – União da 
Floresta Mediterrânica

16:20 -  Adaptação do Montado às Alterações 
Climáticas – o caso da Herdade da 
Ribeira Abaixo

  Ana Vasconcelos – Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais da 
FCUL

16:40 - Debate
17:10 -   Sessão de Encerramento
  Elsa Branco - Presidente da 

Terras Dentro – Associação para o 
Desenvolvimento Integrado

  José Manuel Grilo - Presidente do 
Município de Portel

  Capoulas Santos - Ministro 
da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural (a confirmar)
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