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O QUÊ
O principal objetivo deste 
projeto é providenciar no 

CarboNostrum HUB recursos 
educacionais e formativos para 
capacitar os públicos-alvo com 

as melhores ferramentas e 
conhecimentos possíveis para 
aplicar soluções de mitigação 

e adaptação às mudanças 
climáticas em solos pobres 
e terrenos degradados em 

ecossistemas Mediterrâneos.

POR QUÊ
O projeto CarboNostrum visa 
capacitar pequenos e novos 

agricultores em toda a Europa 
Mediterrânea para repensar ou 

mudar as suas práticas de gestão 
do solo para combater efetivamente 

as mudanças climáticas e a 
desertificação, aumentar a sua 

sustentabilidade económica e ser 
um passo valioso para um futuro 

sustentável e justo, onde ninguém 
seja deixado para trás.

PARA QUEM
Se é um jovem ou novo 

produtor agrícola ou um 
pequeno agricultor, o projeto 

CarboNostrum é para si!

Além disso, se faz parte 
de uma cooperativa 

agrícola, associações de 
desenvolvimento local ou 

municípios de áreas rurais, 
fique atento ao 

projeto CarboNostrum!

https://carbonostrum.eu

QUANDO
Quer saber quando as ferramentas educacionais 

CarboNostrum estarão disponíveis? 
Veja o cronograma abaixo:

https://carbonostrum.eu
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JANEIRO 22 

DEZEMBRO 22
Recursos formativos com foco nos 

desafios colocados pelas mudanças 
climáticas e os benefícios da 

implementação de medidas para uma 
agricultura regenerativa.

EstudodeCasos

OUTUBRO 22
Boas práticas em agricultura 

regenerativa a aplicar em 
explorações em ecossistemas 

mediterrânicos.

Manual

JUNHO 23
Um curso misto inovador que capacitará 

os agricultores com conhecimentos, 
habilidades e competências em práticas 

para a agricultura regenerativa, 
que preservam ativamente o solo 

e os ecossistemas.

CursoOnline

OUTUBRO 23
Ferramenta de visualização interativa 

com mapas de toda a Europa 
contendo dados vitais sobre clima
 e fatores biofísicos que afetam 

o ciclo do carbono.

WebGis

DEZEMBRO 23
Em PT, ES, IT, EL e TR 

Conferência&Workshops

ABRIL 24
Em PT, ES, IT, EL e TR

SeminárioDigital

MAIO 22
Uma ferramenta interativa contendo 

todos os recursos desenvolvidos 
para promover a implementação 
de estratégias de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas 
nos ecossistemas mediterrânicos.

CarboNostrumHUB
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