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O Programa Campeões das Zonas 
Áridas em Portugal (2013 / 2016) 

Quem são os Campeões das Zonas Áridas?  
 
O Dryland Champions é um programa iniciado em 2013 
pela Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação para reconhecer e relevar publicamente em 
cada país parte as actividades meritórias de indivíduos 
e/ou organizações ou empresas que tenham dado 
contributos práticos para intervenções de gestão 
sustentável (SLM).  
 
Sob o lema do Dryland Champions “Eu sou parte da 
solução”, a iniciativa foca-se primeiro e acima de tudo nas 
pessoas, no seu empenho e esforços para promover o 
bem-estar das populações locais e as condições favoráveis 
dos ecossistemas afetados por desertificação e seca. 

O que pode ser reconhecido? 
O programa Dryland Champions reconhece em cada país um largo espetro de atividades de SLM. Todas as 
ações, activiades, iniciativas e projetos (no local ou externos) que introduzam, facilitem, promovam e/ou 
apliquem práticas ou políticas de SLM ao nível local ou nacional, como:  
 
1) Proteger as terras produtivas prevenindo da degradação os solos saudáveis e restaurando as terras 
degradadas através da sua gestão sustentável  práticas correlacionadas da restauração paisagística:  
Ações, iniciativas e/ou projetos deste tipo podem ter contribuído para promover as condições ambientais das 
zonas áridas e suas populações;  
 
2) Criação de condições favoráveis para a gestão sustentável das terras: Ações, iniciativas e/ou projetos 
deste tipo são reconhecidos pela sua dedicação permanente para defender a implementação de políticas que 
salvaguardem os ecossistemas das zonas áridas. Estes indivíduos ou grupos providenciam a direção e a 
energia, colaborando com os outros e alicerçando o caminho para o sucesso continuado; 

 
3) Actividades de sensibilização e educação:  
Ações, iniciativas e/ou projetos deste tipo providenciam contributos para a educação ambiental através 
ensino, investigação ou outros serviços. Tais esforços promovem o reconhecimento da desertificação, da seca 
e SLM, e identificam oportunidades para mudanças positivas; 
 
4) Suporte a meios alternativos de subsistência nos ecossistemas das zonas áridas e/ou investimentos no 
desenvolvimento sustentável das zonas áridas:  
Ações, iniciativas e/ou projetos distinguidos pelos esforços pioneiros para suportar meios de subsistência 
alternativos nos ecossistemas das zonas áridas pela implementação de programas na prevenção de desatres 
e catástrofes, geração de rendimentos alternativos, segurança social, práticas de negócios amigáveis das 
terras, e que tenham demonstrado esforços para encorajar outros para realizar intervenções equivalentes. 

Quem pode ser reconhecido? 
O programa Dryland Champions é aberto a toda a 
gente, designadamente:  
• Grupos juvenis e Escolas;  
• Individualmente adultos, jovens e crianças; 
• Negócios; 
• Indústria; 
• NGOs/CSOs 
• Grupos comunitários, municípios, ou grupos étcnicos. 
 
O programa Dryland Champions tem aplicação a nível 
nacional, tendo a participação de Portugal desde o seu 
início.  
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As entidades designadas como Campeões das Zonas Áridas 
têm o direito a usar na sua documentação e produtos de 
referência o logo do programa, acrescendo a designação 

Portugal e o respetivo ano (2013 a 2016) 

Drylands Champions por País 

País 2013 2014 2015 2016 total 

Brasil 14 31 45 

Eritreia 4 1 5 

Hungria 2 2 

Perú 9 9 

Portugal 12 11 4 7 34 

Quénia 3 3 

Tailândia 4 4 

Total 25 35 35 7 102 

Drylands Champions Portugal por Ano e por grupo de 
laureados 

Grupos 2013 2014 2015 2016 total 

ADLs 3 1 4 

ONGA 3 1 4 

ONGD 1 1 1 2 5 

APFlorestais 4 3 7 

APRaças autóctones 2 2 

Personalidades Adm 2 2 

Agricultores 1 1 2 

Ciência e Tecnologia 2 1 1 4 

Serviços 1 1 

Inst financeiras 1 1 

Autarquias 2 2 

Total 12 11 4 7 34 

Drylands Champions Portugal por 
Região (sede / atividade) 

Região 2013 2014 2015 2016 total 

Todo o país 3 2 5 

Continente 4 4 

Norte 2 2 4 

Centro 2 2 4 

LVT 1 2 3 

Alentejo 1 2 3 

Algarve 4 1 1 6 

Madeira 0 

Açores 0 

Cooperação 1 1 1 2 5 

Total 12 11 4 34 
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Drylands Champions Portugal 2016 

Entidade Intervenção 

Agência de Desenvolvimento Gardunha 21 (ADG21)  
Intervenções desenvolvimento sustentável na região da serra da 
Gardunha 

Câmara Municipal de Coruche 
Projeto “Incêndios e ordenamento florestal em povoamentos de 
sobreiro na Herdade dos Concelhos” 

Câmara Municipal de Mação – Departamento Florestal 
“Zona de Demonstração do Alto da Caldeirinha – Prevenção de 
incêndios florestais em áreas de minifúndio 

Associação In Loco 
Estímulos à agricultura local e biológica e promoção de 
comportamentos responsáveis 

ISU – Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária 

Plano de Formação ERF - "Escola Rural Familiar" (Escola 
Profissional de Agricultura e Pecuária) no semiárido de 
Moçambique 

Universidade de Aveiro 
Projetos CESAM – Recuperação de solos pós incêndios / Professora 
Celeste Coelho 

VIDA – Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento 
Africano 

Trabalho com comunidades que dependem dos recursos naturais 
para a sua sobrevivência e na luta pela água em Matutuine 
(Moçambique) 


