
CLIQUE AQUI       
Para entrar na 1ª vez  

   Coloque aqui o seu endereço de e-mail 
joao@mail.pt 

Exemplo100% 

Exemplo100% 

   Crie uma palavra-passe para aceder à plataforma 

A palavra tem que ter pelo menos 6 caracteres, uma letra maiúscula, 

um algarismo (0 a 9) e um caracter não alfanumérico (+*>!”#$%&). 

Tome nota da palavra passe, porque não há forma de a recuperar. 

   Clicar para autorizar 

   Repita a palavra-passe 
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1. Entre na plataforma no endereço:  www.sigm.lifemontadoadapt.com 

2. Selecione a língua em que pretende ver a aplicação, em Português ou em Espanhol  

3. Consulte as informações disponíveis nos separadores “Início”, “Projeto” e “Contacto” 

4. Para entrar na plataforma deve registar-se, clicando em “Registar” 

      (Se já fez o registo anteriormente, clique em “Iniciar sessão” para entrar na plataforma) 

 

5. Introduza os seus dados e crie uma palavra-passe 

https://www.sigm.lifemontadoadapt.com/


   Clique aqui para introduzir os dados da exploração 

   No final clique em “Guardar” 

   Preencha os campos  

 Os primeiros 5 campos são de preenchimento obrigatório 

6. Introduza os dados da sua exploração (pode introduzir os dados de diversas explorações) 

7. Quadro das explorações (aqui pode alterar os dados, introduzir mais explorações, ou iniciar o diagnóstico de cada exploração) 
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Clique aqui se pretender fazer alterações nos dados  da exploração 

   Clique aqui para iniciar o questionário 

Clique para introduzir outra exploração 

Neste campo deverá colocar 

um numero inteiro, sem 

virgula nem casas decimais. 



8. Quadro de questões para os 5 grupos em análise. Clique para “Responder” às perguntas de cada grupo. 

   Clique em “Responder “ em cada grupo de questões 

9. Selecione a resposta a cada uma das questões e no final clique em “Guardar”. 
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10. Responda às questões de cada um dos grupos.  

      Clique em “Guardar” depois de responder a todas as perguntas de cada grupo.  
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11. Depois de responder a todas as questões, todos os grupos apresentam a palavra “Completo”.   

       De seguida clique em “ Veja as Medidas de Adaptação sugeridas “. 

   Haga clic para ver las medidas que se aplicarán 
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12. Surge o quadro com as Medidas de Adaptação sugeridas para  o grupo “Arvoredo”. 

      Clique em “Gado”, “Água”, “Solo”, ou  “Rentabilidade” para ver as medidas propostas nas restantes áreas de atuação. 

As medidas apresentadas dependem do diagnóstico efetuado de acordo com as respostas dadas. A qualquer momento pode alterar 

as respostas para ajustar à realidade de cada Montado. 
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     Quadro com as Medidas de Adaptação sugeridas para  o grupo “Solo” e “Rentabilidade” . 

As medidas apresentadas dependem do diagnóstico efetuado de acordo com as respostas dadas. A qualquer momento pode alterar 

as respostas para ajustar à realidade de cada Montado. 

 

12. Nestes quadros deve clicar em cada uma das medidas para abrir a ficha respetiva. 

Clique para abrir a ficha de 

cada medida a aplicar 
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13. Ao clicar em cada medida abre uma ficha com um conjunto de informações, que explicam de forma sucinta a sua forma 

de aplicação, a sua importância ou o seu impacto.     

 As fichas são em formato pdf, podem ser descarregadas, guardadas ou impressas. 

14. Todas as fichas contém um vídeo, onde os agricultores do projeto demonstram as vantagens da aplicação da Medida de 

Adaptação. Deve clicar em cima da imagem do vídeo para o poder visionar na plataforma Youtube. 

 
Clique na imagem para ver o vídeo 
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15. Assista ao vídeo incorporado na ficha (abre diretamente na plataforma Youtube). 

16. A plataforma dispõe ainda de um conjunto de outros recursos 

Clique em cada um destes campos para 

abrir a informação correspondente 
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17. Pode abrir cada um dos recursos que contém diversa informação disponível, produzida no âmbito do projeto. 

Estes documentos de apoio estão em formato pdf, podem ser descarregados, guardados ou impressos. 

Clique aqui para concluir  

18. Para concluir deve clicar em “Seguinte” na última página para preencher um formulário de adesão à  

      REDE DE MONTADOS ATIVOS NA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. 
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19. Preencha o formulário final de adesão à REDE DE MONTADOS ATIVOS NA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. 

 

 

20. Preencha cada uma das questões do formulário. Caso pretenda fazer alguma plantação selecione as espécies na última 

questão do formulário.  
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 O processo está concluído. 
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