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Junho de 2021!
I plant a tree, we grow forests
Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de junho de 2021, onde facultamos
informações atualizadas sobre os desenvolvimentos mais recentes referentes aos
eventos de plantação, tecnologia e atividades educativas do projeto.
Somos ambiciosos, porque sabemos que é necessário agir imediatamente contra as
alterações climáticas no mundo #climateactionnow
Life Terra é um projeto cofinanciado pela CINEA através do Programa LIFE.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Atividades recentes do projeto
Com a época de plantação quase no fim, a Life Terra organizou eventos para
promover o projeto e para se preparar para a próxima época de plantação no
outono de 2021:
Na sexta-feira, dia 28 de maio, a Life Terra, em conjunto com o parceiro local
Stift Ehreshoven, inaugurou o lançamento do primeiro projeto-piloto
“Klimawald” na Alemanha (a ligação entre “clima” e “silvicultura” em alemão.)
Durante o evento, foi realizada uma plantação simbólica para a qual o viveiro
local forneceu um carvalho vermelho e a Life Terra demonstrou a tecnologia de
identificação de árvores. Cerca de 19 500 rebentos de árvores de origem
espanhola foram plantados em março de 2021 e estão a criar raízes, estando
em condições muito boas após os primeiros 2 meses chuvosos.
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Em junho de 2021, a Life Terra também visitou locais em Espanha que estão
entusiasmados por colaborar com a Life Terra nos próximos anos, nomeadamente:

A quinta El Espinar - na região de Navas de San Antonio, perto de Madrid:
ajudar a restaurar 55 hectares das suas terras, não só ao plantar árvores de
fruto, mas ao criar um ecossistema de novo, que também irá ajudar a
recuperar o rio que atravessa a quinta.
Olival Castillo de Canena - na região de Canena, Jaén: continuar a
desenvolver um projeto de reflorestação que iniciaram no ano passado ao
colaborar com a Life Terra e ao reflorestar 25 hectares connosco.
Quinta regenerativa La Junquera e Mulas - em Junquera, Múrcia: plantar 10
000 árvores durante a próxima época de plantação
Uma quinta familiar na região de Mulas, Múrcia, num campo com 20 hectares
que foi comprado por 7 famílias em conjunto para regenerar a área.
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A Life Terra também foi promovida durante o ECOFEST 2021, na Grécia, pelo
nosso parceiro CERTH - um festival de três dias dedicado ao desenvolvimento
sustentável, a cidades ecológicas e inteligentes e à mobilidade sustentável.

Pode obter mais informações sobre os nossos eventos de plantação e sobre o
trabalho de “bastidores” aqui.

EU GREEN WEEK 2021
A Life Terra participou na EU Green Week 2021, estabelecendo uma parceria
com o grupo Pestana em Portugal num evento virtual no dia 8 de junho de
2021. Juntaram-se a nós especialistas ambientais, a indústria do turismo e
profissionais da comunicação social - todos a trabalhar em conjunto para
abordar uma questão urgente: a reconciliação do turismo com o ambiente.
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Próximos eventos
A primeira época de plantação da Life Terra chegou agora ao fim e conseguimos
plantar mais de 71 284 árvores e mais de 100 espécies diferentes. A próxima época
de plantação inicia-se em outubro de 2021, mas não precisa de esperar até essa
altura para ajudar a nossa causa - pode oferecer ou adotar árvores através da
nossa plataforma: Aplicação online da Life Terra.

Life Terra Video - How trees secretly
communicate with each other
Quando anda pela floresta... Pensa no que está a acontecer debaixo dos seus
pés? As árvores comunicam as suas necessidades e enviam umas às outras
os nutrientes através da “wood wide web”, uma teia de comunicação da
floresta, à semelhança da nossa internet. Esta ligação é muito mais profunda
do que os cientistas pensavam inicialmente. Assista ao nosso vídeo para
aprender mais.
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Na imprensa
Observe a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadas ao
ambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:
1) Life Terra: apply the scientific criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Redes sociais

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Não se esqueça de seguir os canais nas redes sociais da Life Terra para
estar a par das nossas histórias mais recentes:

Subscreva a newsletter da Life Terra

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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