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Dezembro 2020 - O nosso primeiro boletim
informativo!
Bem-vindo ao primeiro boletim informativo Life Terra, onde poderá car a par
das nossas actividades e eventos. Falamos um pouco de nós: este projecto é
composto por 16 parceiros que se complementam e contribuem para ele
através da investigação, logística prática, educação e meios de comunicação
social. O nosso objectivo é plantar 500 milhões de árvores em 5 anos,
capturando o equivalente a 100 milhões de toneladas de CO2 durante este
período.
Os pilares da Life Terra são:
- Plantação.
- Monitorização.
- Educação.
- Comunidade

Life Terra é um projecto financiado pela
EASME através do Programa LIFE.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Actividades recentes do projecto
A Life Terra tem estado ocupada durante os primeiros 6 meses da sua
existência. Continue a ler para saber o que temos vindo a fazer:
Plantio de eventos:
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Durante 5 anos, Life Terra organizará eventos de plantação de árvores em toda
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a Europa - começando neste primeiro ano na Alemanha, Itália, Espanha,
Holanda, Grécia e Portugal.
Os parceiros da Life Terra Volterra e Stichting já efectuaram 11 plantações, com
o apoio muito bem-vindo de 484 participantes e o resultado de quase 1500
árvores plantadas! Estes eventos de plantação tiveram lugar em toda a
Espanha com voluntários da Life Terra, cooperativas sociais de silvicultores,
estudantes e habitantes de aldeias ambientalmente degradadas.
Devido à actual pandemia, foram tomadas as medidas necessárias para garantir
a segurança de todos os participantes e organizadores.

Tecnologia:
Em Setembro e Outubro lançámos a aplicação e o website Life Terra, onde foram
definidos todos os requisitos e características do projecto e foi desenvolvido um
plano de progresso do projecto. A partir de meados de Outubro começou a fase de
desenvolvimento, na qual nos encontramos agora. Durante o primeiro trimestre de
2021, os utilizadores da aplicação Life Terra poderão etiquetar as suas árvores em
eventos Life Terra e segui-las online no seu próprio espaço pessoal. Se não puder
assistir aos nossos eventos, pode sempre adoptar uma árvore que será plantada
para si na Europa (e acompanhar o seu progresso na aplicação).
Educação:
Educar as gerações futuras é a chave do nosso sucesso na mitigação dos efeitos
das alterações climáticas e na criação de um movimento a longo prazo para nutrir a
nossa relação com a Natureza e alcançar um planeta saudável.
Actualmente, a Life Terra está a planear realizar cursos STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática) com o objectivo de educar crianças entre os 8 e 14 anos
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de idade na sustentabilidade ambiental.
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Os estudantes/estudantes:
- aprenderão mais sobre as alterações climáticas e as suas consequências;
- explorar a sua criatividade na procura de soluções para as alterações climáticas;
- sabem como podem começar agora a tomar medidas climáticas;
- partilhar os seus conhecimentos com outros;
- plantam as suas próprias árvores;
- participar num programa de intercâmbio da UE.
Construir a equipa:
A Life Terra certificou-se de que a comunicação entre os seus membros é mantida
durante este tempo difícil através de reuniões constantes e trabalho de equipa, tanto
pessoalmente como virtualmente.
Em Novembro de 2020, por exemplo, a associação ambiental italiana Legambiente
explicou a todos os membros da Life Terra o compromisso e a importância de
encorajar o público a plantar árvores - todos nós partilhámos fotos da nossa árvore
favorita!
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Nos meios de comunicação
Veja a nossa última cobertura de notícias relevantes relacionadas com o ambiente,
alterações climáticas e Life Terra:
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet
By Jane Goodall and Marc Benioff
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet...
Dispelling the top seven tree planting misconceptions
By CIFOR Forest News
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security.
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment.
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities
By World Resources Institute
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the

RSS

Subscribe

precipice of a historic global water crisis...
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French graduates launch alumni network to fight climate change
By EURACTIV France
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports...
Five reasons why everyone should start home composting
By BrightVibes
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more.

Redes sociais

Não se esqueça de seguir as redes sociais da Life Terra para se manter a
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par das nossas últimas histórias:
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Próximos eventos
Fique atento às próximas actividades relacionadas com o projecto Life Terra.
Portugal- Almeida:
- Princípio de 2021: Evento de plantação na Nave de Haver.
Países Baixos - Amsterdão e Brabante Norte:
- Princípio de 2021: Evento de plantação no Brabante Norte
- Princípio de 2021: Evento de plantação em Amesterdão
Alemanha - Renânia do Norte-Vestefália:
- Princípio de 2021: Evento de plantação em Engelskirchen
Grécia - Macedónia Ocidental:
- Princípio de 2021: Evento de plantação em Voio
- Princípio de 2021: Evento de plantação em Kozani
Saiba mais sobre as actividades da Life Terra aquí.

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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