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Janeiro 2021!
Bem-vindo à primeira newsletter Life Terra de 2021, onde se poderá manter
actualizado sobre todas as nossas actividades. Falemos um pouco de nós: este
projecto é composto por 16 parceiros que, de forma complementar, apoiam a
iniciativa através da investigação, logística, educação e meios de comunicação. O
nosso objectivo é plantar 500 milhões de árvores em 5 anos e capturar o
equivalente a 100 milhões de toneladas de CO2 durante este período.
Os eixos da Life Terra são:
- Plantação de árvores.
- O seu controlo.
- Educação ambiental.
- A criação de uma comunidade
interessada.

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

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Actividades recentes do projecto
A Life Terra tem estado muito ocupada durante os seus primeiros 6 meses do
projecto. Continue a ler para saber o que temos andado a fazer:
Lançamento da aplicação
Na próxima semana vamos lançar a primeira versão da plataforma Life Terra, onde
os utilizadores poderão ver e etiquetar as próprias árvores que plantaram.
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Na plataforma, poderá encontrar informações sobre as árvores que plantou: a sua
localização, as suas espécies e a hora e data em que foram plantadas. Estamos a
trabalhar numa ferramenta inovadora de localização que fornecerá outras
informações sobre eles, tais como o CO2 que podem capturar, a sua altura, etc.

A 22 de Janeiro, Life Terra e Volterra estiveram em El Bruc (província de Barcelona)
e plantaram e etiquetaram árvores para testar esta plataforma e todas as suas
funcionalidades.

Plantações
Espanha
XTREME RACING
Em Dezembro, tivemos a oportunidade de trabalhar com Nico Rosberg, o piloto de
corridas finlandês-alemão. Life Terra trabalhou com a sua equipa, Rosberg Xtreme
Racing, plantando árvores em Aragão, uma região de Espanha que sofreu com os
incêndios florestais, a seca e a erosão devido aos ventos fortes. A plantação de
árvores é uma iniciativa importante para restaurar terrenos degradados e ajudar a
reverter o impacto local das alterações climáticas.
A contribuição da equipa de Nico Rosberg ajudará a compensar aproximadamente
20 toneladas de emissões de CO2, o que é equivalente às emissões associadas,
por exemplo, a 4 bilhetes de ida e volta Berlim-Nova Iorque.
Nico Rosberg: "Esta iniciativa representa uma oportunidade incrível não só
para promover a sensibilização, mas também para inspirar a acção na luta
contra as alterações climáticas, a maior ameaça ao nosso planeta nos dias de
hoje".
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Crédito: Roberg Xtreme Racing
#RXR #DrivenByPurpose

Portugal
Primeira plantação de Terra Vida em grande escala começa em Portugal
Montemor-o-Novo, 15 de Janeiro de 2021.
A semana passada marcou o início de uma nova fase emocionante para a Life
Terra. Na Herdade Freixo do Meio, no Alentejo, foram plantadas as primeiras
3.000 árvores e arbustos para restaurar uma área que sofreu muito com a
erosão e a falta de vegetação.
O projecto é materializado pelo nosso parceiro IG&H Consulting, dos Países
Baixos. Esta consultoria holandesa, com uma filial em Lisboa, está muito
preocupada com a sua pegada ambiental e tem um programa interno para uma
utilização mais inteligente da energia, poupando papel e plástico no escritório e
alugando carros eléctricos.
Estamos orgulhosos e gratos por a IG&H Consulting ter escolhido a Life Terra
para compensar as suas emissões de carbono.
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O vídeo do projecto Life Terra já está
disponível!
Ver como o fundador da Life Terra explica porque acredita que plantar árvores
é uma das soluções mais eficazes para combater as alterações climáticas e
restaurar a saúde do nosso planeta.

Resoluções de Ano Novo - Como permanecer
verde em 2021?
À medida que 2021 começa, a Life Terra sugere 10 coisas que todos nós
podemos fazer para ajudar a salvar o nosso planeta:
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Na imprensa
Consulte a nossa última cobertura sobre notícias relevantes relacionadas com o
ambiente, alterações climáticas e Life Terra:
Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January…
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Carbon capture is vital to meeting climate goals, scientists tell green critics
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Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports…
Clever cocoons transform the drylands
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory.
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife…
Bundestag to make agroforestry funding a reality
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports…
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…

Redes sociais
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Não se esqueça de seguir as redes sociais da Life Terra para se manter a
par das nossas últimas histórias:

Próximos eventos
Fique atento às próximas actividades relacionadas com o projecto Life Terra.
Espanha
06/02/2021: Plantação familiar em Garraf/Sitges, Catalunha.
21/02: Plantação local em Alzira e Circ de la Safor, Valência.
24-27/02: Plantação de cidadãos em Granja Huerto Alegre, Granada, Andaluzia.
17-19-20/03/2021: Plantações locais com escolas e cidadãos em Cardona, Barcelona
20/03/2021: Plantação de KRING, Barcelona, Catalunha
Bélgica
25/03: Plantação inicial em Bruxelas (a con rmar)
26/03: Plantação popular em Bruxelas (a con rmar)
Alemanha
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Fevereiro 2021: Início da plantação pro ssional "Life Terra - Ehreshoven Klimawald" na
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Renânia do Norte-Vestefália.
Fevereiro de 2021: Plantação da equipa de Ehreshoven em Engelskirchen (data a
con rmar) na Renânia do Norte-Vestefália.
27/3: Plantação de cidadãos em Engelskirchen.

Itália
Fevereiro 2021: Plantação com o nosso parceiro AlberItalia em Viadana, Mântua.
Portugal
18/02: Plantação com Família Serra em Louça, Cerdeira.
19/02: Plantação em Monte Frio, Arganil, Coimbra.
Fevereiro/Março: Plantação com IG&H Consulting, Freixo do Meio, Montemor-o-Novo
(a con rmar).
Países Baixos
Início de 2021: Plantio com Plan Boom, Brabante Norte.
Fevereiro 2021: Plantação cidadã em Roosendaal
Fevereiro/Março 2021: Plantação de cidadãos em Roterdão/Barendrecht/Tilburg (a
con rmar)
Início de 2021: plantação Rabobank em Hosterwold, Zeewolde
Grécia - Macedónia Ocidental
- Março/Abril 2021: Plantio de eventos em Kozani
- Março/Abril 2021: Plantio de eventos em Kastoria
- Março/Abril 2021: Evento de plantação em Voio
Se quiser saber mais sobre os eventos Life Terra, clique aqui.

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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