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Março de 2021
"Eu planto uma árvore, nós criamos florestas"
Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de março 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 EASME através do Programa LIFE.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Atividades recentes do projeto
Eventos de plantação
Espanha – El Bruc
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Este mês, a Life Terra colaborou com a DKV Seguros, uma empresa de seguros, em
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El Bruc para restaurar uma área que foi devastada pelo incêndio florestal em 2015 e
que não foi capaz de se autorrecuperar devido a verões rigorosos. A DKV Seguros

vai dedicar uma árvore a cada um dos seus clientes que faleceram devido à COVID,
anúncio que foi feito no dia 14 de março de 2021 – data que marca 1 ano depois do
primeiro caso de COVID em Espanha.

Espanha – Granja Huerto Alegre
Fizemos a nossa primeira plantação na Granja Huerto Alegre, Granada (Espanha),
com a escola CEIP San José de Calasanz (Málaga, Espanha). Juntos, aprendemos
a importância de fazer a nossa parte para enfrentar um problema global como as
alterações climáticas. E, como gostamos de dizer na Life Terra, pequenas ações
individuais combinadas podem gerar um impacto global. Graças à quinta Huerto
Alegre, as crianças puderam desfrutar de plantar árvores, de aprender no exterior e
de visitar os animais da quinta.
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Grécia – Eratyra
Na sexta-feira passada, dia 19 de março, o nosso beneficiário de implementação na
Grécia, o CERTH, organizou o primeiro evento de plantação na Grécia. Participaram
9 voluntários que eram principalmente agricultores da comunidade local.
Foram plantadas 80 árvores em Agios Xristoforos, localizada em Eratyra. A
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finalidade da oferta de terreno é criar um espaço verde para a recreação e bemPast Issues
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estar dos residentes da aldeia. No futuro, serão instalados bancos, quiosques e
churrasqueiras pela Câmara Municipal de Eratyra.

Vídeo da Life Terra – The importance of
restoring biodiversity
O dia 3 de março foi o Dia Mundial da Vida Selvagem #worldwildlifeday. Em
2021, este dia será celebrado no âmbito do tema “Florestas e meios de
subsistência: sustentando as pessoas e o planeta”, como forma de realçar o
papel central das florestas, das espécies florestais e dos serviços dos
ecossistemas na sustentação dos meios de subsistência de centenas de
milhões de pessoas a nível mundial. Dependemos do mundo natural para a
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sobrevivência. Precisamos da natureza. O futuro da humanidade Translate
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depende dela.
#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Vídeo da Life Terra – Entrevista com Angelo
Salsi – Diretor da unidade LIFE
Falámos com Angelo Salsi, Diretor da unidade LIFE na EASME, que
respondeu a questões importantes, como a importância do clima no Programa
LIFE, de que forma o LIFE contribui para o Pacto Ecológico Europeu e, por fim,
se é possível plantar 500 milhões de árvores? Clique no link abaixo para saber
as suas respostas.

Na imprensa
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a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadas
ao
ambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:

Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht is already planting 55 trees of a total of 1000 new ones
Barendrecht is 55 trees richer and greener. This autumn another 950 will follow.
Facilitated by the Life Terra foundation, aldermen Cees Schaap (public works) and
Tanja de Jonge (sustainability) planted the seedlings together with initiator and
entrepreneur Wouter Onis of Mach3Builders and some volunteers. "Trees are our
lifeline".
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV plants a forest in memory of its customers who died from COVID
The Life Terra project, which plans to plant 500 million trees in the EU by 2025, today
supported the work of planting a memorial forest in front of the mountains of
Montserrat (Barcelona) with which employees of the DKV insurance company
wanted to pay tribute to their customers who died in the pandemic.
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Não se esqueça de seguir os canais de redes sociais da Life Terra para
estar a par das nossas histórias mais recentes

Próximos eventos
Esteja atento às próximas atividades associadas ao projeto Life Terra.
Bélgica
Março de 2021: Evento de demonstração da aplicação em Bruxelas
Alemanha – Renânia do Norte-Vestefália
Março de 2021: Plantação pro ssional “Life Terra – Ehreshoven Klimawald” (adiada)
Março de 2021: Evento de plantação em Engelskirchen (adiado)
Grécia – Macedónia Ocidental
Março/abril de 2021: Evento de plantação em Ptolemais
Itália
Março de 2021: Evento de plantação com o nosso parceiro AlberItalia em Viadana,
Mantua
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Março de 2021: Evento de plantação em equipa com o escritório da IG&H Consulting
de Lisboa, em Freixo do Meio, Montemor-o-Novo (a con rmar)
Espanha
Março de 2021: Evento de plantação dos cidadãos em Playas de Vera, Almeria
Março de 2021: Evento de plantação dos cidadãos em Vera, Almeria
Abril de 2021: Evento de plantação da KRING em Viladecans, Barcelona, Catalunha
Abril de 2021: Evento de plantação com a Cocoons em Sevilha
Obtenha mais informações sobre os eventos Life Terra 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.

RSS

