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Abril de 2021
I plant a tree, we grow forests
Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de abril 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 EISMEA através do Programa LIFE.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Atividades recentes do projeto
Eventos de plantação
Ao longo do mês passado, a Life Terra organizou mais de 20 eventos de
plantação em 6 países europeus diferentes: Bélgica, Países Baixos, Espanha,
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A Life Terra trabalhou em conjunto com a família e amigos, voluntários,
especialistas em plantação e organizações, como a De Kring, Rabobank,
Mach3Builders, Avans Hogeschool e muitas mais, para garantir eventos de
plantação bem-sucedidos, faça chuva, faça sol!
Estes eventos criam a oportunidade de experimentar diferentes técnicas em
várias regiões com diferentes necessidades e requisitos em termos de clima.
Por exemplo, este mês, a nossa equipa utilizou a técnica de casulos em
Cáceres.
Pode obter mais informações sobre os nossos eventos de plantação e o
trabalho de “bastidores” aqui.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Aplicação online da Life Terra
A Life Terra também tem o orgulho de anunciar que a web app Adopt a Tree está
disponível agora em inglês, espanhol e alemão. Pode aceder à web app – não é
necessário transferir nada, basta clicar na ligação e poderá adotar ou oferecer uma
árvore para ajudar a proteger o ambiente e as florestas a partir do conforto da sua
própria casa.
O que fizemos até agora:
Número de utilizadores na web app: 81
Número de árvores adotadas: 1319
Número de árvores oferecidas: 168
Países: Países Baixos, Espanha, Alemanha, Itália, Perú, Suécia, Suíça e
Irlanda
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Próximos eventos
Esteja atento às próximas atividades associadas ao projeto Life Terra. A época de
plantação chegou agora ao m, mas a próxima época de plantação começará em
setembro/outubro de 2021.
Grécia – Macedónia Ocidental
Maio de 2021: Dia de plantação com a Multi-children Association de Ptolemais
Itália
Maio de 2021: Evento de plantação com o nosso parceiro AlberItalia em Viadana,
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Portugal
Evento de plantação em equipa com o escritório da IG&H Consulting de Lisboa, em
Freixo do Meio, Montemor-o-Novo (a con rmar)

Obtenha mais informações sobre os eventos Life Terra aqui.

Vídeo da Life Terra – Evento de plantação em
Bruxelas
No dia 26 de março de 2021, a EURACTIV juntou-se à Life Terra Foundation e
à Royal Forestry Society of Belgium para plantar árvores na floresta belga
próxima de Bruxelas.
Esta floresta particular, a 30 minutos de Bruxelas, foi dizimada pelo
escaravelho da casca. Uma equipa de especialistas florestais e voluntários
reuniu-se para plantar mais de 200 árvores, utilizando a web app da Life Terra
para identificar e controlar o seu trabalho.

Vídeo da Life Terra – Delta del Llobregat
Este mês, no Delta del Llobregat, a EFE Verde juntou-se à De Kring para se
focar na restauração ambiental em locais ecológicos importantes que foram
danificados devido à ação humana. A Life Terra quis ilustrar esta história com
uma ação de voluntários no Delta del Llobregat, na província de Barcelona.
O Delta costumava ser uma área natural rica que combinava zonas húmidas,
bosques de pinheiros e dunas. Mas agora está em más condições devido à
fragmentação dos habitats e espécies invasivas.
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Na imprensa
Consulte a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadas ao
ambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:
1) El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España

2) Top 10 most surprising benefits of trees
3) Swamp Sentinels
4) The Royal Forestry Society of Belgium welcomes Life Terra’s first planting
initiative in Belgium
5) The climate crisis can´t be solved by carbon accounting tricks

Redes sociais
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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

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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