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Maio de 2021!
 
I plant a tree, we grow forests

Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de maio 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.

Atividades recentes do projeto

Eventos 
 
Com a época de plantação quase no fim, a Life Terra organizou os nossos
eventos de plantação finais, como é o caso de Benissa e Castória. 

A Life Terra também aproveitou a oportunidade para colaborar com outros
beneficiários do Programa LIFE, tendo-se reunido com membros da equipa da LIFE
Soria Forest Adapt no dia 4 de maio de 2021 e tendo discutido a restauração do
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ecossistema, o envolvimento dos cidadãos e a monitorização inovadora. 
 
Pode obter mais informações sobre os nossos eventos de plantação e o trabalho de
“bastidores” aqui.

EU GREEN WEEK 2021 
 
A Life Terra participará na Semana Verde da UE 2021, estabelecendo parceria
com o grupo Pestana em Portugal para um evento virtual no dia 8 de junho de
2021, “Algarve: reconciliar o turismo e o ambiente”. Iremos discutir os
incêndios florestais, a plantação de árvores e o impacto das alterações
climáticas na indústria do turismo. 
 
Pode obter mais informações sobre o evento e sobre a Semana Verde da UE
aqui e inscrever-se no evento aqui. 

Próximos eventos

4 - 6 de Junho: ECOFEST 2021, equipa CERTH apresenta projecto Life Terra
(link - para mais informações sobre o evento em grego)

 
A primeira época de plantação da Life Terra chegou agora ao fim e conseguimos
plantar mais de 13,925 árvores. A próxima época de plantação inicia-se em outubro
de 2021, mas não tem de esperar até essa altura para ajudar a nossa causa - pode
oferecer ou adotar árvores através da nossa plataforma: a web app da Life Terra.

Vídeo da Life Terra - Juntos restauramos os
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sistemas ecológicos na Europa

O parceiro comercial da Life Terra, a Mach3Builders, quer fazer uma
contribuição positiva para o ambiente e não apenas compensar as emissões
de CO2. Plantar árvores é uma forma simples de contribuir imediatamente. O
movimento social referente à plantação de árvores está a aumentar passo a
passo, com cada vez mais pessoas e empresas interessadas em agir contra as
alterações climáticas.

Vídeo da Life Terra - Como podemos criar
�orestas preparadas para o futuro ao plantar
árvores resistentes às alterações climáticas

Como podemos criar florestas preparadas para o futuro ao plantar árvores
resistentes às alterações climáticas? O mundo encontra-se numa encruzilhada.
Ou agimos agora ou teremos de enfrentar as consequências. A Life Terra
pretende restaurar a natureza de uma forma sensata, de forma a que, em 30
ou 50 anos, essas árvores continuem a prosperar. Portanto, restaurar a
natureza através da criação de florestas preparadas para o futuro. Porque, na
realidade, não é a natureza que depende de nós. Nós é que dependemos da
natureza.
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Vídeo da Life Terra - Mensagem para os
proprietários de terrenos

Se for um proprietário de terreno, privado ou público, e pretende ter mais
árvores no seu terreno, pense na Life Terra

 
O nosso projeto fornece as árvores e a mão-de-obra para ajudar a plantar e
restaurar ecossistemas completos, sem custos para o proprietário. 
 
Podem ser áreas danificadas por incêndios florestais, terras que sofreram
erosão ou terrenos agrícolas que precisam de ser transformados para a
exploração de sistemas agroflorestais. Se acha que precisa de mais árvores,
contacte-nos em www.lifeterra.eu.
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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) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem? 
 
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says 
 
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press 
 
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

Redes sociais

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
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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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