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

 
Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de julho de 2021, onde
facultamosinformações atualizadas sobre os desenvolvimentos mais recentes
referentes aoseventos de plantação, tecnologia e atividades educativas do projeto. 
 
Somos ambiciosos, porque sabemos que é necessário agir imediatamente contra
asalterações climáticas no mundo #climateactionnow, 
 
Life Terra é um projeto cofinanciado pela CINEA através do Programa LIFE.

Atividades recentes do projeto

Lançamento do Terra Mission 
 
Em colaboração com a Gynzy, o Life Terra desenvolveu um pacote educativo,
com o qual os alunos aprendem, entre outras coisas, como podem contribuir
ativamente para uma sociedade sustentável. 
  
O nosso curso educativo interativo Terra Mission para idades entre os 8-10 e
11-14 está agora disponível em neerlandês e inglês. O pacote educativo
consiste numa aula introdutória, 8 temas e uma aula de encerramento. Leia
mais sobre o que torna esta série de aulas tão única aqui.

Presente de graduação sustentável 
 
Dois alunos neerlandeses, Lisa e Nick, da Universidade de Ciências Aplicadas de

Saiba mais sobre a Life Terra aqui
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Avans (Avans Hogeschool) nos Países Baixos, tinham um grande sonho: dar uma
árvore como presente a todos os graduados e criar uma nova floresta com essas
árvores na sua comunidade. Abordaram o Life Terra e assim começou uma
colaboração próspera. Este mês, os primeiros 4000 graduados receberam uma
árvore de graduação de presente e poderão plantar a sua árvore no outono durante
um evento de plantação. A nova floresta plantada irá permitir o crescimento de até
100 000 árvores nos próximos anos. “A «árvore de graduação» simboliza o
crescimento dos alunos na Avans, que obviamente, continua depois de terminarem
os estudos.”

Steering Committee Meeting -  Julho de 2021 
 
No dia 7 de julho, mais de 40 pessoas de entre os nossos 15 beneficiários
juntaram-se para partilhar as suas conquistas no primeiro ano do projeto.
Temos o prazer de poder criar esta ligação e de partilhar as nossas
experiências virtualmente e estamos entusiasmados por começar a trabalhar
no segundo ano do Life Terra! 

Pode obter mais informações sobre os nossos eventos de plantação e sobre o
trabalho de “bastidores” aqui.

Próximos eventos

Life Terra Policy Event 
 
No dia 7 de setembro de 2021, o Life Terra irá realizar o seu primeiro
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Evento Político focado na "Forest Restoration and Tree-Planting – What
impact for climate change mitigation?" 
 
Junte-se a nós às 09:30 no dia 7 de setembro para discutir o impacto conjunto
que a restauração florestal e a plantação de árvores podem ter na mitigação
das alterações climáticas. Um projeto como o Life Terra, que visa plantar 500
milhões de árvores ao longo de 5 anos, faz uma diferença material? Que lições
podem ser aprendidas com esses projetos e como podem ser replicadas com
êxito? 
 
Oradores:

Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation

Obtenha mais informações sobre o evento aqui ou simplesmente
REGISTE-SE AQUI.

Life Terra no podcast Regenerative Skills

Ouça aqui Sven Kallen, Fundador do Life Terra, no podcast Regenerative Skills
a falar sobre “Como restaurar os terrenos secos e degradados da Europa” e
indo ao fundo do seu trabalho na reflorestação e agrossilvicultura em algumas
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das áreas mais degradadas e ameaçadas da Europa, desde a Península
Ibérica, que inclui Espanha e Portugal, e a bacia mediterrânica.

Na imprensa

O parceiro de comunicação do Life Terra, EURACTIV, publicou um Relatório
especial sobre florestas e alterações climáticas, 5 artigos que lidam com o tópico de
diferentes ângulos. Clique na ligação abaixo para ler entrevistas sobre o plano da
UE para capturar mais carbono das florestas; sumidouros de carbono; e entrevistas
com os MPE sobre a importância da função das florestas na legislação climática da
UE.

Social Media
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Não se esqueça de seguir o Life Terra nas redes sociais 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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