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Agosto de 2021!
I plant a tree, we grow forests
Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de agosto de 2021, onde facultamos
informações 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.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Incêndios florestais devastadores na Grécia
Ocorreram mais de 580 incêndios na Grécia desde 27 de julho, sendo a
maioria destes incêndios controlados. No entanto, o risco de incêndios
florestais permanece elevado. Mais de 120.000 hectares de floresta, habitat
natural e algumas aldeias foram completamente destruídos. A Life Terra
acompanha os nossos parceiros do CERTH e proprietários rurais em todo o
país. Estamos gratos pelo trabalho de mais de 1.200 bombeiros que puseram
as suas vidas em risco para combater estes incêndios. Falamos de bombeiros
dos vários cantos da Europa, incluindo Ucrânia, Roménia, Sérvia, Eslováquia,
Polónia, Moldávia, França e Alemanha.
A Grécia é um dos países de implementação da Life Terra. Estamos prontos
para começar a restruturação após a devastação consequente das alterações
climáticas e para ajudar no repovoamento da biodiversidade e florestas por
todo o país.
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Visita ao local da plantação da Rosberg X Racing no MotorLand
em Aragão
No último ano, a Rosberg X Racing plantou 100 árvores no mês de dezembro
para compensar as emissões relacionadas com as suas atividades de corrida e
inspirar outros participantes a adotar medidas de prevenção contra as
alterações climáticas, como parte da sua participação no campeonato de
Extreme E.
Saiba mais aqui.

Life Terra – Visita a Portugal em agosto de 2021
A equipa de implementação da Life Terra viajou até Lisboa, em Portugal, para
um encontro com o chefe de implementação nacional, Carlos Rio Carvalho.
Juntos visitaram a belíssima cidade e discutiram sobre os planos e desafios a
enfrentar no próximo ano.
Ficaram a compreender as complicações que envolvem o caso de Portugal e a
forma como a implementação pode diferir comparativamente aos outros
países, de forma que as atividades da Life Terra sejam adaptadas
adequadamente ao contexto local.
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Festival Cruïlla em Barcelona
Durante o festival Cruïlla em Barcelona, a DKV Seguros - Elche montou um
posto onde os visitantes podiam calcular a sua pegada de carbono com base
no percurso efetuado até ao festival. Dos 465 participantes inquiridos, apenas
43 viajaram para o festival sem emissões. Os restantes emitiram uma
quantidade total de 6 toneladas de CO2.
A DKV, @volterraecosystems, e a Life Terra comprometem-se a plantar 443
árvores: 400 para compensar o carbono emitido e mais 43 como forma de
agradecimento aos visitantes do festival que não deixaram nenhuma pegada
de carbono. As árvores serão plantadas em El Bruc (Barcelona), uma região
devastada por um incêndio em 2015. Também serão plantados arbustos
autóctones com o objetivo de aumentar a biodiversidade nessa região.
Agradecemos à @dkvseguros por escolherem a Life Terra e a todos os
participantes do questionário da pegada de carbono!
Descubra mais aqui.

A C&A faz parceria com a Life Terra para a criação de duas novas
florestas em Portugal e Espanha
Temos o prazer de anunciar que serão plantadas duas novas florestas no
próximo outono para somar ao histórico ambiental da C&A Iberia. O retalhista
de moda celebra, no mês de outubro, o seu 30.º aniversário em Portugal e
pretende convidar clientes, colaboradores e parceiros de negócio para plantar
uma nova floresta nos arredores de Lisboa. A floresta em Espanha será
plantada na Galiza, de modo a celebrar a abertura da loja renovada de Vigo.
Mantenha-se a par para mais novidades!
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Descubra mais sobre os nossos eventos de plantação e o que se passa
por detrás das câmaras aqui.

Próximos eventos
Life Terra Policy Event
No dia 7 de setembro de 2021, o Life Terra irá realizar o seu primeiro
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
conjuntoque a restauração florestal e a plantação de árvores podem ter
na mitigaçãodas alterações climáticas. Um projeto como o Life Terra, que
visa plantar 500milhões de árvores ao longo de 5 anos, faz uma diferença
material? Que liçõespodem 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.
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Life Terra - Klimawald

Na imprensa
Observe a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadas
aoambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:
1) Earth Overshoot Day
2) Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit
3) Europe's ban on single use plastic
4) Which countries are leading the way in terms of Green Progress?
5) New Dutch Vertical Forest
Special Report on Forestry and Climate change
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Redes sociais

Não se esqueça de seguir os canais nas redes sociais da Life Terra
paraestar 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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