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Setembro de 2021!
I plant a tree, we grow forests
Bem-vindos

à

Newsletter

da

Life

Terra

de

setembro

de

2021,

onde

facultamosinformações atualizadas sobre os desenvolvimentos mais recentes
referentesaoseventos de plantação, tecnologia e atividades educativas do projeto.
Somos ambiciosos, porque sabemos que é necessário agir imediatamente
contraasalterações climáticas no mundo #climateactionnow.
Life Terra é um projeto cofinanciado pela CINEA através do Programa LIFE.

Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Atividades recentes do projeto
Life Terra em Itália
Na semana passada, a equipa da Life Terra viajou até Itália para visitar a área
onde será realizada a primeira plantação profissional italiana, em parceria com
a Legambiente. Algumas das espécies que serão plantadas incluem o
carvalho-alvarinho (Quercus robur), o choupo-branco (Populus alba), o freixode-folhas-estreitas (Fraxinus angustifolia), o amieiro (Alnus glutinosa) e o
ulmeiro (Ulmus minor). A implementação terá lugar entre o outono de 2021 e a
primavera de 2022.
https://mailchi.mp/999a0b2496c5/life-terra-newsletter-setembro-2021?e=64c8cd0300
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Exploração em Madrid
A Life Terra viajou até à Serra de Guadarrama, perto de Madrid, em busca de
novas terras a cavalo! Estas serras foram afetadas por incêndios,
sobrepastoreio e negligência. Graças à Life Terra, esta região será a casa de
novas árvores na próxima época de plantação.

Life Terra – Visitas de verão
Para além de Itália e Madrid, a Life Terra viajou para outros países de
implementação, para visitar locais de plantação da primavera de 2021 e para
verificar o estado das árvores. As árvores da Life Terra estão a crescer e a
receber a água e o sustento necessários, apesar das temperaturas que, neste
verão, atingiram um recorde máximo.
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O primeiro evento da política da Life Terra
No dia 7 de setembro de 2021, a Life Terra organizou o seu primeiro evento de
política, focado na Restauração de florestas e plantação de árvores – Qual o
seu impacto na redução das alterações climáticas?, com 216 participantes que
ouviram e interagiram com os oradores especialistas.
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Não conseguiu acompanhar o evento? Pode assistir à gravação do
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Pode saber mais sobre os nossos eventos de plantações e os seus
bastidores aqui.

Life Terra - Forestry Across Generations

Na imprensa
Observe a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadasao
ambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:
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1) 12th SERE Conference: Empowering future generations for for climate action
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2) Replacing concrete to boost river bank biodiversity in Germany
3) Italian initiative helps prevent sea turtles from dying in fish nets
4) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the "Wood
Wide Web"

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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