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Outubro 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Bem-vindos à Newsletter da Life Terra de outubro de 2021, onde facultamos
informações atualizadas sobre os des envolvimentos mais recentes referentes
aoseventos 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 CINEA através do Programa LIFE.

Atividades recentes do projeto

6º Steering Committee Meeting da Life Terra em Amesterdão 
 
A 30 de setembro e a 1 de outubro, o projeto Life Terra realizou o 6.º 6th Steering
Committee meeting (SCM) em Amesterdão. O Consórcio teve finalmente a
fantástica oportunidade de se encontrar pessoalmente pela primeira vez desde o
início do projeto durante dois dias intensos de reunião! 

Saiba mais sobre a Life Terra aqui
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Os tópicos do encontro passaram por um discurso inspirador de Marc Lammers
(instrutor, coach e orador sobre como melhorar o nosso espírito de equipa),
apresentações de cada parceiro para mostrar o trabalho incrível que foi feito ao
longo do último ano e os marcos e objetivos para o segundo ano da Life Terra! 
 
Leia mais sobre o encontro aqui.

A Life Terra celebrou o seu primeiro ano!  
 
O projeto Life Terra completou o seu primeiro ano. Veja este vídeo para ver os
marcos incríveis que alcançámos graças ao trabalho árduo do consórcio e dos
apoiantes.

Atividades futuras
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Kick-off da próxima época de plantio 
 
Sendo que estamos a entrar no segundo ano, temos o orgulho de anunciar o Kick-
off oficial da próxima época de plantio. Os primeiros eventos de plantação já
decorreram, tanto para cidadãos como para parceiros, nos Países Baixos, em
Espanha e na Itália, contando com mais países em 2022. 
 
A Life Terra também já começou a plantar em Espanha, incluindo:

Num ótimo local perto de Vilanova i la Geltrú, onde a Life Terra, juntamente
com voluntários locais, está a restaurar um cruzamento de vida selvagem com
arbustos e árvores.

Numa escola na Catalunha, em colaboração com o projeto agroflorestal The
Green Rebel.
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Webinar for HigherEd! Planting one tree for each student that
graduates: case-study Avans University of Applied Sciences
 
Os estudantes do GreenOffice Lisa Heyman e Nick den Bol, da Avans University of
Applied Sciences (Avans Hogeschool), tinham um grande sonho: oferecer uma
árvore como presente a todos os alunos que terminassem o seu curso e criar uma
nova floresta, para ajudar a natureza a recuperar e tornar o ensino da Avans neutro
em carbono a longo prazo. Os sonhos não acabaram ali. Lisa e Nick procuraram a
ajuda da Fundação Life Terra e, em julho de 2021, os primeiros 4.000 alunos a
terminar o seu curso receberam uma árvore como presente. A floresta recentemente
plantada irá crescer até 100.000 árvores nos próximos anos. 
 
Junte-se ao Webinar para saber mais sobre este estudo de caso e ver como a sua
Universidade também pode ajudar a combater as alterações climáticas e a restaurar
a Terra, uma árvore de cada vez.

Pode saber mais sobre os nossos eventos de plantação e bastidores aqui.

Life Terra - 6 Healing powers of trees
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Na imprensa

Glasgow acolherá a 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas (COP26) em novembro de 2021. Leia o EURACTIV’s Special Report para
saber mais sobre o que pensam os nossos jornalistas antes da Conferência.
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Observe a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes
associadasaoambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:

1) C&A se une a Life Terra para plantar árboles

Redes sociais
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Não se esqueça de seguir os canais nas redes sociais da Life Terra
paraestar a par das nossas histórias mais recentes:

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.

Subscreva a newsletter da Life Terra
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