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LET’S PLANT TOGETHER
Be part of a unique movement to green our planet

Damos-lhe as boas-vindas à edição de novembro de 2021 da Newsletter da
Life Terra.
Pretende saber mais sobre a Life Terra ou pretende adotar uma árvore?
Consulte o nosso website.
Saiba mais sobre a Life Terra aqui

Atividades recentes do projeto
A Life Terra está em expansão!
Temos o prazer de anunciar que a nossa ação passará a estar presente em mais
um país da Europa! A Life Terra começou a plantar árvores na República Checa. O
primeiro evento de plantação teve lugar em Vintířov, a 19 de novembro, em
colaboração com a Universidade Checa de Ciências da Vida, em Praga.
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Está à procura de um evento sustentável de formação de
equipas?
Não procure mais! A Life Terra está a trabalhar com várias empresas com o intuito
de organizar eventos sustentáveis de plantação em equipa, onde os colaboradores
plantam árvores e adquirem novos conhecimentos sobre o impacto positivo que a
plantação de árvores pode ter no ambiente.
Para referir apenas algumas dessas empresas, a Life Terra tem trabalhado com a
C&A, a Typeform, a Mach3Builders e a Seat durante os últimos meses para plantar
árvores em toda a Europa.
As alterações climáticas estão na vanguarda do pensamento global, nomeadamente
por causa da Conferência COP26 das Nações Unidas que decorreu este mês, pelo
que, se quiser fazer parte da ação, pode contactar a nossa equipa na Life Terra.

Próximas atividades
Webinar: Associe a plantação de árvores à sua Universidade
Esta é a última oportunidade de garantir um lugar para participar no nosso evento
virtual sobre medidas climáticas que as universidades podem adotar e para
perceber o que foi feito pela Universidade de Avans nesse sentido. Junte-se aos
oradores da Life Terra e da Universidade de Avans no dia 30 de novembro para
saber realmente de que forma é que a sua Universidade pode também ajudar a
combater as alterações climáticas e a restaurar a terra. Registe-se aqui.
https://mailchi.mp/804134a2d1ac/life-terra-newsletter-novembro-de-2021?e=64c8cd0300
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Não sabe o que comprar para o Natal este ano? Precisa de comprar um presente
para um amigo secreto? Não se esqueça do ambiente quando comprar presentes
este ano!
Porque não comprar presentes sustentáveis e éticos, tanto para os seus amigos e
entes queridos, como para os colegas de trabalho, em vez dos velhos presentes do
costume? A Life Terra tem o prazer de apresentar o nosso Guia de Presentes de
Natal, onde apresentamos dicas e truques durante a época festiva, além de darmos
a oportunidade de adotar ou presentear uma árvore no Natal.
Veja aqui.

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

Vídeo da Life Terra – O que significa uma meta
climática “líquida”?
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C&A, Life Terra e Companhia das Lezírias unem
esforços para impulsionar a biodiversidade
local
A marca de moda C&A está a celebrar o seu 30º aniversário em Portugal e convidou
clientes, empregados e parceiros comerciais a plantar árvores para criar o "Bosque
C&A". No próximo dia 22 de novembro, serão plantadas nos arredores de Lisboa as
primeiras 1.350 árvores com o objetivo de aumentar a biodiversidade local.
Esta ação faz parte de um projeto de revitalização de áreas estratégicas e é apoiada
pela Companhia das Lezírias e pela Life Terra. A Companhia das Lezírias é uma
das maiores proprietárias de terras públicas de Portugal, um dos seus objetivos é
devolver espécies nativas a esta zona para aumentar a sua resiliência contra os
efeitos negativos das alterações climáticas e para impulsionar a biodiversidade
local.

Na imprensa
Observe a nossa cobertura mais recente sobre notícias relevantes associadasao
ambiente, às alterações climáticas e à Life Terra:

1) Old oak trees "learn" to raise CO2 absorption when there's more in the
atmosphere
2) Deforestation continues unabated ahead of COP26
https://mailchi.mp/804134a2d1ac/life-terra-newsletter-novembro-de-2021?e=64c8cd0300
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4) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of carbon
removals

Visualização de Dados da Life Terra: “O mundo continua a
caminhar em direção a um aquecimento global drástico”
À medida que os ânimos serenam após a COP26, muitas pessoas questionam se a
fanfarra de promessas e a nova ambição de combater as alterações climáticas que
foi anunciada terão um impacto tangível em termos de aquecimento global. Leia a
nossa Visualização de Dados para obter mais informações.

Redes sociais

https://mailchi.mp/804134a2d1ac/life-terra-newsletter-novembro-de-2021?e=64c8cd0300

5/6

12/1/21, 10:58 AM

Subscribe

🌳 Life Terra Newsletter - Novembro de 2021 🌳

Past Issues

Translate

Não se esqueça de seguir as redes sociais da Life Terra para estar a par
das nossas histórias mais recentes:

Subscreva a Newsletter da Life Terra

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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