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500 milhões de árvores na Europa

Damos-lhe as boas-vindas à edição de fevereiro de 2022 da Newsletter da

Life Terra.

Pretende saber mais sobre a Life Terra ou pretende adotar uma árvore?

Consulte o nosso website.

Atividades recentes do projeto

Evento de plantação em El Espinar 
 
No dia 12 de fevereiro foi concluída a plantação de 11 000 árvores em Finca las
Moradas, em Campo Azalvaro. Depois da preparação do solo e do combate à
geada, as árvores estão finalmente plantadas! Agora, estas árvores, vão criar
grandes barreiras biológicas nos 55 hectares de terra, que ajudarão a aumentar a
filtragem da água, a reduzir a erosão, a reduzir o efeito do vento no solo e nos
animais e a criar uma fonte de alimento e um habitat natural para várias espécies
animais. 
Esta foi apenas a primeira fase do projeto, mas mais árvores serão plantadas e
esperamos que a medida produza efeitos na zona circundante!

Saiba mais sobre a Life Terra aqui
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Tecnologia ao serviço da monitorização das florestas 
 
Tem curiosidade em saber como pode acompanhar as árvores que planta com a Life
Terra? No nosso vídeo recentemente publicado, o especialista em imagens de
satélite da Life Terra, Ned Dwyer, explica o papel que os satélites desempenham na
monitorização do crescimento e da saúde das parcelas de árvores e a forma como
estes permitem que “mantenha o contacto” com as árvores que plantou.

As 10 espécies de árvores da Life Terra mais plantadas em 2021 
 
A missão da Life Terra é plantar árvores e reabilitar a terra de forma a combater as
alterações climáticas. No entanto, nem todas as árvores podem ser plantadas em
todo o tipo de solo, latitude e ambiente. Por isso, ao longo do projeto, foram
plantadas várias espécies diferentes de árvores de acordo com a área geográfica e
o tipo de clima. No artigo do nosso blogue, a Life Terra compilou uma lista das
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nossas 10 espécies mais plantadas em 2021, dando uma visão geral das
características de cada uma delas. 
 
Caso tenha interesse em saber mais sobre as várias espécies, clique aqui e leia o
nosso artigo!

Próximas atividades

Campanha STEM Discovery 2022 
 
As áreas CTEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (em inglês, STEM),
são algumas das mais importantes para a formação dos climatólogos do futuro. Se
queremos salvar o nosso planeta, precisamos que estejam todos melhor preparados
para saber como combater o aquecimento global. É por isso que a Scientix
organizou a Campanha STEM Discovery, para promover as carreiras e os estudos
nestas áreas em escolas, universidades, projetos e organizações em todo o mundo.
Acreditamos firmemente na importância destas áreas e esperamos contar com a
sua participação, bem como a da sua organização! 
 
Pode encontrar aqui todas as informações relativas à Campanha STEM Discovery.
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Pode saber mais sobre os nossos eventos de plantações e os seus
bastidores aqui.

Na imprensa

Relatório especial – Remoção de dióxido de carbono 
 
De forma a combater o aquecimento global, além de reduzirmos as nossas
emissões de CO2, também temos de capturar o CO2 que produzimos. A
missão da Life Terra é ajudar a absorver o dióxido de carbono da atmosfera
graças às árvores, mas o que é que os responsáveis políticos europeus podem
fazer para ajudar a acelerar este processo em todos os setores? Os jornalistas
da EURACTIV abordaram e aprofundaram este assunto no nosso relatório
especial mais recente, que analisa a posição que as instituições da UE estão a
tomar no que diz respeito à remoção de dióxido de carbono, o que está
atualmente a ser discutido e quais poderão ser os possíveis resultados. 
 
Tem interesse em saber mais? Pode ler aqui o relatório especial.
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EY Belgium creates a forest of 2ha in Oostende

Webinar: Teams and trees grow together. Watch it again!

First demo week in the Netherlands!

Ecological restoration at the Ramalheira Woods, Portugal

Redes sociais
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Não se esqueça de seguir as redes sociais da Life Terra para estar 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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