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Tornar a Europa mais ecológica
Damos-lhe as boas-vindas à edição de março de 2022 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 a expandir-se para França!
A já longa lista de países nos quais a Life Terra está a plantar árvores ativamente continua a crescer, sendo a França a
mais recente adição. Os primeiros eventos foram, na verdade, recentemente organizados em Nice, com a participação
da Huawei e da European Leadership Academy. Representantes da cidade de Nice, juntamente com 28 jovens mulheres
líderes do futuro dos 28 países europeus, reuniram-se no dia 24 de fevereiro para um evento de plantação de árvores
na cidade. Mais árvores serão plantadas em França no futuro!
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Da Suécia a Barcelona para restaurar a biodiversidade
O envolvimento das gerações mais novas na proteção do ambiente é crucial, uma vez que serão estas gerações que
irão continuar o processo nas próximas décadas. Para despertar o interesse das crianças da Escola Dolors MonserdàSantapau em Barcelona, a Life Terra e uma equipa de 30 funcionários da Prototyp, que vieram da Suécia de
comboio, organizaram um evento de plantação de árvores no dia 11 de março no Parc de la Serralada de Marina. Se
para as quase 50 crianças esta foi uma forma interessante e atrativa de passar o dia com os seus amigos no parque,
para a equipa da Prototyp foi uma aventura pelo continente: 35 horas após a sua partida, puderam finalmente
colocar as suas mãos na terra, tirando, ao mesmo tempo, partido da ocasião para explorar a Europa e conheceremse melhor.
Vamos continuar a trabalhar com escolas para continuar a inspirar mais crianças, tanto através do nosso programa
educacional como através de mais eventos de plantação de árvores.
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Celebrar o Dia Europeu das Florestas no terreno
O dia 21 de março é o dia em que as florestas, com o seu papel crucial no apoio aos ecossistemas e contra
as alterações climáticas, são celebradas em toda a Europa. Obviamente, a Life Terra também participa
nesta festividade ao contribuir para a preservação das florestas, ajudando-as a expandir-se. Neste dia,
aliás, muitos dos nossos eventos de plantação de árvores tiveram lugar em vários países europeus
diferentes, como a Espanha, a Grécia, a Itália e os Países Baixos.
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Na imprensa
Twenty captivating photos showcase Europe's wondrous wildlife, but it needs out help right now!
Carbon removals: the secret to reaching net zero emissions
Popular reforestation plants 200 trees near Alcoi
Against "green blindness": This is what neglected plants look like
How pioneering "sponge cities" help mitigate effects of climate change
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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
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