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A árvore certa, no sítio certo
 
Damos-lhe as boas-vindas à edição de abril 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
 
Evento de plantação com a Quadpack
 
No âmbito dos nossos mais recentes eventos de plantação desta época na Alemanha, a Life Terra uniu
forças com a Quadpack no dia 26 de março, dando origem a um dia de atividades em campo. Graças aos
esforços dos participantes, foram plantadas mais de 2000 árvores na zona de Kierspe, perto de Colónia.
Estamos ansiosos para continuar a plantar árvores na Alemanha durante a próxima época.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/20707/-1/9910285/-1/vib-cl2srm2id0038010802hxdklj?sig=d7b540b17b7ccd16034d6c1c1e992efc7bb92c141c463d93835a00608166155c
https://api-esp.piano.io/-c/480/20707/308768/9910285/-1/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/20707/308776/9910285/-1/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/20707/308774/9910285/-1/8d7d1a7e171a46aa8df736706696d981/-1/-1?attrs=0&order=0


5/5/22, 10:47 AM Life Terra | April 2022 Newsletter

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/20707/-1/9910285/-1/vib-cl2srm2id0038010802hxdklj?sig=d7b540b17b7ccd16034d6c1c1e992efc7bb92… 2/5

Dia da Mãe – ofereça uma árvore à sua mãe
 
Procura um presente único para o Dia da Mãe? Não procure mais! Quando o mês de maio bate à porta,
debatemo-nos muitas vezes com a missão de encontrar o presente ideal que demonstre o apreço que
temos pelas nossas mães. No entanto, este ano, encontrámos uma solução simples e ecológica: adotar
uma árvore para a sua mãe! Se esta ideia tiver despertado o seu interesse, visite o nosso website para
adquirir a(s) árvore(s) exclusiva(s) da sua mãe!

Saiba mais sobre o desafio Terra Mission!
 
Para promover os cuidados com o meio ambiente no seio daquele que é o investimento mais valioso da
nossa sociedade, a educação, a Life Terra criou a Terra Mission, um programa de educação ambiental
interativo para alunos com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos.
 
Pretende saber mais sobre o assunto? Veja como esta escola neerlandesa integrou o programa: 
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A Life Terra reuniu-se em Barcelona
 
Por forma a recapitular a época de plantação 2021-2022, que está agora a terminar, a equipa da Life
Terra encontrou-se em Barcelona nos dias 31 de março e 1 de abril. Os vários grupos de trabalho
apresentaram os feitos alcançados e participaram numa sessão de debate de ideias para preparar a
estratégia da próxima época. 
 
Além disso, testaram também a nova ferramenta de monitorização de árvores no local de plantação de El
Bruc. Através do uso desta ferramenta, a equipa pretende acompanhar o crescimento e a vitalidade das
árvores a partir do momento em que forem plantadas. Seguir-se-ão mais novidades nos próximos meses!

Próximas atividades
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A época de plantação chegou ao fim. No entanto, planeámos algumas atividades novas:
 
Maio de 2022: uma mesa-redonda sobre o papel do setor privado e dos proprietários rurais privados
relativamente à plantação de árvores como estratégia de combate às alterações climáticas (em espanhol),
organizada pela EFE Verde
Junho de 2022: um workshop virtual das partes interessadas em alemão, organizado pela EURACTIV,
por forma a promover o debate em torno da reflorestação e da resiliência às alterações climáticas
Setembro de 2022: Conferência SERE, Alicante

Na imprensa
 
O sexto relatório de avaliação recém-publicado pelo PIAC ajudou a esclarecer o que é necessário fazer
para travar o aumento progressivo da temperatura na Terra. Pode obter todas as informações neste
artigo, disponibilizado recentemente pela EURACTIV:
 
Five takeaways from the IPCC’s report on limiting dangerous global heating
First Life Terra tree planting in Ireland
Taking climate action with kids!
First professional planting in Italy finished!
Volterra and the UB participate in the IV Sustainable Development Entities Open Day

Redes sociais

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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