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Crie um legado que faça a diferença
 
Damos-lhe as boas-vindas à edição de maio 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
 
Prospeção de terrenos em Portugal 
 
A Life Terra continua a expandir-se e, em muitos países europeus, cada vez mais proprietários rurais
estão agora a começar a envolver-se na luta contra as alterações climáticas ao oferecer as suas parcelas
de terreno para plantar árvores. Tal também se verifica em Portugal, onde a nossa equipa de
implementação começou a visitar vários locais diferentes para dar início aos preparativos para a próxima
época de plantação.
 
Pode ler mais sobre este assunto e ver mais fotografias aqui, aqui e aqui.
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Evento de plantação com a ASES em França  
 
Um dos nossos últimos eventos de plantação da época ocorreu entre os dias 26 e 27 de abril na região de
Ardèche, no sudoeste de França. Com a ajuda da equipa da ASES, bem como de vários voluntários,
ajudámos a proteger a biodiversidade local ao plantar mais de 130 árvores de espécies diferentes.
 
Leia o artigo do nosso blogue para saber mais sobre o evento, bem como sobre todas as diversas
espécies que plantámos.
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Diferentes gerações e diferentes idiomas unem-se para plantar 
 
Em março, demos as boas-vindas à Prototyp, uma equipa de programadores Web suecos dedicados, em
Barcelona, onde ocorreu um grande evento de plantação de árvores com os alunos da Escola Dolors
Monserdà-Santapau. Gostaria de saber como correu o evento? Veja este novo vídeo para ouvir as
opiniões dos participantes.
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Conteúdo Local
 
Restauração dos solos com a Porcus Natura em Portugal 
 
Na última semana de abril, a Life Terra organizou um evento de plantação em colaboração com a Porcus
Natura Herdade de S. Luís e a Climate Farmers.
Com a ajuda de uma excelente equipa, foram plantadas 1000 árvores de 8 espécies diferentes em 4
horas, com o objetivo de criar um sistema agroflorestal autossuficiente numa quinta regenerativa e
fornecer sombra e alimento para os porcos felizes da quinta. A parcela de terreno de 700 hectares inclui
um vasto sistema regenerativo onde cabras, ovelhas, vacas e porcos contribuem para o desenvolvimento
de um solo produtivo em rotação.

Próximas atividades
 
Workshop das partes interessadas da EURACTIV em alemão 
 
No dia 14 de junho, a atual discussão política em torno da proteção das florestas alemãs será abordada
pelos membros do painel do workshop das partes interessadas: Braucht Deutschland eine neue
Waldpolitik? Potential und Problematik der Waldstrategie 2050. Com a chegada ao poder da nova
coligação governamental alemã “semáforo” em 2021, a estratégia florestal parece ter ganho novamente
uma posição de destaque entre a maioria. Será que chegou a hora de atualizar a estratégia florestal
alemã?
 
Pode juntar-se a este debate virtual ao inscrever-se aqui.

Conferência SERE em Alicante
 
Entre os dias 5 e 9 de setembro, a Life Terra estará presente na conferência SERE em Alicante com um
workshop composto por diferentes projetos LIFE para apresentar a sua missão de fazer face à
emergência climática através de projetos de restauração florestal direcionados para o cidadão. 
 
Tem interesse em participar na conferência? Para participar pode inscrever-se aqui.

Na imprensa
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Developing a reforestation project in Teruel, Spain
HP Spain planting with Life Terra!
Terra Mission, workshop for school principals in Greece
New food forest in Germany!
Taking care and giving back: helping a Quadpackers' family forest

Redes sociais

Subscreva a Newsletter da Life Terra
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EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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