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Let’s plant together
Damos-lhe as boas-vindas à edição de junho 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
Plantar, mas também cuidar das nossas árvores
As constantes mudanças climáticas na Europa afetaram o habitat de plantas e árvores em todo o
continente. Para proteger as nossas árvores das temperaturas elevadas que afetaram recentemente a
Espanha, a nossa equipa voltou ao terreno para ajudar a preservar as árvores recém-plantadas. Consulte
o nosso blog para saber mais.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22255/-1/9910285/-1/vib-cl56qup1v000401wo6mnxe4ke?sig=9ed946f4321bf6d8b267ec858875c5a257…
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Oportunidades de trabalho na Life Terra!
A equipa da Life Terra está em crescimento! Se está interessado, ou conhece alguém interessado, em
impulsionar a sua carreira ao juntar-se a um movimento de ação climática por toda a Europa, consulte as
nossas vagas para Estagiário em Comunicação e para Assistente de Projeto (este último em neerlandês).
Inscreva-se ou ajude-nos a espalhar a palavra!

Life Terra video
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Life Terra Steering Committee Meeting e Monitoring Meeting
O fim de maio e o começo de junho foram um período atarefado para todo o consórcio da Life Terra, com
a organização das Steering Committee Meeting e de Monitoring Meeting para rastrear o progresso do
projeto e para discutir futuras atividades. Com a ajuda dos nossos Responsáveis de Projeto, temos agora
uma ideia mais clara de como continuar a melhorar ao longo do projeto.

Conteúdo Local
A Life Terra está a plantar 3000 árvores de 20 espécies diferentes na quinta de agricultura sintética da
Quinta das Abelhas em Portugal. Marc Leiber, o proprietário da quinta, trabalha com a colaboração da
reNatureza (uma organização de apoio a agricultores e empresas de agricultura regenerativa em escala)
e sob a tutela directa do suíço Ernst Götsch, criador desta forma revolucionária de agricultura
regenerativa que tem demonstrado grande eficácia na restauração de ecossistemas degradados.

Na imprensa
Seminar STEM in the Future
Life Terra’s educational approach goes beyond schools
Terra Leaders in Valencia taking climate action!
Life Terra collaborates with The Green Republic in Ghana!
First round table at EFE's studios

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:

Subscreva a Newsletter da Life Terra
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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