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Um legado importante!
Damos-lhe as boas-vindas à edição de julho 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
Climate Action Awards da Life Terra
Muitas vezes, as ações de um único indivíduo podem repercutir enormes consequências para o
ambiente. Esse é o motivo pelo qual a Life Terra vai lançar este ano o seu programa Climate
Action Awards. Um programa que visa reconhecer as 10 pessoas mais dedicadas e diretamente
envolvidas nas atividades do projeto. Ficou com curiosidade em saber mais sobre esta iniciativa
e em saber quem são os vencedores? Leia aqui.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…
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Condições meteorológicas extremas na Europa: o estado das árvores da Life Terra
Nas últimas semanas, o sul da Europa tem vivenciado um dos verões mais secos e quentes de
que há memória, com diversas áreas a sofrer devido à ausência de precipitação. Recentemente,
voltámos a visitar alguns dos locais de plantação da época passada para verificar o estado das
novas árvores e concluímos que os resultados são reconfortantes. Aceda ao nosso blogue e leia
mais sobre as nossas visitas às florestas de Valdavido, em Espanha e Marienwaerdt, nos Países
Baixos.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…
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Life Terra e Escuteiros de França unidos para plantar 30 000 árvores
Durante a próxima época de plantação, graças à nova aliança com o movimento Scouts
Unitaires de France, vão ser acrescentadas mais 30 000 árvores ao rol da Life Terra. As árvores
vão ser plantadas na propriedade do Castelo de Chambord, no Vale do Loire, no âmbito da
campanha “un scout, un arbre” (um escuteiro, uma árvore). Durante o lançamento da campanha,
a Life Terra reuniu com o Ministro francês da Agricultura, Marc Fesneau, para esclarecer quais
são os objetivos e as atividades do projeto. Pode encontrar mais fotografias aqui.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…
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Life Terra recebe a HP Espanha para um dos últimos eventos de plantação da época
Com o final da época de plantação, compilámos um vídeo do evento de plantação da HP
Espanha, realizado no final de abril, no qual foram plantadas quase 100 árvores e arbustos para
proteger a biodiversidade da Catalunha. Clique aqui para sentir a atmosfera do dia ou para saber
como um evento de plantação é organizado.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…
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Na imprensa
PVKPN 95th anniversary!
First trees in Egypt!
Local governments are key to green our cities
Landgoed Verwolde (Netherlands) looking green!

Redes sociais

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…

5/7

9/1/22, 3:02 PM

Life Terra | Julho 2022 Newsletter

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

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22930/-1/9910285/-1/vib-cl5wk01yh000e010r3apb6vvf?sig=c7692839f0b790f9f48b9ea7f432fbfba22a75…
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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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