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Faça parte de um movimento único que pretende tornar o nosso planeta mais verde
Damos-lhe as boas-vindas à edição de agosto 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
Florestas europeias afetadas por incêndios
É de salientar que, apesar de não ser uma notícia diretamente relacionada com o projeto, o mês
de julho continuou a espelhar as consequências terríveis provocadas pelo aquecimento global
no ambiente, através do calor extremo e dos incêndios florestais que têm devastado a maior
parte da zona mediterrânica da Europa. Em Portugal e Espanha, já morreram mais de 1000
pessoas devido às temperaturas extremamente elevadas e em França quase mais de 27000
hectares foram alvo de incêndios florestais. Já em Itália, a capacidade do rio Pó, o mais longo do
país, diminuiu drasticamente devido à ausência de chuva.
Se quisermos pôr fim a estes acontecimentos demasiado recorrentes, é necessário adotar
medidas para combater as alterações climáticas rapidamente.
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Primeiras árvores plantadas no Egito
O parceiro da Life Terra, SEKEM, envolvido no desenvolvimento sustentável há mais de 40
anos, introduziu recentemente, pela primeira vez, o projeto fora da Europa. Num esforço para
recuperar terras do deserto egípcio, foram plantadas e identificadas 7000 árvores, fruto de um
trabalho em equipa. Espera-se que este número não fique por aqui.
Para ler e ver mais, clique aqui.
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A Sardenha dá as boas-vindas à Roberg X Racing e à MEDSEA com vista a um evento
de plantação único
A província de Oristano, uma região da Sardenha no epicentro de mais um episódio de
incêndios florestais no verão de 2021, recebeu a Life Terra, a Rosberg X Racing e a
Mediterranean Sea and Coast Foundation naquele que foi um evento de plantação marcante.
Foram plantadas 3 oliveiras para assinalar o início desta nova parceria, no entanto vão ser
plantadas outras 5000 no início da época de plantação durante o outono.
Nico Rosberg, o vencedor do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2016 e fundador da
Rosberg X Racing, foi galardoado com o Prémio de combate contra as alterações climáticas na
categoria de “Empresário com maior impacto sustentável”. Espantoso, tanto dentro como fora da
pista.

Vídeo de resumo da 2.ª época
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Com o fim da segunda época de plantação do projeto, criámos um vídeo para sintetizar os
nossos feitos e experiências no campo dos últimos 365 dias. Pode vê-lo aqui.

Na imprensa
Life Terra at SIBECOL meeting in Portugal
"Insieme piantiamo alberi", the Vallelata and Legambiente campaign
New office for our Dutch Team!
Life Terra attends the Summer School for Female Leadership

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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