
PACTO FORTE

Orgulhamo-nos de trabalhar com um 
consórcio de 16 parceiros de 8 países da 
UE que combinam experiência, 
conhecimentos e redes em termos de 
implementação, tecnologia, educação e 
comunicação. O nosso projeto é 
aprovado e suportado pela Comissão 
Europeia através do programa LIFE.

lifeterra.eu | contact@lifeterra.eu

ComunicazionE
Zygomalas & Fabiani GmbH

Quer 
juntar-se ao 
nosso 
movimento 
para tornar 
o Planeta 
mais verde?

Let’s plant
together
Plantar árvores
Criar florestas
Restaurar a Terra



500 milhões de 
árvores para a Europa

Participe num 
evento de 
plantação

Ofereça terreno

A Life Terra é uma fundação com a missão de 
permitir às pessoas agirem imediatamente de 
forma impactante em relação ao clima.

Plante árvores, torne-se voluntário(a), 
experimente o nosso curso educativo, organize 
um projeto de restauração, ofereça terreno ou 
compense a sua pegada de carbono. 

Quer plantar árvores ou realizar plantações em 
grande escala no seu terreno, mas faltam-lhe os 
conhecimentos ou recursos? Ofereça o seu terreno! 
Iremos agilizar a plantação de árvores sem 
quaisquer custos para si enquanto proprietário(a) 
do terreno. Estará envolvido(a) em todo 
o processo de plantação.

Não hesite em contactar-nos se tiver interesse em 
juntar-se a um evento de plantação de árvores. 
Entraremos em contacto consigo quando houver 
um evento perto de si!

Torne-se 
Terra Leader
Os voluntários são membros valiosos da Life 
Terra. É por isso que se chamam Terra Leaders. 
Enquanto Terra Leader, lidera eventos de 
plantação e partilha conhecimentos com a 
sua comunidade.

Conheça o nosso 
programa 
educativo
A Life Terra criou um programa educativo 
ambiental interativo baseado nas áreas das 
ciências, com especialistas educativos para 
crianças com idades entre os 8 e os 14 anos de 
idade. O conteúdo sobre certos tópicos, como a 
sustentabilidade, a transição energética, as 
alterações climáticas e a economia circular, será 
disponibilizado gratuitamente por via digital.

Torne-se 
parceiro(a)
A sua organização já está a plantar árvores? 
Estamos interessados em estabelecer uma 
parceria para acelerar as plantações de 
árvores no máximo de locais possível. Associe 
a sua organização para agir agora em 
relação ao clima. Contacte-nos para discutir 
uma possível colaboração!

Adotar uma árvore é a opção disponível mais 
eficaz em termos de alterações climáticas. 
Pode adotar uma árvore ou oferecer uma 
árvore através da nossa plataforma. É um bom 
ponto de partida para compensar as suas 
emissões de carbono e aumentar a 
consciencialização na sua rede. 

Comece hoje!

Adote uma 
árvore


