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A legacy that matters
 
Seja bem-vindo à edição de dezembro de 2022 da Newsle�er 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
 
A Life Terra comemora o primeiro milhão de árvores plantadas com Nico Rosberg
 
Depois de anos de trabalho, a Life Terra pode agora anunciar oficialmente que plantou o seu 
primeiro milhão de árvores! Este acontecimento marcante teve lugar no dia 2 de dezembro na 
Sardenha. Nico Rosberg, campeão mundial de Fórmula 1 e empresário da área da 
sustentabilidade, fez as honras da plantação simbólica. Agora, a meta é continuar a crescer para 
plantar cada vez mais árvores por toda a Europa. Quer contribuir para a missão da Life Terra? 
Pode fazê-lo, adotando uma árvore. 
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Relatório Especial: A posição da UE relativamente à Silvicultura como método de 
eliminação de CO2
 
A EURACTIV analisa, num Relatório Especial, o progresso alcançado pelas instituições 
europeias no que diz respeito à aprovação de um esquema de certificação para métodos de 
eliminação de carbono, tais como o setor florestal, no seguimento da recém-concluída COP27. 
Embora não tenha sido possível chegar a um acordo sobre a adoção de critérios globais, a UE 
está a trabalhar numa nova lei destinada a aumentar a absorção de carbono. Se quiser ficar a 
saber mais, pode ler os cinco artigos disponíveis sobre o assunto aqui. 
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Índice de sobrevivência das árvores jovens: como melhorá-lo?
 
As árvores da Life Terra não são esquecidas depois de serem plantadas. As árvores são visitadas
periodicamente por membros da equipa local, que monitorizam o índice de sobrevivência, para aprender
lições preciosas sobre como melhorar o processo no futuro. 
Recentemente, levámos a cabo atividades de monitorização em Espanha e na Alemanha, com resultados
frequentemente contrastantes. As razões que levam árvores plantadas em diferentes lugares a crescerem
saudáveis ou desenvolverem doenças não são imediatas. Variam das condições climáticas à riqueza do
solo em que são plantadas.
Caso tenha interesse em aprender mais sobre o índice de sobrevivência das árvores da Life Terra e as
razões que estão na sua base, foram publicados recentemente dois artigos muito completos sobre os
casos espanhol e alemão.
 

Novo vídeo: plantação com técnicas sintrópicas
 
Já ouviu falar das técnicas de agricultura sintrópica? As técnicas sintrópicas permitem um 
crescimento mais natural das árvores ao longo do tempo. Para aprofundar o assunto, sugerimos 
que veja o nosso vídeo mais recente, em que explicamos estes princípios através do exemplo de 
mais de 1000 árvores plantadas com estas técnicas com a Life Terra. 
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O que acha da nossa newsletter?
 
Temos sempre interesse em ouvir opiniões sobre como poderemos melhorar o conteúdo da 
nossa newsletter, para podermos explicar a missão e a evolução do nosso projeto de forma mais 
ampla. Importa-se de despender alguns minutos do seu tempo para nos dar o seu feedback? 
Pode encontrar a hiperligação para o nosso inquérito aqui. 

Na imprensa:
 
Nice will plant 1 tree for each inhabitant
4th Scientix Conference
Student awareness action in Greece
The challenge of urban plantings: case studies of Viladecans (Barcelona) and Las Rozas (Madrid)

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:

Happy holidays from the Life Terra team!
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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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