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Empresa Terraprima nasceu no Instituto Superior Técnico

Portugueses vencem concurso «Um mundo que me agrada»
Texto Juliana Batista | Foto União Europeia | 09/11/2013 | 08:31

A Comissão Europeia já revelou o grande
vencedor do concurso europeu «Um mundo
que me agrada» para a melhor solução contra
as alterações climáticas. A vitória foi para o
projeto português «Pastagens Semeadas
Biodiversas»

Ver mais alto e mais longe

Os elogios aos esforços chadianosO
secretário-geral da ONU rematou a sua visita ao
Sahel com uma passagem pelo Chade, onde
discutiu com governantes os esforços chadianos
para lutar a sério pela segurança e pelos desafios
de desenvolvimento no país e em toda a região

IMAGEM

Tiago Domingos (ao centro) com a Comissária Europeia para a Ação
Climática, Connie Hedegaard e Paulo Lemos, Secretário de Estado do
Ambiente

México cria fundo para jornalistas e ativistas
PORTUGAL ANTERIOR SEGUINTE
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O projeto português «Pastagens Semeadas Biodiversas» é o grande vencedor do concurso europeu «Um mundo que me
agrada», para a melhor solução contra as alterações climáticas. O projeto foi distinguido por preconizar uma solução
inovadora para a redução das emissões de dióxido de carbono, a erosão dos solos e os riscos de incêndios florestais,
aumentando ao mesmo tempo a produtividade das pastagens.
«As Pastagens Semeadas Biodiversas estão de parabéns! Este projeto é o exemplo perfeito de como uma solução prática
contra as alterações climáticas pode também poupar dinheiro, criar emprego e gerar crescimento», destacou Connie
Hedegaard, Comissária Europeia para a Ação Climática, na última quinta-feira, 7 de novembro, em Copenhaga.
O projeto «Pastagens Semeadas Biodiversas» abrange mais de 1000 agricultores portugueses, facultando-lhes variedades
de sementes adaptadas a cada tipo de solo, que contribuem para aumentar a resistência dos solos à desestabilização
ambiental.
Promovido pela organização Terraprima, o projeto permitiu obter uma maior fertilidade dos solos, bem como uma maior
retenção de água e resistência à erosão, ajudando a aumentar a produtividade das pastagens em várias regiões portuguesas.
Segundo um comunicado de imprensa da Comissão Europeia, o projeto «Pastagens Semeadas Biodiversas» terá a
oportunidade de «gravar um vídeo profissional e receberá apoio para a sua promoção nos meios de comunicação social
europeus».
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Legião da Boa Vontade promove cidadania ,14 de
novembro, 14h00, auditório da Escola Superior de
Educação de Coimbra
Leigos desafiam jovens e adultos para o
voluntariado ,27 de novembro, 21h00, rua Capitão
Santiago de Carvalho, 9, Lisboa
Coimbra acolhe primeiro Encontro Nacional de
Leigos ,16 de novembro, Conservatório de Música
de Coimbra

PENSAMENTO DO DIA
Somos chamados a amar a Deus e a fazer o bem:
todo o bem possível e o melhor que for possível.
Quanto mais amarmos a Deus mais perfeitos
seremos; a medida da nossa perfeição é o amor.
Beato José Allamano
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Ordens religiosas deviam abrir-se ao
turismo

Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades

México cria fundo para jornalistas e
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Tufão pode ter feito dez mil mortos nas
Filipinas

Fátima: unidade especializada em
Alzheimer recebe doentes

Moçambique: embaixador português visita
missão

Quénia cria portal para denúncia da
corrupção

Ataques sangrentos no Iraque

Imagem de Nossa Senhora visita
conventos

Sal do Índico com sabor missionário

Bolívia: duas mil crianças vivem na prisão
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Planos para vacinar 20 milhões de
crianças
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