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Hora do Planeta 2012
31 de Março, 20.30h
APAGA AS LUZES E VAI ALÉM DA HORA

Reconhecido como o maior evento ambiental

já com 5.251 cidades e 1,8 biliões de pessoas

da história, a Hora do Planeta lançou este

em 135 países em todos os sete continentes e

ano a campanha "I Will If You Will" - Eu

pela primeira vez, este ano, todas podem usar

Farei se tu fizeres” para mostrar a cada

a plataforma de vídeo YouTube para incentivar

indivíduo o seu poder para mudar o mundo

outras pessoas perguntar ao mundo: "O que

em que vive. Este movimento mundial conta

está disposto a fazer para salvar o planeta?"!

Parada de velas – Lisboa
Vem acender uma vela pelo teu planeta
A Hora do Planeta celebra-se este ano na Praça do Município,
em Lisboa, com uma parada de velas na noite de 31 Março.
Adere já no FaceBook, AQUI

Aparece!
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‘EU FAREI SE TU FIZERES’
A campanha deste ano "I Will If You Will - Eu farei se tu fizeres", numa plataforma
digital criada pela agência de publicidade global Leo Burnett, está disponível no
YouTube, para garantir que todos podem, além de apagarem as luzes, fazerem o
seu desafio.
Qualquer pessoa pode usar a plataforma de vídeo YouTube www.youtube.com/earthhour para se
comprometerem ao mesmo tempo que desafiam outras pessoas respondendo a: "O que está
disposto a fazer para salvar o planeta?"
"Eu fareis e tu fizeres" dá a cada indivíduo a oportunidade de inspirar amigos,
colegas e vizinhos para realizarem ações de sustentabilidade não só na hora,
mas para além da hora.
Por exemplo, o presidente das Fiji, de 70 anos, Epeli Nailatikau, anunciou que
'vai andar 30 km para sensibilizar as pessoas para as questões climáticas, se
empresas, organizações não-governamentais e departamentos do governo em
Fiji encetarem ações claras para beneficiar o ambiente'.

Quem já apoia a Hora do Planeta
Os embaixadores da HP não param de aderir….
Quer! a! nível! nacional! ou! internacional! a! Hora! do! Planeta!
2012!já!conta!vários!apoios!de!todos!os!meios.!
Em! Portugal! Sandra& Cóias,! além! de! renovar! o! seu! apoio! à!
HP2012,!gravou!a!locução!em!português!do!Spot!Oficial!de!
Rádio!e!de!TV!da!campanha!deste!ano,!veja!e!oiça!AQUI.!
Também!Joana&Seixas,&Cristina&Cunha!e!o!Maestro&Vitorino!
d’Almeida! mantêm! o! seu! apoio! e! participam! neste! apagão!
mundial.!
O! Pocoyo! como! embaixador! representante! das! crianças!
lançou!também!o!seu!desafio!e:!Se&10,000&crianças&jogarem&
o& jogo& da& reciclagem& do& Pocoyo,& o& Pocoyo& irá& plantar&
10,000&árvores&pela&Hora&do&Planeta!
!Também! a! nível! Internacional! Miranda& Kerr! é! uma! das!
embaixadoras! da! Hora! do! Planeta! e! já! se! comprometeu! a!
renovar! a! sua! página! do! Myspace! para! divulgar! os! seus!
hábitos!ecológicos.!

Clica no Pocoyo e
seus amigos para
jogares

A&um&mês&do&apagão&mundial&da&Hora&do&Planeta,!contamos já com 22 Municípios a aderirem à

Hora do Planeta em Portugal e na área da grande Lisboa os monumentos mais emblemáticos como a Torre de
Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Museu da Eletricidade e Cristo Rei já reiteraram o seu apoio à HP e vão ficar
às escuras, a estes, por todo o país vão juntar-se: os Castelos de Pinhel, o Santuário dos Remédios em
Lamego, o Mosteiro do Landim em Vila Nova de Famalicão, o Santuário de Nossa Sra D'Aires em Viana
do Alentejo e muitos outros. Saiba mais em WWW.WWF.PT
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Antestreia solidária

A"WWF"e"Lorax"partilham"a"esperança"por"um"
Planeta"Vivo"
Vem à antestreia solidária da animação 3D - LORAX, dia 17 de Março, às 11H00 no
Cinema City do Campo Pequeno (versão dobrada).

O valor simbólico de 5€ da entrada reverte na totalidade a favor da
WWF e dos seus projetos em Portugal.
&
Esta é a oportunidade de te juntares ao Lorax e contribuir para um Planeta Vivo!
A WWF apoia o filme pela sua mensagem ecológica
de alerta para a necessidade de proteger o Planeta.

Siga-nos

Facebook

Twitter

Youtube

Clique

Linkedin

MySpace

ver o trailer.

Outras aplicações
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