
            
 

 
 
 
 

Nota à Imprensa                    Para divulgação imediata: 30 Março 2012 
 

Amanhã 83 cidades e vilas Portuguesas mostram o seu compromisso com o Planeta 

Record de participação a um dia da Hora do Planeta  

 
Lisboa, 30 Março 2012: Quando falta apenas um dia para a Hora do Planeta, é atingido um 
número record de 147 países e territórios que se preparam para enviar uma mensagem conjunta 
de que é agora o momento de agir pelo planeta.  
 
Centenas de monumentos em mais de 5000 cidades e vilas (83 em Portugal) vão ficar às 
escuras às 20.30h de amanhã, sábado, hora local, com a Líbia, a Argélia, o Butão e a Guiné 
francesa entre os países que participam pela primeira vez. 
 
A Hora do Planeta começou em 2007 como uma iniciativa de apenas uma cidade, Sydney na 
Austrália, e desde então tem crescido para ser hoje a maior acção voluntária do mundo pelo 
ambiente. 
 
Este ano, a Hora do Planeta lançou a campanha ‘Eu Faço se Tu Fizeres’ para incentivar acções 
sustentáveis para além da hora. Milhares de pessoas, organizações e governos criaram um 
desafio, inspirando amigos, familiares e colegas a fazerem parte da sua acção por um mundo 
mais sustentável. 
 
"Cada um de nós desempenha um papel importante para fazer a diferença no mundo em que 
vivemos. Amanhã vamos celebrar o nosso compromisso com o planeta e inspirar pessoas à 
nossa volta a agirem", sugeriu Angela Morgado, da WWF em Portugal. 
 
O último país a ficar às escuras, Samoa, este ano vai desligar as luzes à medida que o evento 
atravessa o globo terrestre, ao longo de um período de 24 horas. O último ‘apagão’ acontece nas 
Ilhas Cook. 
 
A Hora do Planeta tem sido apoiada por várias caras e organizações conhecidas: a top model 
Miranda Kerr, a lenda de críquete Sachin Tendulkar, o director executivo da Greenpeace 
Internacional, Kumi Naidoo, o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, o presidente das Fiji, André 
Kuipers da Estação Espacial Internacional, a National Hockey League, a FIFA, a UEFA, o 
Manchester United, os Hotéis Hilton, as Meninas Escuteiras dos EUA, a Organização Mundial do 
Movimento Escutismo, as Nações Unidas, a UNESCO, o Programa de Meio Ambiente das NU, o 
Conselho Internacional de Organizações Sindicais, o Banco HSBC, a Universal Pictures,, a actriz 
Isabel Lucas, a apresentadora de televisão colombiana Claudia Bahamon e muitas mais. Em 
Portugal, dão a cara pela iniciativa a actriz e modelo Sandra Cóias, a cantora Rita Guerra, as 



actrizes Joana Seixas, Cristina Cunha e Sylvie Dias, o fadista Camané, os Anjos (Sérgio e 
Nelson Rosado), o Maestro Vitorino d’Almeida e o humorista Quimbé; 
 
Os marcos que aderem ao apagão incluem a Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, a 
Torre de Tóquio, Taipei 101, Grande Muralha da China, Estádio Nacional de Pequim (Ninho de 
Pássaro), Orchard Road Singapore, Lumbini Jardim Sagrado, Gateway of India, o BurjKhalifa, o 
Museu da Líbia , Table Mountain, Biblioteca Nacional da Bielorrússia, paredes da cidade de 
Dubrovnik, a Torre Eiffel, o Louvre, o Portão de Brandenburgo, Allianz Arena, a Torre de Pisa, a 
cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, Palácio de Buckingham, a Tower Bridge, Casas do 
do Parlamento (Reino Unido), Big Ben, Cristo Redentor, CN Tower, Las Vegas Strip, Times 
Square, o Empire State Building, a sede da ONU e muito mais. Em Portugal, a Torre de Belém, 
o Mosteiro dos Jerónimos, o Cristo-Rei, a Ponte 25 de Abril, o Museu da Electricidade, Santuário 
dos Remédios em Lamego, Mosteiro do Landim, Castelos do Pinhel, Igreja Matriz em Fafe, Casa 
da Cultura em Câmara de Lobos, Castelo de Leiria, Ponte e largo de S. Gonçalo em Amarante, o 
Museu Marquês de Pombal, em Pombal, o Castelo de Campo Maior, Muralhas de Serpa e 
muitos outros. 
 
A Hora do Planeta usa as redes sociais para chegar às comunidades, por todo o mundo, 
inspirando as pessoas a mudarem o mundo em que vivemos.  
 
 

Agenda para Lisboa / Ponto de Encontro para a Imprensa 
 Sábado, 31 de Março, 20h30 – Praça do Município, Lisboa 

 
Parada de Velas ‘Acende uma Vela pelo teu Planeta’ 

 
Em Lisboa, a noite de 31 de Março vai ter como ponto de encontro a Praça do Município, em 
Lisboa onde se realiza a parada de velas ‘Acende uma Vela pelo teu Planeta’ . 
 

 

 

A Hora do Planeta 2012 acontecerá entre as 20.30 e as 21.30h de sábado, 31 de Março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

 
 
 
 

Notas para os Editores 
 

Veja os dados actualizados sobre a Hora do Planeta em Portugal no documento anexo a este press e a 
lista de cidades aderentes à data de hoje; 

 
 
Imagens de vídeo para download do evento global estarão disponível para medias que cobrem as 
principais regiões na noite: 
http://www.earthhour.org/media-centre/videos 
http://www.youtube.com/user/earthhour/featured 
 
Imagens dos eventos Hora do Planeta estarão disponíveis no: 
 
http://earthhour.org/media-centre/images 
http://www.flickr.com/photos/earthhour_global  
http://www.flickr.com/photos/earthhour_global 
 
 
Os testemunhos dos embaixadores portugueses da Hora do Planeta podem ser vistos em: 
Anjos: http://youtu.be/TQ3id4Boarc 
Mário Franco: http://youtu.be/nezy_x-CVSc 
Joana Seixas: http://youtu.be/4RqZECVJBDE 
Cristina Cunha: http://youtu.be/GZAnS7po-D0 
Camané: http://youtu.be/aP2gFNJl_yw 
Rita Guerra: http://youtu.be/klQ832GclsU 
Sandra Cóias: http://youtu.be/wI9nzJ3F-p0 
Sylvie Dias: http://youtu.be/n7jdmk8p7kU 
Quimbé: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Sz28MV1D7o 
 
As duas versões do vídeo oficial legendado em português e spot de televisão Hora do Planeta 2012 
podem ser encontradas em: http://www.wwf.pt/noticias/videos/ 

A campanha Hora do Planeta "Eu Faço se Tu Fizeres" usa a plataforma de vídeo YouTube - 
www.youtube.com/earthhour- para incentivar as pessoas a partilharem um desafio pessoal com o 
mundo, perguntando: "O que estás disposto a fazer para salvar o planeta?" Faça os seus próprios 
desafios.  

 
Sobre a Hora do Planeta 
Hora do Planeta é uma iniciativa global da rede WWF. Indivíduos, empresas, governos e comunidades são 
convidados a desligar as suas luzes por uma hora no sábado, 31 de Março de 2012 às 20:30 para mostrar seu apoio 
à ação ambientalmente sustentável. O evento começou em Sidney, em 2007, quando 2 milhões de pessoas 
desligaram as luzes. Em 2011, a Hora do Planeta foi designada como a maior campanha pelo planeta com a 
participação de 135 países e territórios em todos os continentes, incluindo o apagar das luzes nos mais 
reconhecidos ícones e belezas naturais de todo o mundo. 



 
Sobre a WWF 
WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação, com quase cinco 
milhões de adeptos e uma rede global activa em mais de 100 países. A missão da WWF é travar a degradação do 
planeta e construir um futuro no qual os seres humanos vivam em harmonia com a natureza, pela preservação da 
diversidade biológica do mundo, garantindo que o uso dos recursos naturais renováveis seja sustentável, e 
promovendo a redução da poluição e do desperdício. 
 
 
 
 
Para mais informações: 
Ângela Morgado, WWF Mediterrâneo (Portugal), Tel: + 351 91 842 88 29 – amorgado@wwf.panda.org  - 
www.wwf.pt 
Marta Barata, WWF Mediterrâneo (Portugal), Tel: + 351 91 711 46 51 – mbarata@wwf.panda.org  - www.wwf.pt 
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