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Faltam 60 noites para que o mundo se desligue pela Hora do Planeta 2012
Lisboa, 31 Janeiro 2012 – Daqui a precisamente sessenta noites, lares, escolas, empresas e
ícones mundiais em todo o planeta desligarão as suas luzes pela “Hora do Planeta”. Às 20h30,
no sábado, dia 31 de Março, a Hora do Planeta 2012 verá milhões de pessoas em todo o mundo
ultrapassarem barreiras sociais, da raça, religião, cultura e geografia para se unirem num momento
único de contemplação do planeta e celebração do seu compromisso para o proteger.
Na sua sexta edição, o apagão global deixou de ser uma iniciativa de uma única cidade, em 2007,
para se transformar na maior plataforma do mundo de acção ambientalmente sustentável com
cidadãos de 135 países e territórios em todos os continentes a aderirem à Hora do Planeta
2011, um movimento global de mudança no comportamento e atitudes em defesa do ambiente.

O Quê: Hora do Planeta 2012
Quando: Sábado, 31 de Março – 20h30 (hora local)
Onde: Em todo o mundo
Porquê: Para celebrares o teu compromisso com o planeta com as pessoas de todo o mundo
Como: Desligando as tuas luzes, registando o teu apoio e obtendo mais detalhes em
wwf.pt ou earthhour.org

A contagem decrescente para a Hora do Planeta 2012 começou, o evento que coloca às escuras
ícones emblemáticos de todo o planeta, incluindo a Cidade Proibida, Torre Eiffel, o Palácio de
Buckingham, ponte Golden Gate, o Table Mountain, a estátua do Cristo Redentor e do Cristo Rei e
a Opera House em Sydney, numa celebração global em prol da única coisa que nos liga a todos - o
planeta Terra.
Em Portugal a Hora do Planeta é celebrada desde 2009; em 2011 foram 97 cidades e vilas
portuguesas que celebraram a Hora do Planeta, praticamente um terço dos municípios
portugueses; Este ano “a WWF espera que mais cidades e portugueses se juntem a este
movimento global e inspirados nesta acção simbólica que é a de apagar as luzes por uma hora, se
comprometam mais pela protecção do nosso Planeta” diz Ângela Morgado da WWF.

-fim-

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 acção 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
A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação, com quase
cinco milhões de membros 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.
Nota aos Editores:
A Hora do Planeta 2012 acontece em todo mundo, incluindo Portugal, a 31 de Março de 2012, pelas 20H30.
O vídeo oficial da Hora do Planeta 2012 pode ser visto em http://www.youtube.com/earthhour

Para mais informações:
Ângela Morgado - WWF Mediterrâneo (Portugal); Tel: + 351 91 842 88 29 – amorgado@wwf.panda.org www.wwf.pt
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