
 
 

 

 
 
Nota à Imprensa               Para divulgação imediata 26 março 2014 

 
80 Cidades portuguesas celebram a Hora do Planeta 2014  

 
Mega Aula de Yoga realiza-se em dez destas cidades 

 
 
Lisboa, 26 Março: Faltam apenas 3 dias para a Hora do Planeta 2014 que se celebra já 
no sábado, dia 29 de Março, entre as 20h30 e as 21h30. Até à data já aderiram 80 
cidades portuguesas a esta iniciativa global em defesa do nosso planeta e que irão 
demonstrar o seu apoio à acção ambientalmente sustentável apagando as luzes de 
alguns dos seus monumentos mais emblemáticos.  
 
Em dez destas cidades realiza-se a Maior Aula de Yoga pelo Planeta - Lisboa, Cascais, 
Oeiras, Santarém, Coimbra, Évora, Aveiro, Tomar, Portalegre e Batalha. 
 
80 Cidades já aderiram ao apagão 
À data de hoje 80 cidades já aderiram a este movimento global e cerca de cinco dezenas 
de monumentos vão desligar as luzes, entre os quais a Ponte 25 de Abril, o Santuário do 
Cristo Rei, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, em Lisboa; os Palácios da Pena 
e de Monserrate e o Castelo dos Mouros, em Sintra; o Palácio do Infantado, em Samora 
Correia e o Santuário Nossa Senhora da Nazaré, o Castelo de Loulé, Castelo de São 
João Baptista, em Angra do Heroísmo, o Santuário de Nossa Sra. Aires, em Viana do 
Alentejo, o Mosteiro da Batalha, o Castelo de Pombal, a Caravela de Lagos, o Castelo de 
Santa Maria da Feira e o Castelo de Bragança, entre outros. 
 
Yoga pelo Planeta  
 
A WWF em parceria com a Federação Portuguesa de Yoga, e com o apoio da MAG -
Brand & Entertainment, organizam a Mega Aula de Yoga pelo Planeta em 10 cidades 
portuguesas (confira aqui os locais nestas cidades onde se vai realizar a aula – 
http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/hora_do_planeta/hora_do_planeta_20142/aulas_yoga_
pelo_planeta/). 
 
Esta aula é aberta a todos os cidadãos que nessa hora queiram mostrar o seu poder para 
mudar o Planeta e o custo de participação é de 4€ ou 7€; uma parte do valor angariado 
nas inscrições reverterá a favor dos projectos da WWF.  
 
A melhor vela do mundo 
 
O kit de participação inclui a Melhor Vela do Mundo; a Oil2Wax, detentora da marca, 
desenvolveu ainda uma vela especial para celebrar a Hora do  
 
 



 
 

 
 
 

Planeta que se encontra à venda em (http://amelhorvela.pt/store/pt/home/391-kit-60-velas-
pela-hora-do-planeta-wwf.html ) e uma parte deste valor reverte a favor da WWF. 
 
Novas Caras pela Hora do Planeta  
 
A Hora do Planeta conta com o apoio de novas figuras públicas portuguesas como  Ana 
Rita Clara, Fiona Bunnett, Joana Cruz, Sara Prata, Liliana Santos, o rapper Regula, Pedro 
Carvalho e Paulo Piteira que desafiam também os seus fãs a comprometerem-se com um 
modo de vida amigo do ambiente, como forma de garantir o futuro das próximas 
gerações.  
Esta semana e após um convite para a Hora estar no programa 5 Para a Meia Noite um 
novo embaixador se juntou ao grupo de apoio de 2014 – Luis Borges, o apresentador 
televisivo identifica-se com a causa e por isso quis juntar-se à mensagem da Hora. 
Joana Seixas, embaixadora desde 2009, Sandra Cóias, Mário Franco, Beatriz Figueira, 
Cristina Cunha, Sylvie Dias, Diana Bouça-Nova, entre outros, voltam a apoiar a Hora do 
Planeta em 2014. 
http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/hora_do_planeta/hora_do_planeta_20142/embaixadore
s_hora_do_planeta_2014/ 
 
Campanha PT Hora do Planeta: 
 
A Portugal Telecom junta-se à iniciativa da WWF com um ‘waiting ring’ especial, com 
uma mensagem alusiva à mega Aula de Yoga pelo Planeta. 
 
Também o portal SAPO adere à Hora do Planeta assinalando os 60 minutos com um 
takeover preto. 
 
Outros eventos pelo país 
 
A mega aula de Yoga acabou por chegar à ilha da Madeira, cidade do Funchal, numa 
organização que, em poucos dias mobilizou pessoas, figuras públicas madeirenses como 
João Rodrigues (velejador olímpico) e Nini Andrade Silva (designer internacional) e outras 
entidades regionais.  
 
Outras iniciativas ‘particulares’ e outras adesões surgem em todo país: o “Oporto Art 
District” lançou a sua própria iniciativa “Earth Hour”, em conjunto com alguns parceiros 
turísticos e irá realizar diversas actividades como plantação de uma árvore na zona do 
Porto, jantares à luz das velas nos restaurantes aderentes, oferta de produtos biológicos e 
alguns concertos acústicos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Hora do Planeta pelo mundo 
 
Pelo oitavo ano consecutivo, a Hora do Planeta da WWF continua a mobilizar centenas de 
milhões de pessoas por todo o planeta.  
 
Este ano foi lançada uma plataforma de crowdfunding para apoiar projectos de 
conservação em várias regiões do mundo. 
 
"A Hora do Planeta sempre foi mais do que apenas um apagão, é sobre pessoas que se 
juntam para mostrar o que podem fazer para proteger o planeta”, disse Andy Ridley , 
director executivo e co-fundador da Hora do Planeta. 
 
A forte tempestade que devastou milhares de vidas, deixou dezenas de cidades Filipinas 
desfeitas e milhares de pescadores sem forma de sustento por terem perdido os seus 
barcos. A WWF Filipinas lançou um projecto para ajudar a construir novos barcos de fibra 
de vidro melhorando a capacidade de resistência dos barcos aos impactos das alterações 
climáticas e incentivando a formação dos pescadores. 
 
Na Austrália, onde a Hora do Planeta começou há oito anos, pessoas de todo o mundo 
irão juntar a sua voz e usar o seu poder para proteger uma das maiores maravilhas 
naturais do planeta - A Grande Barreira de Corais. Esta maravilha icónica está sob grande 
ameaça devido às alterações climáticas e à recente decisão do governo para desenvolver 
um mega porto de carvão e gás neste local. 
 
Durante a Hora do Planeta, pessoas por toda a Finlândia vão usar a sua voz pela defesa 
do Ártico, uma região fortemente afectada pelas alterações climáticas. Os participantes 
comprometem-se a aumentar a quantidade de energia renovável no país para a proteção 
de espécies como o urso polar, que dependem do gelo e da neve para garantir a sua 
sobrevivência. 
 
A WWF Nepal está a sensibilizar a comunidade global para usar o seu poder 
transformando a vida de crianças das comunidades de Terai Arc, no Nepal, permitindo-
lhes ir à escola, em vez de acompanharem os seus pais na recolha de lenha todos os 
dias. 
 
No Uganda, a WWF irá equipar as comunidades com fogões de poupança de energia e 
luz solar para garantir que estas se tornam os guardiões da floresta recém-plantada e 
garantam o seu futuro, numa tentativa de acabar com a desflorestação desta floresta 
única e tão preciosa. 
 
Este ano, milhões de pessoas assistirão ao apagar das luzes de monumentos bem 
conhecidos como o Empire State Building, a Tower Bridge, o Castelo de Edimburgo, as 
Portas de Brandenburgo, a Torre Eiffel , o Kremlin e Red Square, em Moscovo, a Ponte 
do Bósforo que liga a Europa à Ásia, o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa , a 
Marina Bay Sands em Singapura e muitos mais. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Este ano pessoas de todos os pontos do mundo estão a unir-se para se tornarem super-
heróis pelo Planeta na noite em que se celebra a Hora do Planeta 2014. 
 

-Fim- 

 

Nota aos editores 

Hora do Planeta 2014 – Aula de Yoga pelo Planeta   

Este ano a WWF Hora do Planeta promove uma mega aula de yoga em dez cidades portuguesas 
– Yoga pelo Planeta - Lisboa, Cascais, Oeiras, Santarém, Coimbra, Évora, Aveiro, Portalegre, 
Batalha e Tomar. O custo de participação na Aula de Yoga pelo Planeta é de 4€ ou 7€ - uma parte 
deste valor reverterá a favor dos projetos da WWF em Portugal.  

Inscrições para a Aula de Yoga 

www.wwf.pt  ;  http://yogapeloplaneta.magbe.com.pt/ 

 

Lista actualizada das cidades e monumentos: 
http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/hora_do_planeta/hora_do_planeta_20142/cidades_e_monume
ntos_2014/ 

 

Vídeo Oficial da Hora do Planeta 2014 pode ser visto aqui: 

http://www.youtube.com/earthhour 

Vídeo Oficial da Hora do Planeta 2014, em português:    

http://videos.sapo.pt/dA3sZcHay60ARGDeLlvb 

 

Hora do Planeta 2014 pelo mundo: 

http://earthhour.org 

http://www.earthhour.org/portugal 

 

Em Portugal: 

http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/hora_do_planeta/hora_do_planeta_201322222/ 

 
 



 
 

 
 
 

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

Marta Barata - WWF Mediterrâneo (Portugal); Tel: + 351 91 711 46 51 – mbarata@wwf.panda.org  

Sobre	  a	  Hora	  do	  Planeta	  
A	  Hora	  do	  Planeta	  é	  uma	  iniciativa	  global	  ambiental	  da	  WWF.	  Indivíduos,	  empresas,	  governos	  e	  comunidades	  
são	  convidados	  a	  desligarem	  as	  suas	  luzes	  durante	  uma	  hora	  no	  sábado,	  dia	  29	  de	  Março	  de	  2014	  às	  20:30	  para	  
mostrarem	  o	  seu	  apoio	  à	  ação	  ambientalmente	  sustentável.	  A	  Hora	  do	  Planeta	  convida	  pessoas	  e	  organizações	  
a	  desafiarem	  outros	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  assumem	  o	  seu	  próprio	  compromisso	  ambiental	  e	  vão	  mais	  além	  da	  
hora.	  Começou	  numa	  única	  cidade	  em	  2007	  e	  em	  2013	  atingiu	  mais	  de	  2	  mil	  milhões	  de	  pessoas,	  em	  154	  países	  
em	  todos	  os	  continentes,	  recebendo	  títulos	  como	  "a	  maior	  campanha	  do	  mundo	  pelo	  planeta".	  
www.earthhour.org	  
	  
	  
Sobre	  a	  WWF	  
A	  WWF	  é	  uma	  das	  maiores	  e	  mais	  respeitadas	  organizações	  independentes	  de	  conservação	  do	  mundo,	  com	  
quase	  cinco	  milhões	  de	  apoiantes	  e	  uma	  rede	  global	  ativa	  em	  mais	  de	  100	  países.	  A	  missão	  da	  WWF	  é	  travar	  a	  
degradação	  do	  ambiente	  natural	  do	  planeta	  e	  construir	  um	  futuro	  no	  qual	  os	  seres	  humanos	  vivam	  em	  
harmonia	  com	  a	  natureza,	  pela	  conservação	  da	  diversidade	  biológica	  do	  mundo,	  garantindo	  que	  a	  utilização	  dos	  
recursos	  naturais	  renováveis	  seja	  sustentável	  e	  promovendo	  a	  redução	  da	  poluição	  e	  do	  desperdício.	  
www.wwf.pt ; www.panda.org	  
	  
	  

Apoios	  Hora	  do	  Planeta	  2014:	  

	  

	  


