Nota à Imprensa

FALTAM DOIS MESES PARA A HORA DO PLANETA
A Hora do Planeta, o evento emblemático da WWF dedicado à consciencialização sobre
local. Em 2020,
as alterações climáticas, vai acontecer no dia 28 de março às 20:30, hora local
o evento debruça-se
se sobre Água e Biodiversidade, pedindo a todos para apagarem a luz
durante uma hora e levantarem a sua voz pela natureza.
Lisboa, 29 de janeiro 2020 – A Hora do Planeta, evento histórico da WWF, está prestes a
este ano que
juntar, na sua 13ªª edição, milhões de pessoas em todo o mundo, pedindo-lhes
pedindo
levantem a sua voz pela natureza. O maior movimento global pelo ambiente procura mobilizar
scussão e das soluções necessárias
indivíduos, empresas e governos para fazerem parte da di
discussão
para garantirr um futuro saudável e sustentável para todos.
A Natureza importa. E, no entanto, está em crise como nunca antes. A taxa de perda global da
dade. Sistemas naturais
natureza nos últimos 50 anos é sem precedentes na história da humani
humanidade.
bem preservados são imperativos para o nosso futuro.. A natureza não nos beneficia apenas
por fornecer comida, água e ar limpo – é também uma aliada fundamental contra as alterações
climáticas.
2020 é um ano crítico para a
Para Ângela Morgado, diretora executiva da ANP|WWF, "2020
natureza.. Este ano, serão tomadas decisões políticas importantes sobre ações climáticas,
desenvolvimento sustentável e natureza. Essas decisões afetarão a saúde de nosso planeta e
o nosso próprio futuro nas próximas décadas. A Hora do Planeta é o momento certo para que
importa
os cidadãos e empresas elevem as suas vozes e mostrem que a natureza lhes importa".
sobre o tema da
Com isto em mente, a Hora do Planeta em Portugal irá este ano debruçar-se
debruçar
“Água e Biodiversidade”.
”. A água é a base de toda a vida. E, no entanto, damo
damo-la por
garantida. Segundo o Relatório do Planeta Vivo de 2018, as populações de espécies de água
doce diminuíram em 81% desde 1970. A nível global, os ecossistemas de água doce (lagos,
rios e pântanos) são os habitats mais ameaçados de todos. As principais ameaças para estas
perdas são as modificações e obstruções (barragens)
(barragens), poluição, sobrepesca e alterações
climáticas.
Apenas 1/3 dos rios mais longos do mundo correm livremente, sem obstruções. Isto significa
que dos 246 rios mais longos do mundo, apenas 37% ainda mantém ligação direta da nascente
ao mar. Em Portugal, nenhum dos nossos grandes rios está desobstruído,
desobstruído, o que levou a que
espécies de peixes que dependem da migração a montante para a sua reprodução tenham
desparecido (como é o caso do esturjão no rio Douro). Assim, o evento da Hora do Planeta
2020 será dedicado a um dos projetos de conservação da ANP|WWF, a Rede Douro Vivo, um
consórcio de cientistas, ambientalistas e outras entidades que estão a estudar a bacia
hidrográfica do Douro, uma
ma das maiores e menos conhecidas da Europa.

Paralelamente, a ANP|WWF
WWF pede a todos os portugueses que juntem as
a suas vozes às dos
milhões de outras pessoas e emprestem a sua “Voz pelo Planeta” no site da horadoplaneta.pt.

ste ano, bem como os
Será nesta plataforma que a organização partilhará o evento deste
Municípios aderentes, os Monumentos que ficarão às escuras, e os materiais relacionados com
a iniciativa para serem usados por todos os que querem divulgar a mensagem. No seguimento
da colaboração em anos anteriores, a Associação Nacional
Nacional de Municípios Portugueses já
confirmou o seu apoio a esta iniciativa.
Tendo começado como um evento simbólico de apagar de luzes em Sydney em 2007, a Hora
do Planeta, é agora celebrada em mais de 188 países e territórios como um momento global de
solidariedade
idariedade pelo planeta. No mundo digital, a #EarthHour gerou mais de 3,5 mil milhões de
impressões no ano passado.
O movimento é hoje a maior plataforma sobre ação climática e ambiental em todo o mundo. À
medida que a biodiversidade global diminui e atinge
atinge uma taxa sem precedentes, a Hora do
Planeta concentrará os seus esforços em canalizar o apoio desta ação para a proteção da
biodiversidade e da natureza.
Na última década, a Hora do Planeta inspirou milhões de pessoas promovendo o apoio e
participação em projetos importantes relacionados com o clima e com a conservação, liderados
pela WWF, e que ajudaram a impulsionar a política climática, a consciencialização e a ação.
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Sobre a ANP|WWF
A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação do mundo, com mais
de 5 milhões de apoiantes e uma rede global ativa em mais de 100 países. A missão da WWF é travar a degradação
da natureza e construir um futuro no qual os seres
seres humanos vivam em harmonia com a natureza, através
conservação da diversidade biológica do mundo, garantindo que a utilização dos recursos naturais renováveis seja
Natureza Portugal é uma
sustentável, e promovendo a redução da poluição e do desperdício. A ANP - Associação Nature
ONG portuguesa que trabalha em Portugal em associação com a WWF; conservar a diversidade biológica nacional
é a missão da ANP|WWF.

Website oficial Hora do Planeta em Portugal:
Portugal horadoplaneta.pt
Website oficial Hora do Planeta: www.earthhour.org
Sobre a Hora do Planeta
A Hora do Planeta é o movimento ambiental global da WWF. Nascido em Sydney em 2007, a Earth Hour cresceu
para se tornar o maior movimento do mundo pelo meio ambiente, inspirando indivíduos, comunidades, empresas e
organizações em mais de 188 países e territórios a tomar medidas climáticas tangíveis por mais de uma década. O
movimento reconhece o papell dos indivíduos na mudança das mudanças climáticas e aproveita o poder coletivo dos
seus milhões de adeptos para iluminar a ação climática.

