MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines adere à “Hora do Planeta”
Sines é um dos municípios portugueses que vai participar na ação “Hora do Planeta 2012”,
promovida pela WWF, desligando a iluminação pública em vários edifícios municipais no dia 31
de março, entre as 20h30 e as 21h30.
A iluminação será desligada no Castelo de Sines, edifício dos Paços do Concelho, Centro de Artes
de Sines, Piscinas Municipais de Sines, Pavilhão Multiusos em Porto Covo e Depósito de Água em
Sines. A autarquia convida os munícipes sineenses para aderirem à iniciativa, desligando a
iluminação das suas habitações no mesmo período.
A “Hora do Planeta” 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.
A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação, com
quase cinco milhões de membros e uma rede global ativa 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.
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