SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines adere à Hora do Planeta
O município de Sines associa-se à iniciativa Hora do Planeta, promovida pela organização global
de conservação de natureza WWF (www.wwf.pt), no dia 23 de março.
A Câmara Municipal de Sines desliga, durante a Hora do Planeta, entre as 20h30 e as 21h30, as
luzes dos seguintes edifícios: Paços do Concelho, Edifício do Departamento de Obras Municipais
e Serviços Urbanos, Edifício Técnico de S. Marcos, Mercado Municipal e Piscina Municipal de
Sines Carlos Manafaia.
Assinale-se que se encontra a decorrer um programa de requalificação da iluminação pública de
Sines, com luminárias de baixo consumo, que, quando concluído, trará não só uma vantagem
económica para o município (diminuição dos custos com a aquisição de energia elétrica) como
uma vantagem para o ambiente. Outro projeto municipal com objetivos de eficiência energética
é a integração de biomassa no sistema de aquecimento da Piscina Municipal Carlos Manafaia,
substituindo as atuais caldeiras a gás natural. Ambos os projetos são cofinanciados por fundos
FEDER / União Europeia.
A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF que começou em 2007, em Sydney, na Austrália,
quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2000 empresas apagaram as luzes por uma hora, numa
tomada de posição contra as alterações climáticas.
Em 2012, 152 países participaram na hora e, em Portugal, 97 municípios aderiram e centenas de
monumentos emblemáticos nacionais ficaram às escuras, como a Ponte 25 de Abril, o Mosteiro
dos Jerónimos, o Cristo Rei e o Convento de Cristo.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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