
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caros irmãos escutas, 

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento Nacional de 
Ambiente, registou o CNE como Entidade Participante na “Hora do Planeta”, uma iniciativa mundial 
da WWF, que em Portugal é representada pela Associação Natureza Portugal (ANP - WWF) 

A Hora do Planeta é um movimento global, que começou em 2007 em Sidney, e é hoje reconhecido 
como a maior plataforma de ação ambiental do mundo, juntando mais de 3,5 milhões de pessoas em 
todo o globo para mostrarem o seu compromisso com um ambiente mais sustentável. 

A Hora do Planeta tem uma ação anual, que ocorre em todo planeta, designada “Apagão Global, por 
um planeta mais sustentável”, que ocorrerá no Sábado, dia 30 de março, às 20h30 hora local. 

Durante uma hora, por uma causa comum, cidadãos, municípios, empresas e organizações, um 
pouco por todo o mundo, procuram alertar para a urgência de agirmos em prol do Planeta, desligando 
a iluminação de casas e monumentos. 

Para descobrir mais, visitem: https://www.natureza-
portugal.org/conteudos2/noticias/?uNewsID=344275, ou https://horadoplaneta.pt/ 

Para além do convite para nos juntarmos ao evento que irá decorrer a 30 de Março, no Terreiro do 
Paço, em Lisboa às 20:30, somos todos nós desafiados a participar ativamente, assumindo 
compromissos a publicar nas nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter com a indicação de 
#horadoplaneta, #60+, #CNE, #Escutismo). 

Pretende-se que sejam compromissos que assumam uma mudança de atitudes e comportamentos, 
em relação ao ambiente, por forma a contribuirmos para minimizar a nossa pegada ecológica, e com 
isso contribuir para perlongar a vida do nosso Planeta.  

O Compromisso Defensores da Natureza, 60+ (Hora do Planeta) pode ser realizado em Patrulha / 
Secção / Agrupamento ou até individualmente, com data limite publicação até 30 de março de 2019, 
tendo em conta as seguintes características:  

Duração do Compromisso 1 Ano – termina dia 30 de março de 2020 

Regras da publicação do Compromisso nas Redes Sociais (com a inclusão dos hashtags): 

-Vídeo com o compromisso; 
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-Fotografia e um Texto; 

-Mensagem Curtas onde seja descrito o compromisso assumido; 

-Participantes devem estar uniformizados; 

-Identificação clara dos participantes (ex: Alcateia 30 do Agrupamento 354). 

As Ações a realizar podem ser simples, o importante é permitir alteração de comportamentos que 
contribuam para salvar o nosso Planeta. 

Exemplos: 

-Fechar a água enquanto lava os dentes; 

-Não usar palhinhas de plástico em alternativa utilizar de outros matérias ou deixar de utilizar. 
(zero plásticos); 

-Reduzir a utilização da energia elétrica apagando as luzes quando não são necessárias; 

-Fazer reciclagem do Lixo; 

-Combater a pesca ilegal não comprando produtos a pescadores que o fazem (ex cavalos 
marinhos secos). 

Ao longo do ano poderão ir fazendo pequenos vídeos ou fotos que podem ir partilhando, com os 
mesmos hashtags e um pequeno relatório sobre o trabalho desenvolvido e objetivos alcançados. 

Será criado um Formulário on-line que ira permitir submeter o relatório da ação anual. 

Os elementos que realizem o Compromisso e estejam a desenvolver uma ação anual tem direito a 
receber a insígnia “Hora do Planeta” para colocar no uniforme durante o período em que estão a 
desempenhar o compromisso (1 ano). 

As insígnias devem ser pedidas após a publicação do Compromisso para ambiente@escutismo.pt 
com indicação do número de elementos. 

Mais esclarecimentos ou informações enviar um email ambiente@escutismo.pt. 

 

Sempre Alerta para Servir  

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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