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O Hotel Vila Park, em Vila Nova de Santo André, acaba 
de aderir ao projecto CHECK OUT FOR NATURE 
(COFN). O Hotel Vila Park torna-se assim o terceiro hotel 
em Portugal a implementar este programa simples de 
angariação de fundos para a organização de 
conservação global. 
 
Conheça o Hotel Vila Park AQUI 

Novo projecto Check Out for Nature da WWF chega a Portugal  

H o t e l  V i l a  P a r k  t a m b é m  a d e r e  a o  C O F N  

Este programa da WWF propõe aos 
hotéis aderentes que adicionem à conta 
dos clientes no momento do ‘check out’ a 
quantia de 1 Euro como uma doação 
voluntária para a organização e suas 
actividades de conservação. 
 
 
Sem quaisquer custos 
para os hotéis 
aderentes, conheça os 
hotéis COFN em todo 
o mundo AQUI 
 
 
 

Conheça o programa Check Out for Nature 

A WWF e o Grupo Onyria Golf Resorts apresentaram o projecto CHECK 
OUT FOR NATURE (COFN), este será implementado nos dois hotéis do 
Grupo - Hotel Quinta da Marinha Resort e Onyria Marinha Edition Hotel & 
Thalasso, ambos localizados na Quinta da Marinha em Cascais.  

O Grupo Onyria Golf Resorts torna-se assim o primeiro grupo de hotelaria 
em Portugal a implementar este programa de angariação de fundos para a 

organização de conservação global e a apoiar a biodiversidade local. 

Conheça os Hoteis Qta Marinha Resort e Onyria Marinha Edition Hotel & Talasso AQUI 

Boas Férias !  

E aproveite para ajudar a WWF enquanto viaja... 

http://www.onyriaresorts.com/pt/Onyria-Golf-Resorts.aspx
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/travel/on_vacation/hotels_help/participating_hotels/
http://www.vilapark.com/vilapark2009/
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Saiba mais cerca destes jogos em: 

www.terra-toys.com ou  
www.wwf.pt 

AJUDAR EM PORTUGAL… 

CARTÃO BES/WWF 
 
 
O Banco Espírito Santo (BES) 
uniu-se à WWF, apoiando a 
organização global de 
conservação da Natureza no seu 
trabalho em Portugal de 
conservação das florestas, 
combate às alterações 
climáticas, ao desperdício de 
água e à proteção do habitat 
natural de espécies ameaçadas, 
como a águia imperial e o lince 
ibérico. 
 
O Cartão de Crédito BES/WWF 
permite aos clientes BES, e aos 
que não o são, fazerem parte de 
um movimento à escala mundial 
de preservação e conservação da 
biodiversidade do Planeta e a 
ajudar a implementar projetos 
de preservação e conservação da 
biodiversidade nacional. 
Sempre que comprar, estará a 
ajudar já que parte do valor das 
compras e da anuidade do cartão 
revertem a favor dos projetos da 
WWF em Portugal. 
 

 
PÃO PANDA 
 
O Pão Panda é um pão rico em 
cereais e qualidades nutritivas. 
As sementes e grãos utilizados na 
confecção do Pão Panda (tais 
como: centeio, trigo, pedaços 
torrados de soja, flocos de aveia, 
sementes de linhaça, sésamo e 
girassol) conferem-lhe 
características especiais de um 
sabor único e irresistível. 
Uma percentagem do valor de 
venda deste pão (0,05€) reverte a 
favor da WWF e dos seus 
programas de Conservação / 
Gestão Responsável das Florestas 
Portuguesas, no âmbito dos 
projetos que a organização de 
conservação global desenvolve em 
Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Pão Panda é vendido em mais de 
uma centena de locais em 
Portugal.  
 
Para encontrar pontos de venda 
clique sobre a imagem do Pão. 
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Uma atraente e nova gama de 
brinquedos ainda mais sustentáveis 
é o que a WWF lhe propõe para se 
divertir com amigos e família nestas 
férias.  
 
A WWF, através de uma parceria 
com a empresa de brinquedos Terra 
Toys, oferece-lhe a possibilidade de 
adquirir brinquedos sustentáveis e 
educativos.  
 
A linha de jogos e puzzles encontra-
se à venda nos hipermercados 
Continente. Marketing de Causa: 
por cada produto vendido é feita 
uma contribuição para apoiar o 
trabalho de conservação da WWF, 
ou seja, uma parte do dinheiro é 
direccionado para projectos da 
WWF.  
 
Isto permite aos consumidores 
fazerem escolhas inteligentes de 
produtos enquanto fazem a 
diferença apoiando as causas em 
que acreditam. 
A primeira colecção foi lançada em 
2009, Jogos como puzzle em 3D do 
urso polar, o xadrez Bacia do Congo, 
o jogo do galo Tartaruga, as damas 
de Elefantes e Tartarugas são 
alguns dos exemplos desse primeiro 
lançamento.  

http://www.terra-toys.com/
www.wwf.pt
http://www.wwf.pt/corporativo/licensing/pao_panda/
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de estradas para o transportes 
públicos, em US $ 175 milhões de 
dólares como forma de promover a 
utilização de autocarros, comboios 
e ciclo vias. Este foi o maior 
compromisso monetário feito 
durante a Rio +20 para o 
desenvolvimento sustentável. 

 Gabão queima marfim com apoio da WWF 

O Presidente do Gabão destrói 
marfim como forma de se 
comprometer com tolerância zero 
para crimes ambientais 

Este mês no Gabão mais de 1.200 
presas e esculturas de marfim 
variadas foram queimadas 
publicamente como sinal do 
compromisso do Presidente desta 
região no combate à caça ilegal de 
elefantes e ao comércio ilegal de 
animais selvagens. 

Este evento segue um período de 
pressão de caça intensa na África 
Central, onde o abate ilegal de 
elefantes de marfim está em níveis 
recordes. 

A WWF apoiou o Gabão nesta ação 
contra caça e comércio ilegal 
juntamente com uma série de 
personalidades que estiveram 
presentes no histórico evento, entre 
elas o presidente do Gabão, Ali 
Bongo, que acendeu a pira. 

Maior Reserva Marinha do Mundo 

A Austrália anunciou que vai criar o 
maior conjunto de reservas marinhas 
do planeta. Os parques nacionais 
devem cobrir uma área de 3,1 milhões 
de quilómetros quadrados no oceano, 
que incluem o Mar de Corais. Serão 
colocadas restrições sobre a pesca e 
exploração de petróleo e gás na área, 
que abrange mais de um terço dos 
territórios marítimos da Austrália. 

 

 

Internacional 
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Rio + 20 
 
 
A WWF, na sua declaração final sobre  
a conferência Rio+20, considera que 
esta ficou aquém do esperado mas 
ainda assim nem tudo foram más 
noticias, conheça alguns dos grandes 
compromissos feitos durante a mesma, 
alguns deles fora das salas de 
negociações: 
 
Governos, bancos, investidores e 
CEOs voltaram a chamar a atenção 
para a valorização e contabilização do 
capital natural.  

O Presidente de Moçambique 
Armando Guebuza anunciou o 
lançamento do Roteiro de Moçambique 
para uma economia verde. O plano 
cobre as estratégias nacionais para 
aplicar os princípios da economia verde 
ao desenvolvimento das cidades, a 
agricultura, fontes de energia, 
investimentos na manutenção e 
melhoria de seu capital natural, 
incluindo um representante terrestre e 
marinho na rede de proteção área 
multiuso.  

As Maldivas anunciaram a maior 
reserva do mundo marinho, anunciando 
que as suas 1.192 ilhas vão tornar-se 
numa reserva marinha em 2017. 

O governo britânico  anunciou que o 
Reino Unido será ́ o primeiro país do 
mundo a forçar grandes empresas para 
que meçam a sua pegada de carbono. O 
sistema fara ́ com que mais de 1.000 
empresas tenham que medir as suas 
emissões de gases de efeito estufa na 
íntegra. 

O Presidente da Indonésia fez 
amplos compromissos para alcançar um 
"futuro sustentável" na Indonésia. 
Através do fortalecimento financeiro e 
político das instituições e da cooperação 
com as principais nações que tenham 
florestas tropicais. 

Oito dos maiores bancos do mundo 
anunciaram o desenvolvimento numa 
mudança de investimento fundamental  

. 

Saiba mais acerca deste e 
outros  assuntos em 

www.wwf.pt 
 

© Jürgen Freund / 
WWF-Aus 

Reserva Marinha Austrália 

Queimada marfim, Gabão 

Rio + 20, Brasil 

www.wwf.pt

