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PRÍNCIPE WILLIAM E DAVID ATTENBOROUGH JUNTOS PELOPRÍNCIPE WILLIAM E DAVID ATTENBOROUGH JUNTOS PELO
PLANETA TERRAPLANETA TERRA

O Discovery Channel é o parceiro global de difusão dos ‘Prémios Earthshot’, que inclui uma série emO Discovery Channel é o parceiro global de difusão dos ‘Prémios Earthshot’, que inclui uma série em

cinco partes de ‘Prémios Earthshot: Reparar o nosso Planeta’. Lançado pelo Príncipe William e pelacinco partes de ‘Prémios Earthshot: Reparar o nosso Planeta’. Lançado pelo Príncipe William e pela

The Royal Foundation em outubro de 2020, o Prémio Earthshot é o prémio ambiental global maisThe Royal Foundation em outubro de 2020, o Prémio Earthshot é o prémio ambiental global mais

prestigiado da história. O seu objetivo é descobrir, celebrar e encontrar soluções inovadoras para osprestigiado da história. O seu objetivo é descobrir, celebrar e encontrar soluções inovadoras para os

maiores desa�os ambientais que o nosso planeta enfrenta.maiores desa�os ambientais que o nosso planeta enfrenta.

O Prémio está centrado em cinco desa�os para o planeta Terra: O Prémio está centrado em cinco desa�os para o planeta Terra: 

Proteger e Restaurar a Natureza;Proteger e Restaurar a Natureza;

Limpar o nosso Ar;Limpar o nosso Ar;

Reavivar os nossos Oceanos;Reavivar os nossos Oceanos;

Construir um Mundo sem Resíduos; eConstruir um Mundo sem Resíduos; e

Reparar o nosso ClimaReparar o nosso Clima

Objetivos que são uni�cadores e ambiciosos para o nosso planeta que, se alcançados até 2030,Objetivos que são uni�cadores e ambiciosos para o nosso planeta que, se alcançados até 2030,

irão melhorar a vida de todos nós. irão melhorar a vida de todos nós. 

Com o Príncipe William, Sir David Attenborough, bem como membros adicionais do The EarthshotCom o Príncipe William, Sir David Attenborough, bem como membros adicionais do The Earthshot

Prize Council, a série em cinco partes Prémios Earthshot: Reparar o nosso Planeta mostra os cincoPrize Council, a série em cinco partes Prémios Earthshot: Reparar o nosso Planeta mostra os cinco

desa�os que o planeta enfrenta, mas dá também destaque ao trabalho de 15 notáveis �nalistas dodesa�os que o planeta enfrenta, mas dá também destaque ao trabalho de 15 notáveis �nalistas do

prémio e às suas soluções inovadoras para os maiores desa�os ambientais. Olhando para alémprémio e às suas soluções inovadoras para os maiores desa�os ambientais. Olhando para além

dos problemas que enfrentamos e para as soluções, destaca-se o que temos de fazer para salvar odos problemas que enfrentamos e para as soluções, destaca-se o que temos de fazer para salvar o

nosso planeta. nosso planeta. 

“Há mais de meio século atrás, o programa 'Moonshot' do Presidente Kennedy uniu milhões de“Há mais de meio século atrás, o programa 'Moonshot' do Presidente Kennedy uniu milhões de

pessoas em torno do objetivo de alcançar a Lua. Inspirado nisto, os ‘Prémios Earthshot’ visampessoas em torno do objetivo de alcançar a Lua. Inspirado nisto, os ‘Prémios Earthshot’ visam

mobilizar a ação coletiva em torno da nossa capacidade única de inovar, resolver problemas emobilizar a ação coletiva em torno da nossa capacidade única de inovar, resolver problemas e

reparar o nosso planeta”, a�rma o Príncipe William.reparar o nosso planeta”, a�rma o Príncipe William. 

Um especial a não perder, a partir de segunda-feira, 22 de novembro, às 19h10.Um especial a não perder, a partir de segunda-feira, 22 de novembro, às 19h10.
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