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Comunidade educativa junte-se a nós. Dê um rosto e uma voz a esta causa!   
Aceite o convite para se juntar a este movimento e contribuir para um uso mais 
consciente da água.  
 

A APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas promove, 
no próximo dia 22 de março, Dia Mundial da Água, às 22h00, a ação H2Off - HORA 
DE FECHAR A TORNEIRA, pelo segundo ano consecutivo. 
 
H2Off - Hora de fechar a torneira! É uma iniciativa que estimula a reflexão sobre o uso 
que se faz da água, consciencializando para que o consumo deste recurso seja mais 
eficiente e equilibrado. 

 

O desafio é simples. Fechar a torneira por uma hora; sem qualquer consumo de 
água, entre as 22h00 e as 23h00 do dia 22 de março, num gesto deliberado e 
consciente.  
 
Porquê a necessidade de mobilizar a comunidade e, em particular, as escolas, no 
sentido de racionalizar o consumo de água?...  
 
Porque este é um tema emergente e prioritário no âmbito da educação ambiental 
e porque sabemos que os agentes educativos e, em especial, as crianças e jovens, 
desempenham um papel crucial na mudança de comportamentos.  
 

Convidamos, por isso, todos os meios escolares - agrupamentos de escolas, centros de 
ocupação de tempos livres, universidades seniores e outras entidades com 
responsabilidade na área da educação - a serem parceiros deste movimento e 
promotores do evento.  

Todos os contributos serão bem-vindos. Desafiamos as escolas e demais entidades a 
VHUHP� ³DJHQWHV� GH� SURPRomR´� GHVWH� JHVWR� WmR� VLPSOHV� H� simbólico. Podem dar um 
valioso contributo, desde logo, pela partilha da mensagem e de conteúdos. O importante 
é fazer chegar o H2Off aos vossos estabelecimentos e às casas dos vossos alunos, 
encarregados de educação, professores e outros profissionais.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informação necessária da escola e turmas para participação e associação ao 
movimento H2Off 

x Nome da escola; 
x Identificação da(s) turma(s); 
x Biografia resumo e curiosidade (450 caracteres incluindo espaços). 

 

 

 

PREMISSA 

Queremos fazer a diferença. Enviar uma mensagem ao mundo, despertar consciências 
e contribuir para um futuro melhor para nós e todas as gerações vindouras. Temos a 
responsabilidade enquanto Seres Humanos de cuidar de todas as outras espécies e 
ecossistemas. A Água é Vida. 

 

MISSÃO DO EMBAIXADORDA COMUNIDADE ESCOLAR 

"Promover a mudança dos comportamentos individuais, como o uso eficiente da água. 
A água é um bem escasso e finito que deve ser preservado, num contexto em que os 
efeitos das alterações climáticas já afetam as nossas vidas, como são exemplo os 
períodos de seca extrema, sendo urgente fazer a transição para uma economia circular, 
SURPRYHQGR�R�GHVHQYROYLPHQWR�VXVWHQWiYHO´� 
 

E AGORA EMBAIXADORES? 

Venha espalhar a mensagem e promover ações na comunidade educativa, familiar e de 
amigos, que fomentem a adotação de hábitos mais sustentáveis e a adesão ao 
movimento fechando a torneira no dia 22 de março das 22h00 às 23h00. 

 

O GRANDE DESAFIO DO EMBAIXADOR DA COMUNIDADE ESCOLAR 

x Desenvolver em grupo ou individualmente trabalhos (ilustrações, composições, 
animações, vídeos, músicas, ou outros materiais) explicando a importância 
desta campanha de sensibilização ambiental pela promoção da adesão ao 
movimento. Os trabalhos deverão incluir o slogan do movimento Porque a água 
não é só tua! Os mesmos poderão ainda incluir as seguintes hashtags de 
DVVRFLDomR��SRUTXHDDJXDQDRHVRWXD�Ň��+�2II�Ň��IHFKDDWRUQHLUD�Ň�DJXD� 
 
 

Como participar 
 

Ser Embaixador da Comunidade escolar 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Todos os trabalhos serão enviados em formato digital com a identificação da 
escola/turma; 

x Os vídeos deverão ter uma duração até 30 segundos e utilizar obrigatoriamente 
no final o slogan do movimento porque a água não é só tua! 
 

COMO E QUANDO POSSO PARTILHAR O CONTEÚDO? 

x Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 22/03/2022 para  
 
 
 

x Os trabalhos podem também ser partilhados nas redes sociais até ao dia 22 de 
março, dia em que se assinala o Dia Mundial da Água com a #H2OFF. 

 

Este é um projeto da CECEA - Comissão Especializada de Comunicação e 
Educação Ambiental da APDA (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas), que reúne profissionais de comunicação do setor da água, cujas ações estão 
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nao}HV�8QLGDV��218���QRPHDGDPHQWH�RV�TXH�VH�UHIHUHP�j�³JDUDQWLD�GH�iJXD�SRWiYHO�
H� VDQHDPHQWR� SDUD� WRGRV´� �2'6� ���� ³SURWHomR� GR� DPELHQWH� H� SURFXUD� GD�
VXVWHQWDELOLGDGH�QDV�FLGDGHV´��2'6�����H�³FRPEDWH�jV�DOWHUDo}HV�FOLPiWLFDV´��2'6����� 

 

Save the date! A hora e o dia estão marcados - 22 de março, às 22 horas!  
Contamos com todos para a H2Off - a Hora da Água, porque juntos faremos a 
diferença! 
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