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ÁGUAS DO CENTRO LITORAL
Core Business

ESPINHO

STA. MARIA DA FEIRA

A Águas do Centro Litoral (AdCL) é a empresa responsável pela gestão integrada do Ciclo Urbano da Água, de Espinho a Porto
OVAR

de Mós, assegurando a captação e tratamento de água para consumo humano, em quantidade e qualidade, e o correto tratamento

ESTARREJA

MURTOSA

de águas residuais, preservando o meio ambiente.

ALBERGARIA-A-VELHA

AVEIRO
ÍLHAVO

VAGOS

CAPTAÇÃO | TRATAMENTO | ARMAZENAMENTO | DISTRIBUIÇÃO | CONSUMO | RECOLHA | TRATAMENTO | REJEIÇÃO

ETA

ETAR

Reservatório

ÁGUEDA
OLIVEIRA
DO BAIRRO

MIRA

CANTANHEDE

MEALHADA
PENACOVA

LOUSÃ

Estratégia Educativa

CONDEIXA-A-NOVA

ARGANIL

VILA NOVA
DE POIARES

COIMBRA

GÓIS

MIRANDA
DO CORVO

SOURE
PENELA

O programa de educação ambiental da AdCL, a vigorar no ano letivo de 2020/2021, visa o
conhecimento científico dedicada ao Ciclo Urbano da Água, incitando os stakeholders da empresa na
valorização da água para a sustentabilidade do planeta.

ANSIÃO

MARINHA
GRANDE

LEIRIA

Centrado na ciência experimental, transversal aos diversos níveis de ensino, a proposta apresentada materializa
os objetivos definidos na Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) onde as temáticas do

BATALHA

Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (REAS) e os Objetivos de Desenvolvimento
PORTO DE MÓS

Sustentável (ODS) interdependem.
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OURÉM

ONDE
ESTAMOS
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A PENSAR EM TODOS
Conhecimento
A pensar em todos a AdCL formalizou diversas parcerias de colaboração ambiental, com entidades de referência no setor do
ambiente, tendo por finalidade a criação de valor junto dos seus parceiros, permitindo a persecução dos objetivos educativos
em paralelo com a evolução do mercado e as tendências na atualidade do setor. Esta iniciativa, vocacionada para
os agentes educativos, assume-se uma mais valia quer pela oportunidade de aquisição de know-how quer pela
partilha de experiencias, permitindo um upgrade no campo do saber para que, junto dos
demais stakeholders, possam promover o conhecimento transversal à gestão eficiente
do Ciclo Urbano da Água.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
É do conhecimento geral que a água é um bem essencial para o desenvolvimento económico e social encontrando-se no
centro do desenvolvimento humano - saúde, produção de alimentos, produção de energia, proteção do ambiente e criação de
emprego.

EDUCATIVA

CLIENTE

Na prossecução destes objetivos, a AdCL integra no plano de educação ambiental a aliança para os ODS onde a água, e em
particular a gestão adequada do ciclo urbano da água, ocupa nesta nova agenda um papel central e transversal a todos os
objetivos. Com tónica no desenvolvimento sustentável da Região Centro Litoral, promove a alteração de comportamentos
e práticas através da ativação do uso eficiente da água e pela sua reutilização, ações em prol da economia circular.

A PENSAR EM TODOS
| FORMAÇÃO
Visitas técnicas
| Público-alvo: técnicos autarquias; gestores municipais
| Tipologia: Visitas| Data: A designar
| Temáticas: Conhecer trabalho desenvolvido
diariamente pela Empresa

| FORMAÇÃO

Workshops técnicos
| Público-alvo: técnicos ambiente; gestores municipais
| Tipologia: Workshop AdCL | Data: A designar
| Temáticas: Obstruções de emissários; Consequência
dos óleos na rede de saneamento; etc.

Um mergulho pelo conhecimento do Ciclo Urbano da

em prol
competências!

Água,

da

valorização

das

Uma oferta formativa diversificada em prol da valorização

Projeto Rios

das competências dos agentes educativos, enriquecendo o

| Público-alvo: professores; técnicos municipais
| Projeto: Sensibilização e educação ambiental
| Duração: 2 dias | Parceiro: ASPEA; Município(s)
| Temáticas: Valorização dos meios hídricos e da Fauna
e Flora

know-how no campo do saber essencial à persecução dos
objetivos educativos juntos dos demais stakeholders

Monitores de Educação Ambiental

MARCA A TUA PRESENÇA

| Público-alvo: + 18 anos | Tipologia: Curso de Monitores
| Duração: 2 dias | Parceiro: ASPEA; ABAE; Município(s)
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; O Valor da Água;
Valorização meios hídricos; Economia Circular

| Condições acesso | Programa
| Pré-requisitos | Avaliação
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Objetivos
Disponibilizar conteúdos didáticos aos acionistas da empresa, dotando-os de (in)formação à medida, para que possam promover
uma cultura de cidadania ambiental do público-alvo, promovendo a educação alusiva à gestão integrada do Ciclo Urbano da
Água e a sua correta integração no Ciclo Natural da Água, uma estratégia de sensibilização ambiental com tónica na
aproximação à adoção de boas práticas no que respeita à utilização eficiente da água da torneira e valorização dos
recursos hídricos.

INFORMAR | EDUCAR
| SENSIBILIZAR | APROXIMAR

Público-alvo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ACIONISTAS
COMUNIDADE LOCAL

CLIENTES
ONGAS

COMUNIDADE EDUCATIVA

EMPRESAS

ÁGUA
GESTÃO SUSTENTÁVEL,

IPSS
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NA PALMA DAS TUAS MÃOS!

ÁGUA,VALORIZA(R) PARA A SUSTENTABILIDADE

Iniciativas Educativas
Integrando um conjunto de projetos educativos, o Plano de Educação Ambiental da AdCL apresenta um leque de soluções disponíveis, a solicitar por
parte dos seus clientes, em especial, os municípios, tendo por objetivo a persecução das metas definidas na Estratégia Nacional de Educação
Ambiental (ENEA 2020) no que respeita à literacia científica dedicada ao Ciclo Urbano da Água promovido pela Águas do Centro Litoral.

| ROAD-SHOW DA ÁGUA

| VISITA ETA/ ETAR

3

| PROJETOS EDUCATIVOS

COMUNICAR PARA COMPREENDER,
AGIR PARA MUDAR!

ÁGUA, VALORIZA(R) PARA A SUSTENTABILIDADE

Iniciativas Educativas

CICLO NATURAL DA ÁGUA | CICLO URBANO DA ÁGUA | USO EFICIENTE | ÁGUA E ENERGIA |

ROAD-SHOW DA ÁGUA

Destinatários
Pré-escolar

1.º ciclo

2.º ciclo

3.ºciclo

Secundário

A origem da água da torneira e o seu uso eficiente

| EDUCAR

para o valor da água na sustentabilidade do planeta,

nunca se tornou tão simples!

O “Road-Show da Água” é um conjunto de atividades de ciência
experimental, desenvolvido em parceria com o Exploratório
Ciência Viva de Coimbra, uma iniciativa em que a ciência e o saber
interdependem em prol do conhecimento holístico do trabalho
preconizado, diariamente, na gestão eficiente do Ciclo Urbano da
Água, retratando desafios e desmitificando alguns mitos existentes.
As atividades experimentais que incorporam o “Road-Show da
Água” podem ser solicitadas individualmente ou coletivamente,
devendo a AdCL facultar o “Kit experimental” e respetivos
elementos técnico necessários ao desenvolvimento da ação de
sensibilização.

RESERVA DE ATIVIDADE(S)

| Sinopse | Instrução Técnica

“O Segredo entre o Miguel e o Rio” (AquaTeatro)
Ciclo da Água na tua janela
Os microorganismos sabem como ajudar a limpar
Tratar para consumir (diferentes tratamentos)
Do cano ao mar, da água vamos cuidar
Água em garrafa ou em copo?
De limpar canos és capaz?
A eficiência na água para consumo humano...
(tabelas de preenchimento, faturas de água, etc.)
Energia da biomassa das lamas

Abastecimento

Saneamento

| Kit de Experiência | Avaliação
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COMUNICAR PARA COMPREENDER,
AGIR PARA MUDAR!

ÁGUA, VALORIZA(R) PARA A SUSTENTABILIDADE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) |

| VISITA ETA/ ETAR

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR)

Presencial

| Público-alvo: +10 anos
| Duração: 45 minutos
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; Processos Tratamento;

| APROXIMAR

O valor da Água; Utilizador, problemáticas vs boas práticas

o conhecimento dos processos de tratamento,

ANIMADA (2D)

uma visita inesquecível!

| Público-alvo: 1º ciclo
| Duração: 15 minutos
| Temáticas: Ciclo Natural Água; Ciclo Urbano da Água;

O objetivo é facultar informação sobre o trabalho
preconizado diariamente pela empresa e sobre as
problemáticas e boas práticas que vigoram no quotidiano

Boas práticas na gestão eficiente | O valor da Água.

dos utilizadores do serviço prestado.

Virtual (2D)

| Público-alvo: 2º, 3º ciclo, secundário e universitário
| Duração: 45 minutos

MARCAÇÃO DE VISITA

| Regulamentos | Infraestruturas

| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; Processos Tratamento;

O valor da Água; Utilizador, problemáticas vs boas práticas

| Folheto informativo | Avaliação
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COMUNICAR PARA COMPREENDER,
AGIR PARA MUDAR!
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CICLO URBANO DA ÁGUA | USO EFICIENTE | ÁGUA E ENERGIA

| PROJETO EDUCATIVOS
Scratch On Road

| SENSIBILIZAR
para a gestão eficiente do Ciclo Urbano da Água

nunca se tornou tão educativo!

Num projeto onde a educação sensorial, tecnologias e as artes
plásticas interdependem, a empresa dispõe de diversos projetos
educativos que promovem a dança, teatro e iniciação à
programação informática.
Fruto de parcerias de colaboração ambiental, com entidades de
referência no setor da educação, a empresa disponibiliza, junto dos
seus acionistas, programas exclusivos não só para a valorização da
água, de forma dinâmica, bem como voltado para a aquisição de
competências interligadas à cidadania.

RESERVA DE PROJETO(S)

| Condições acesso | Sinopse |
Pré-requisitos | Avaliação

| Público-alvo: 1º ciclo | Periodicidade: Semanal
| Projeto: Iniciação à Programação Informática
| Duração: 90 minutos | Parceiro: CASPAE
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; O valor da Água;
Utilizador, problemáticas vs boas práticas

Turmas Atrapalharte
| Público-alvo: 1º ciclo | Periodicidade: Semanal

| Projeto: Teatro educativo
| Duração: 90 minutos | Parceiro: Atrapalharte
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; O valor da Água

Lisa vai à Praia
| Público-alvo: Todo o público | Periodicidade: Sazonal
| Projeto: Sensibilização
| Duração: 90 minutos | Parceiro: ABAE e Município(s)
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; O valor da Água

Sensibilização Digital
| Público-alvo: Todo o público
| Projeto: Videoconferência
| Plataforma: Microsoft Teams
| Marcação: Município; Escolas | Duração: 45 minutos
| Ocasião: Projetos Educativos; Visitas Virtuais; Efemérides
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água; O valor da Água;
Utilizador, problemáticas vs boas práticas
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ÁGUA EM MOVIMENTO
Dias Temáticos

Puzzle gigante

A celebração de efemérides, vocacionadas para o setor da
água e do ambiente, é um ex-libris da empresa nos
municípios que compõe a sua área de intervenção. As ações

Jogo da Glória

temáticas, centradas na campanha “O valor da Água” e “O
Cano é que Paga”, englobam diversas atividades, entre elas,
jogos educativos, de grande escala, exposições interativas,
privilegiando elementos sensoriais e espetáculos de arte
performativa, com recurso ao stand-up comedy.

Da nascente à foz,

Peddy Paper

feliz(mente) cuido da Água
| Público-alvo: secundário; universitário
| Projeto: Stand Up Comedy
| Duração: 60 minutos
| Parceiro: Caso Contrário
| Temáticas: Ciclo Urbano da Água;

Uma oferta diversificada que permite a segmentação de
iniciativas ímpares no que respeita à sustentabilidade
ambiental do utilizador no uso eficiente do Ciclo Urbano

O valor da Água; Uso eficiente

da Água.
Maquete Interativa

| Público-alvo: Todo o Público| Dinamização: AdCL e parcerias
| Temáticas: O Cano é Que Paga; O valor da Água; Gestão eficiente do Ciclo Urbano da Água |

UM EVENTO INESQUECÍVEL
| Condições acesso | Programa
| Pré-requisitos | Avaliação

ÁGUA EM MOVIMENTO
Efemérides do setor
22 de março
Dia Mundial da Água

29 de maio
Dia Nacional da Energia

5 de junho
Dia Mundial do Ambiente

28 de julho
Dia Mundial da Conservação da Natureza

19 de novembro
Dia Mundial do Saneamento

21 de março
Dia Mundial da Floresta

22 de abril
Dia Internacional da Terra

1 de junho
Dia Mundial da Criança

8 de junho
Dia Mundial dos Oceanos

1 de outubro
Dia Nacional da Água

23 de novembro
Dia Mundial da Floresta Autóctone

UM EVENTO INESQUECÍVEL
| Condições acesso | Programa
| Pré-requisitos | Avaliação

ÁGUA EM MOVIMENTO
Novos Media | Campanhas digitais
Atendendo à crescente evolução digital, onde a tecnologia, internet e redes sociais interdependem, a empresa
dispõem de presença institucional em diversas plataformas digitais, entre elas, Facebook, Instagram e YouTube.
Numa ótica de valor acrescentado à persecução da sua mensagem educativa, paralelamente ao conhecimento do
trabalho promovido pelas entidades em “alta” e em

“baixa”, a empresa promove campanhas de educação e

sensibilização ambiental segmentadas para os utilizadores do serviço.

Temáticas
O VALOR DA ÁGUA
O CANO É QUE PAGA
CELEBRAÇÃO EFEMÉRIDES
APRESENTAÇÃO INVESTIMENTOS
AGENDA UMA CAMPANHA
| Condições acesso | Programa
| Público-alvo: Todo o público | Espaço: Outdoor/ Mupis/ Posts | Dinamização: AdCL
| Temáticas: O Cano é Que Paga; O valor da Água; Gestão eficiente do Ciclo Urbano da Água

| Pré-requisitos | Avaliação

ÁGUAS DO CENTRO LITORAL
Para solicitação de ações, formações ou mais
informações, contactar o Departamento de
Comunicação e Educação Ambiental:

cea.adcl@adp.pt

CONHECIMENTO DENTRO DE ÁGUA
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