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2013, Ano Internacional
da Cooperação pela Água

A Assembleia Geral da ONU declarou que 2013 será o Ano Internacional para a Cooperação pela Água. A
Proclamação do Ano Internacional para a Cooperação pela Água em 2013 constitui uma oportunidade para alertar
a sociedade civil, as empresas e os governos para a necessidade de uma gestão mais equilibrada deste vital recurso,
a qual também depende dos gestos diários de cada um, nomeadamente aqueles que possam evitar o seu desperdício
e a sua poluição.
A Câmara Municipal de Ílhavo consciente da importância que bons gestos podem assumir na sensibilização de
muitos outros, dará destaque ao Dia Mundial da Água, 22 de março, com a dinamização de duas ações distintas:
- A requalificação das floreiras (parceria com a empresa RIAGARDEN) de todos os Fóruns Municipais da Juventude,
sendo que a totalidade das plantas serão regadas com recurso exclusivo à Reutilização da Água dos banhos (recolhida
durante a semana que precede a ação de plantação das diferentes espécies);
- A colocação de Frases e Imagens de Sensibilização para a Poupança da Água em todas as Piscinas Municipais.
Agora faça também a sua parte: não desperdice água!

Dia Mundial da Água
Embora vital para a vida e para o desenvolvimento, as fontes de Água no planeta
são limitadas. Em todos os cenários, lidar com este tão importante recurso exige
colaboração: é apenas por meio da cooperação pela água que poderemos no futuro
obter sucesso na sua poupança!
Assim, e porque uma Eco-Instituição também assume relevância acrescida na
Educação diária para a poupança da água, a Obra da Providência e a Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo irão comemorar o Dia da Água com a colocação de sinalética
criativa - feita pelas próprias Crianças - nos espaços que contêm pontos de água,
apelando não só a uma responsabilização individual mas também a uma hetereofiscalização
entre pares.

NOTA AMBIENTAL SABIA QUE ...
Para poupar água, já pensou em recolher a água fria que sai do duche para
regar as plantas ou para descargas sanitárias?!?
Não se esqueça: A preservar todos podemos ajudar!
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