
1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O projeto “Planeta Água” apresenta-se como uma exposição itinerante do Pavilhão da Água, 

multifacetada e polivalente, com cariz de sensibilização e educação ambiental, levando longe 

mensagens impactantes e relevantes sobre os “microplásticos” e as “alterações climáticas” 

associadas ao renovado espaço gerido pela Águas do Porto, EM. Trata-se de uma exposição 

passível de colocação em diferentes ambientes, que pode abranger várias áreas geográficas, 

chegando a diferentes faixas etárias e pessoas de diversas nacionalidades. 

Desta forma, o projeto pretende criar um impacto positivo mas provocante, lançando o debate 

e impactando os mais jovens para que se tornem adultos ambientalmente mais conscientes, ao 

fazer com que todos os visitantes enfrentem uma realidade que, infelizmente, nos afeta a todos 

e que coloca em causa a qualidade de vida das gerações futuras. 

Efetivamente, o nosso Planeta está a mudar e nem todas as mudanças são para melhor. 

Alterações climáticas, poluição, destruição das florestas e produção massiva de plásticos são 

temas do dia a dia sobre os quais devemos refletir e agir. Deste modo, através de uma visão global 

sobre os recursos hídricos, e sendo a sustentabilidade ambiental uma preocupação partilhada 

por todos, devemos sensibilizar de forma ativa para o reflexo de variados fenómenos do âmbito 

global, apelando às mudanças de rotinas e hábitos.  

Em termos práticos, trabalhar individualmente construindo passos largos para um âmbito global, 

onde todos juntos contribuímos para um Planeta sustentável. 

 

2. ÂMBITO DO PROJETO 

O projeto “Planeta Água” foi elaborado para ter impacto direto e chamar a atenção de forma 

imediata para problemas estruturais no nosso Planeta. Desta forma, criou-se uma exposição e 

uma tenda de dimensões consideráveis com imagens, gráficos e mensagens diretas e apelativas, 

funcionando sempre o Pavilhão da Água como elo de ligação com a comunidade. 

O Pavilhão da Água conta com 17 anos, no que respeita à sua localização na cidade do Porto, ao 

serviço da pedagogia e da sensibilização ambiental. No entanto, a sua história é mais antiga. Foi 

um dos espaços mais visitados durante a Expo´98 – Exposição Mundial de Lisboa, evento para o 

qual foi construído pela Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, sob o tema “Os Oceanos, Um 

Património para o Futuro”. 



As atividades desenvolvidas no Pavilhão da Água ao longo destes anos foram muitas e bastante 

diversificadas: visitas guiadas à exposição permanente, realização de laboratórios hands-on 

direcionados a diferentes públicos enquadrados no curricula escolar (do pré-escolar ao 

secundário, especificando ações para pessoas com necessidades educativas especiais e 

seniores), exposições temporárias (“Evolução dos contadores”, “Fontes e chafarizes da cidade”, 

“130 anos de abastecimento de água à cidade do Porto”, “Ciência e água”), festas de aniversário 

em torno da ciência e da água, palestras e conferências temáticas (ambiente, biodiversidade e 

água), férias ativas (Páscoa, verão e Natal) e, ainda, participação pública através de jogos, 

conversas e visitas.  

Neste contexto, o presente projeto surge numa altura em que há quem defenda que estamos 

num novo período geológico, o Antropoceno... se sim ou não, apenas saberemos dentro de 

alguns milhões de anos. No entanto, as mudanças no nosso Planeta são visíveis e muitas vezes 

não são para melhor. A mão humana é apontada como responsável por várias alterações e danos 

significativos, e é por aqui que pretendemos agir. 

A poluição e as alterações da composição dos gases da atmosfera, a destruição das florestas, o 

consumo de combustíveis fósseis, a produção intensiva na agricultura e na pecuária, a produção 

massiva de plásticos, como é de conhecimento, contribuem para fenómenos cada vez mais 

devastadores: alterações climáticas, extinção de espécies, catástrofes marinhas, plástico na 

nossa cadeia alimentar. Assim, através deste projeto de sensibilização ambiental, pretendemos 

mudar atitudes e alertar para o perigo de caminharmos no sentido da destruição do nosso 

Planeta, de uma forma veloz e devastadora. 

Por muito má que a situação possa parecer, a mensagem transmitida é que cada um de nós tem 

a possibilidade – e o dever – de contribuir para a melhorar o cenário atual. Os fenómenos 

climáticos e ecológicos são globais, pelo que é a cada um de nós que cumpre a tarefa de ajudar 

– já, agora, sem perda de tempo e sem desculpas. 

O que podemos fazer, todos os dias, em todas as nossas ações quotidianas, para ajudar nessa 

tarefa gigantesca de preservar o Planeta? Depois de identificados os problemas, esta é a 

pergunta a que se tentam dar respostas, sugestões de ação e pistas de atuação. 

Para o efeito, a exposição itinerante “Planeta Água” é constituída por um conjunto de módulos, 

versáteis e dinâmicos, os quais podem ter várias opções de organização, desde um simples túnel 

a uma sala ampla e global, com telas ilustrativas da realidade atual nas áreas anteriormente 

referidas e com imagens e gráficos que nos levam para ambientes assustadores (extinção das 

espécies, incêndios, degelo, catástrofes marinhas e produção massiva de microplásticos). Para 



cada um dos problemas identificados, em cada um dos cinco módulos criados, são dadas aos 

visitantes quatro “versões” da mesma realidade: uma imagem agradável, uma imagem chocante, 

uma infografia com dados atuais e uma pergunta-resposta que dá pistas para uma vida mais 

ecológica e mais amiga do ambiente. Para cada tema há uma frase que encoraja os 

visitantes a pensar e, mais que isso, a agir. 

De seguida, e de uma forma complementar e inovadora, temos uma tenda de dimensões 

consideráveis (10m por 5 m), com capacidade para albergar uma turma de alunos, num formato 

de dois cubos de gelo. Esta tenda foi decorada com imagens e mensagens apelativas para a 

problemática das alterações climáticas e para o problema dos microplásticos.  

No seu interior, as mensagens continuam a sensibilizar os visitantes e é possível visualizar um filme 

sobre as alterações climáticas (soluções multimédia), desenvolvendo problemas reais, com 

imagens chocantes e gráficos representativos do impacto atual e o que pode vir acontecer se 

cada um de nós não alterar as suas rotinas do dia a dia para hábitos ambientalmente sustentáveis. 

Esse filme inicia enunciado os problemas e termina indicando vias de atuação positiva para os 

minorar – criando a ideia de que será a atuação de todos que poderá contribuir para minorar as 

catástrofes anunciadas… mas também chocando, terminando com a mensagem subliminar de 

que, se nada fizermos, não há futuro. 

Ainda, e de forma a aproximar o projeto ao “Pavilhão da Água”, foram idealizados módulos 

práticos, interativos hands-on, onde as palavras de ordem são a experimentação e o 

desenvolvimento sensorial, levando os visitantes através de pequenas experiências, ao lema base 

do Pavilhão da Água: “Um mergulho no conhecimento”.  

Os módulos hands-on empregues nos eventos iniciais encontram-se descritos e detalhados na 

tabela seguinte. 

Os mini e os micro-plásticos – 1 

Material:  2 garrafas; água; micro e mini plásticos 
 
Realização:  Uma das garrafas contém água poluída com microplásticos, a outra com mini-
plásticos. O visitante é convidado a agitar a 1ª garrafa e a tentar observar os microplásticos 
(por exemplo contra a luz); nada será visto, obviamente. Depois deverá repetir a operação 
com a outra garrafa; quando agitada ver-se-ão as partículas em suspensão. 
 
Conclusão:  Informa-se o visitante de que os micro são X vezes mais pequenos que os mini. 
Não se podem ver, mas estão lá; e podemos ingeri-los sem saber. 
 
Nota: Em casos de realização para número reduzido de visitantes poderá vir a ser instalado um microscópio 
para observar os microplásticos numa lamela pré-peparada. 



Os mini e os microplásticos – 2  

Material:  conjunto de objetos (e.g. uma camisola de fio sintético, uma câmara de ar de 
bicicleta, uma sola de sapato, uma garrafa de plástico, uma fralda descartável). 
 
Realização:  pede-se ao visitante que ordene os objetos em função de vários critérios 
identificados numa folha de mesa (por exemplo): 

 tempo de desintegração; 
 perniciosidade em termos de poluição dos oceanos; 
 níveis de afetação em microplásticos, etc. 

Uma "cábula" (o verso da folha de mesa) dá as respostas certas para cada critério. 
 
Conclusão:  os visitantes apercebem-se de que objetos normais, do dia a dia, podem ter um 
efeito muito grave no meio-ambiente. 

As palhinhas!  

Material:  vários tipos de palhinhas, de vários materiais – uns recicláveis, outros poluentes. 
 
Realização:   As palhinhas estão todas misturadas… os visitantes são convidados a separá-las 
de acordo com a possibilidade de reciclagem/reutilização/biodegradação. 
 
Conclusão:  Não precisamos de deixar de usar palhinhas nas nossas bebidas… apenas temos 
de usar as palhinhas certas! 

Alterações Climáticas (1). Efeito de estufa  

Material:  folha negra, 2 termómetros com sonda externa, lâmpada de aquecimento, copo de vidro. 
Questionário acerca do efeito de estufa 
 
Realização: ligar os dois termómetros e registar as temperaturas (devem ser idênticas); ligar a 
lâmpada e registar as temperaturas; cobrir uma das sondas e verificar a diferença nas temperaturas. 
Responder ao questionário. 
 
Conclusão: Perceber o “efeito de estufa” 

Alterações Climáticas (2). Subida do nível médio das águas do mar  

Material:  2 copos de vidro, 1 pedra, cubos de gelo, lâmpada de aquecimento, marcador. Mapa de 
Portugal atual; no verso, mapa de Portugal com o nível do mar X metros acima. Questionário acerca 
da subida do nível das águas. 
 
Realização:  copo 1 – colocar a pedra dentro de água e 2 cubos de gelo sobre a pedra; marcar o nível 
da água; copo 2 – colocar água e 2 cubos de gelo dentro de água. Ligar o aquecimento e verificar os 
níveis quando o gelo estiver derretido. 
 
Conclusão: os níveis médios dos oceanos sobem com o aquecimento global e o derreter das calotes 
de gelo. 

 
No final, desenvolvem-se debates sobre a temática abordada, dando aos visitantes a 
possibilidade de expressar a sua visão dos problemas e verificar em conjunto o que devemos 
fazer a uma escala local para juntos alcançarmos um Planeta mais sustentável. 
 
 



 

 

Esta exposição tem, desta forma, por escopo fomentar a criação de valor e práticas ambientais 

mais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos para padrões de atuação e de 

consumo mais sustentáveis e conscientes, especificamente no que respeita à água e aos 

plásticos. 

 

3. ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

  

3.1. Públicos-alvo do projeto 

 
Públicos-Alvo  Grau de Escolaridade Faixa Etária 

Comunidade Escolar Pré-escolar 
1.º ciclo 
2.º ciclo 
3.º ciclo 

Secundários 
Escolas Profissionais 

Universidades 

3 aos 5 anos 
6 aos 9 anos 

10 aos 11 anos 
12 aos 14 anos 
15 aos 18 anos 
15 aos 18 anos 

Acima dos 18 anos 

Famílias Diversos Diversos 
Turistas Diversos Diversos 

 

 

3.2. Divulgação do projeto 

Para este projeto, recriamos uma imagem de divulgação que esteve diretamente enquadrada 

com todas as imagens utilizadas nos suportes físicos produzidos. Foi criada uma identidade 

gráfica apenas para o projeto, visualmente impactante e com uma linguagem percetível por 

qualquer faixa etária. 

No âmbito das ações de disseminação do projeto, utilizamos diferentes meios de divulgação, 

passando pelas redes sociais, convite por mailing list, mupis espalhados pela cidade, assinatura 

de email e inclusão nos programas dos eventos (Aquaporto, Parque das Águas e Central de Nova 

Sintra). 

Nesses eventos foram, ainda, utilizados os seguintes suportes de divulgação: estruturas 

triangulares, criação de programas físicos (para entrega aos visitantes), estruturas retro 

iluminadas, lonas de divulgação, sites e redes sociais (site Águas do Porto, site Pavilhão da Água, 

Facebook Pavilhão da Água e Instagram Pavilhão da Água). 



Para a divulgação do projeto, a Águas do Porto teve como parceiros: 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Empresa Municipal de Ambiente do Porto – EMAP; 

 Empresa de Cultura e Desporto do Porto – Ágora; 

 Juntas de Freguesia da cidade do Porto. 

 

 

3.3. Áreas-chave abordadas e tipologias abrangidas 

O “Planeta Água” tem o recurso “água” como elemento de ligação entre a exposição física 

patente no Pavilhão da Água e a exposição itinerante desenvolvida para o projeto, englobando 

temáticas como os “microplásticos” e as “alterações climáticas” como áreas-chave abordadas. 

Constituem duas temáticas cruciais para o futuro do Planeta e da Humanidade, sendo 

transversais. Não esbarram em fronteiras geográficas nem políticas, nem em ideologias ou 

decisões pontuais, parcelares ou unilaterais. 

Desta forma, o “Planeta Água” cumpre o propósito que presidiu à sua conceção e desenvolvidos 

através de: 

 Efeito multiplicador decorrente da sua vertente formativa; 

 Sensibilização ambiental, com as imagens que retratam e que têm como intuito chocar 

os participantes de modo a promover a sua reflexão e mudança de comportamentos; 

 Participação passiva do público, com a sua exposição de entrada para a tenda.  

A observação de imagens chocantes e impactantes, a visualização do filme de demonstração 

direta da realidade atual e de projeção futura e o manuseamento de experiências hands-on, 

fazem deste projeto uma arma importante na disseminação de mensagens de sensibilização para 

as questões ambientais.  

 

3.4. Medidas de projeção e multiplicação 

Dada a possibilidade de transporte e montagem da tenda e das estruturas do “túnel” (em 

conjunto ou separadamente) e da sua exposição em diferentes locais, pretende-se que este 

projeto percorra os mais variados eventos culturais e de educação ambiental, de modo a 

conseguir chegar aos mais variados públicos, não deixando de ter um especial foco nas crianças, 



dada a importância destas para o futuro e também para a disseminação da informação junto das 

famílias, incentivando à mudança. 

 

4. DURABILIDADE / SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

Com este projeto, e retratando temas essenciais à defesa do Planeta e à sustentabilidade do 

mesmo, pretende-se, no curto e médio prazo, dar continuidade às ações desenvolvidas 

enquanto os equipamentos assim o permitirem.  

Pretende-se desenvolver o projeto tanto na cidade do Porto como em outras cidades 

portuguesas. Tivemos em consideração, na sua conceção, não só a visita de público nacional, 

mas também de turistas, razão pela qual os suportes de comunicação desenvolvidos foram 

pensados e concretizados em versão bilingue (Português e Inglês). 

De forma a dar continuidade ao “Planeta Água”, a Águas do Porto, EM, formou uma equipa 

interna que divulgará o projeto fora de portas criando conteúdos, promovendo procura ativa de 

parceiros e entidades que queiram receber o projeto e programando um calendário de visitas. 

 

 


