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Transmissão on-line 

 

O ciclo de conversas on-line A Última Gota será transmitido no  

 

YouTube da Ciência Viva 
 

Sem necessidade de registo prévio. 

 

Público-alvo: Escolas e Público Geral 

A ÚLTIMA GOTA 

 

 

 

 

 
 

Ciclo de conversas on-line  

  

22 março – 10:00h – 13:00h - Dia Mundial da Água 

 

Em direto no YouTube 

 

O Dia Mundial da Água é um alerta para a importância deste bem comum sem o qual não 

conseguiríamos viver. 

 

O ciclo de conversas on-line A Última Gota irá explorar cinco desafios que se vivem (ou 

poderão vir a viver-se num futuro próximo) relacionados com a disponibilidade e gestão da 

água no nosso país: escassez de água e períodos de seca, distribuição de água e os seus 

desafios associados, contaminação e poluição de cursos de água, fabrico e reutilização de 

água e ainda o estado dos aquíferos em Portugal. 

Investigadores e especialistas convidados apresentarão problemas e possíveis formas de os 

resolver, convidando o público a questionar-se e a fazer parte da solução. 

 

Esta iniciativa é promovida pelo Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva em 

colaboração com a Águas de Portugal. 

  

https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=f368bc7a5c&e=f72b91dd34
https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=c04491f151&e=f72b91dd34
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SERÁ QUE SABE TUDO SOBRE A ÁGUA? 

Aprender mais sobre a água não tem de ser uma seca! 

A nossa equipa selecionou vários conteúdos para despertar a sua curiosidade sobre este 

bem comum e precioso: recursos da Academia Ciência Viva para Professores, visitas virtuais, 

jogos didáticos e muito mais! 

>> Explore os nossos recursos 

  

PROGRAMA 

O que está a ser feito para mitigar os problemas da escassez de água e seca? Qual o percurso 

que faz a água e como chega até nós? Na realidade em que vivemos atualmente, com tanto 

desperdício, conseguiremos nós fabricar mais deste bem tão precioso? Estas e outras 

perguntas serão respondidas por investigadores e especialistas nas várias sessões on-line. 

>> Conheça o programa completo 

A PRÓXIMA NOVIDADE DO PAVILHÃO É... 

Escolhemos o Dia Mundial da Água para anunciar a novidade que vai marcar o Pavilhão do 

Conhecimento este ano.  

Para já, só podemos levantar a ponta do véu: o que aí vem não tem filtro e será decisivo para 

mudar consciências! Fique a saber tudo em primeira mão neste ciclo de conversas on-line. 

  

Saiba mais sobre a iniciativa  

 

  

https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=9aa0b3e353&e=f72b91dd34
https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=fc34093b88&e=f72b91dd34
https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=d781574a1c&e=f72b91dd34
https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=5cc675b557&e=f72b91dd34
https://pavconhecimento.us19.list-manage.com/track/click?u=e10aee431d75c9423d792d298&id=a8bab9f4ae&e=f72b91dd34

