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O Dia Mundial da Água celebra-se anualmente a 22 de março.
A data visa alertar as populações e os governos para a urgente
necessidade de preservação e poupança deste recurso natural tão
valioso.
A gestão dos recursos de água tem impacto em vários setores,
nomeadamente na saúde, produção de alimentos, energia,
abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade
ambiental.
As alterações climáticas provocam graves impactos nos recursos de
água. Alterações atmosféricas como tempestades, períodos de seca,
chuva e frio afetam a quantidade de água disponível e colocam em
risco os ecossistemas que asseguram a qualidade da água.
Origem da data
A comemoração surgiu no âmbito da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento e Ambiente que decorreu na cidade brasileira
do Rio de Janeiro, em 1992.
Os países foram convidados a celebrar o Dia Mundial da Água e a
implementar medidas com vista à poupança deste recurso,
promovendo a sua sustentabilidade.
Em outubro celebra-se também o Dia Nacional da Água.
Temas do Dia Mundial da Água
·2022: “Águas subterrâneas: Tornando o invisível visível”
·2021: “Valorizando a água”
·2020: "Água e mudanças climáticas”
·2019: “Não deixar ninguém para trás”
·2018: “Soluções Naturais para a Água”
·2017: “Desperdício de Água”
·2016: “Água e Empregos”
·2015: “Água e Desenvolvimento Sustentável”

Dia Mundial da Água
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fonte: Unsplash.com
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Recolhida por: Beatriz C.
Fonte:
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-agua/   (22.03.2022)

https://www.calendarr.com/portugal/dia-nacional-da-agua/
https://sicnoticias.pt/mundo/rios-poluidos-com-medicamentos-e-produtos-farmaceuticos-sao-um-risco-para-o-ambiente-e-para-a-saude/


O Dia Mundial da Água, este ano dedicado ao tema "Águas
subterrâneas – tornando o invisível visível", é assinalado com
iniciativas como o lançamento de uma campanha internacional para
sensibilizar 59 milhões de jovens para a importância da água, ou o
início do uso de água reutilizada para regar são ações que marcam
esta terça-feira a data.

Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde 1993, o Dia
Mundial da Água assinala-se em Portugal com várias ações em todo o
país, como a "H2OFF", que pelo segundo ano desafia as pessoas a
não abrirem a torneira entre as 22h00 e as 23h00.
A iniciativa, da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de
Águas, pretende motivar à mudança consciente de comportamentos
sobre o uso correto e eficiente da água, incitando à proteção e
preservação da mesma.
Em Lisboa é também lançada a campanha pan-europeia
"#WaterOfTheFuture", juntando Portugal e mais sete países da União
Europeia e ainda Cabo Verde para sensibilizar os jovens a terem um
papel ativo e a mobilizarem a sociedade e os decisores políticos no
combate à escassez de água. A campanha é lançada
simultaneamente nos nove países.

No âmbito do Dia Mundial da Água realizam-se em vários pontos do
país outras iniciativas sobre o tema, como conferências, palestras e
seminários, assinatura de protocolos ou exposições.
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Dia Mundial da Água lança apelo
aos jovens

 https://www.rtp.pt/noticias/pais/dia-mundial-da-agua-lanca-apelo-aos-jovens_n1393034 (22.03.2022)

Recolhida por: Margarida R.
Fonte:
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https://sicnoticias.pt/mundo/rios-poluidos-com-medicamentos-e-produtos-farmaceuticos-sao-um-risco-para-o-ambiente-e-para-a-saude/
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Na data em que se assinala o Dia Mundial da Água, Lisboa
oficializou o lançamento do primeiro projeto de reutilização de
água para a rega de espaços verdes da cidade. Levado a cabo
pela empresa Águas do Tejo Atlântico, em parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa (CML), o projeto Água+, que arrancou esta
terça-feira na Fábrica de Água de Beirolas, vai utilizar água não
potável para regar os parques e jardins do Parque das Nações
Norte.

Lisboa dá primeiro passo para
usar água reciclada nos espaços
verdes da cidade 

_https://www.publico.pt/2022/03/22/local/noticia/lisboa-passo-usar-agua-reciclada-espacos-verdes-
cidade-1999768  (22.03.2022)

Recolhida por: Miguel A.

Fonte:
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Frases do 
Dia Mundial da Água

- A água é a fonte da vida e por isso é importante preservar.
- Porque nós somos feitos de água, esse bem é essencial para
nossa saúde.
- A água é um recurso natural precioso. Sem água não
sobrevivemos.
- Água, um presente da natureza que dependemos para viver.
- A água é tudo, e tudo é água. Use com consciência.

Recolhida por: Beatriz C.
Fonte:
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-agua/  (22.03.2022)

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/petropolis-tenta-recuperar-depois-da-tragedia-da-ultima-semana_v1385820
https://sicnoticias.pt/mundo/rios-poluidos-com-medicamentos-e-produtos-farmaceuticos-sao-um-risco-para-o-ambiente-e-para-a-saude/


A Austrália anunciou hoje um investimento de 63,6 milhões de
dólares australianos (43 milhões de euros) para reforçar a proteção
da Grande Barreira de Coral, património da Humanidade duramente
afetado pelos efeitos das alterações climáticas.
O anúncio coincidiu com a visita de uma missão da ONU à Grande
Barreira, entre 21 e 30 de março, para avaliar o estado de
conservação desta faixa de corais.

Austrália investe 43 milhões de
euros na proteção da Grande
Barreira de Coral

hhttps://sicnoticias.pt/mundo/australia-investe-43-milhoes-de-euros-na-protecao-da-grande-
barreira-de-coral/    (22.03.2022)   

Recolhida por: Matilde P..
Fonte:
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Águas subterrâneas podem garantir o abastecimento
do continente africano

De acordo com novas investigações, a maioria dos países africanos
tem reservas de água subterrânea suficientes para aguentar pelo
menos cinco anos de seca. Estes recursos hídricos, segundo os
investigadores, podem transformar a agricultura no continente e
garantir o fornecimento de água potável às populações para as suas
necessidades de consumo e higiene, mas têm de ser mais bem
geridos.
.Recolhida por: Rita M.
Fonte:
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/aguas-subterraneas-podem-garantir-o-abastecimento-
do-continente-africano_n1392963  (22.03.2022)

https://multinews.sapo.pt/noticias/alteracoes-climaticas-seca-extrema-de-inverno-em-portugal-e-noticia-la-fora/
https://sicnoticias.pt/mundo/rios-poluidos-com-medicamentos-e-produtos-farmaceuticos-sao-um-risco-para-o-ambiente-e-para-a-saude/


Ana Gomes recorreu, este domingo, ao Twitter, para fazer um comentário
acerca da ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia que, hoje, vai já
no 25.º dia. Para a ex-diplomata, "esta é já a 3.ª Guerra Mundial". 
"Falo em 3.ª Guerra Mundial e há quem julgue que insuflo ventos
belicistas na Europa", começou por salientar a também ex-candidata
presidencial.
Mas Ana Gomes acrescentou: "Não me iludo: quero Paz, mas não a
imposta por agressores fascistas vitoriosos. Que não se restringiria à
Ucrânia. Esta é já a 3.ª Guerra Mundial porque nada ficará como dantes
na ordem internacional".

Esta é já a 3.ª Guerra Mundial
porque nada ficará como dantes 4

OUTROS TEMAS DA
ATUALIDADE
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Recolhida por: Guilherme S..
Fonte:
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1957725/esta-e-ja-a-3-guerra-mundial-porque-nada-
ficara-como-dantes    (22.03.2022)   

Ministra da Agricultura anuncia apoios a fundo
perdido no setor para combater efeitos da seca 

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou esta segunda-feira que
a Comissão Europeia aprovou um conjunto de apoios financeiros, a fundo
perdido, para o setor agrícola para combater os efeitos da seca. 

"Em primeiro lugar, a utilização da reserva de crise que vai distribuir pelos seus
estados-membros cerca de 500 milhões de euros, distribuindo de acordo com os
pagamentos diretos tendo em conta a percentagem que cada estado-membro
utiliza", garantiu a governante que acrescentou ainda que Portugal deve receber
cerca de nove milhões de euros. 

Após uma reunião dos ministros europeus que serviu para avaliar os impactos da
guerra na Ucrânia na indústria agroalimentar, Maria do Céu Antunes deu
garantias de que a partir desta segunda-feira, e até 30 de junho, e do ponto de
vista do gasóleo colorido, o Estado "vai financiar o ISP em 30 cêntimos".  

A Comissão Europeia aprovou também, durante a reunião, a criação de duas
linhas de crédito dedicadas ao setor leiteiro e aos produtores de suínos. A medida
foi, entretanto, publicada esta segunda-feira em Diário da República. 

Recolhida por: Tomás S..
Fonte:
hhttps://www.cm-tv.pt/atualidade/detalhe/20220321-1802-ministra-da-agricultura-anuncia-
apoios-a-fundo-perdido-no-setor-para-combater-efeitos-da-seca?ref=HP_DestaquesPrincipais |  
(21.03.2022)   
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