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A APRH através do Projeto ECH2O-ÁGUA esteve presente na Noite Europeia dos 

Investigadores que decorreu no passado dia 27 de setembro de 2019, no Museu de 

História Natural, em Lisboa. 

Ciência na cidade foi o tema 

da Noite Europeia dos 

Investigadores do biénio 2018-

2019, o qual pretendeu aproximar 

investigadores e sociedade em 

atividades preparatórias e durante 

as noites da última sexta-feira de 

setembro. A temática procura 

responder às principais 

preocupações das comunidades 

urbanas relacionadas com as 

alterações globais previstas para as 

próximas décadas, destacando a 

relevância da ciência para 

assegurar a qualidade de vida nas 

cidades do futuro e a preservação do património cultural como fator essencial à 

sustentabilidade. 

O Projeto contou com um espaço de exposição onde foi apresentado o Projeto através de 

filmes e folhetos bem como a explicação personalizada aos mais de 200 visitantes que 

durante 6 horas afluíram ao stand do ECH2O-ÁGUA. 

O público alvo foram essencialmente famílias que ouviram com atenção as dicas sobre 

poupança de água e a demostração sobre os dispositivos de redução de caudal que para 

muitos foram novidade. 
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O Projeto por ser financiado pela União Europeia foi convidado a participar num QUIZ 

organizado por esta Entidade no qual contribuiu com dias perguntas:  

1)Quando tomas banho: 

a) Enches a banheira com água 

b) Não fecho a torneira enquanto colocas o gel de banho 

c) fecho a torneira enquanto coloco o gel de banho 

 

2) Para lavar a loiça: 

a) Encho o lava-loiças com água 

b) Deixo a torneira aberta enquanto esfrego a loiça com detergente 

c) Fecho a torneira enquanto esfrego a loiça com detergente 

Os participantes do QUIZ tinham instruções para se dirigirem aos stands das entidades e 

pedirem explicações.  

 

 


