
 

 

Calendário HIDROVAL 2023 

 

A HIDROVAL é uma empresa sediada no Porto fornecedora de produtos e 

serviços diretamente relacionados com as várias fases do ciclo da água, como 

a captação e pressurização de água de consumo, drenagem de águas pluviais 

e residuais e manuseamento de fluídos e efluentes industriais. 

Conscientes das problemáticas urgentes sobre a gestão sustentável da água no 

nosso planeta, acolhemos o nosso papel de responsabilidade ambiental na 

sociedade. Junto dos nossos clientes, procuramos orientar a nossa oferta para 

soluções não só mais inovadoras, como também certificadas, eficientes e 

fiáveis, despromovendo os consumos energéticos elevados e o descarte 

precoce de equipamentos. Oferecemos também os serviços de aluguer e 

reparação/manutenção de equipamentos, otimizando assim o seu tempo de 

vida útil e, consequentemente, a sua pegada ecológica. 

Em 2022, criámos um calendário sob o mote “celebre a natureza” onde foram 

assinaladas datas oficiais importantes que visam promover a reflexão e a 

consciência coletiva sobre diversas questões ambientais, através fotografias de 

bancos de imagens. Por exemplo, anunciámos o dia 8 de junho como o dia 

mundial dos oceanos e o dia 14 de agosto como o dia de combate à poluição. 

Para o calendário de 2023, ambicionamos dar um salto para um patamar mais 

educativo e inclusivo, onde a comunidade envolvente possa estar presente. 

Assim, em parceria com a Escola Azul, um projeto educativo nacional em que 

muito nos orgulha poder participar, decidimos desafiar a comunidade escolar 

local a participar no calendário do próximo ano sob o tema da literacia da 

água e dos oceanos. Queremos que seja o calendário da HIDROVAL, das 

Escolas Azuis, de todos nós, abraçados por um tema que nos une, a água. 

Porque só há uma.  

Seguem abaixo as condições para a participação no nosso calendário: 

 



 
 

Desafio Calendário 2023 HIDROVAL  

em colaboração com a Escola Azul 

 

Tema: “Água, só há uma.” 

 

Objetivo: Gostaríamos que partilhassem connosco, sob a forma de uma 

ilustração, a vossa visão sobre a água: a doce e a salgada, a dos rios e a dos 

mares onde nadamos e navegamos, a que chega a nossas casas, a que 

bebemos e a que descartamos. E a água dentro das nossas células? A dos 

peixes e golfinhos, a dos animais terrestes e a das árvores. Só há uma! 

 

Escolas Azuis elegíveis: pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos. 

 

Localização: Grande Porto. 

 

Objetivo: desenhar uma ilustração sobre um dos seguintes temas em torno do 

ciclo da água: 

1. Captação da água – desde os rios, albufeiras ou lençóis de água 

subterrâneos a água é encaminhada até uma estação de tratamento 

para preparação para o consumo humano. Como? 

2. Armazenamento e distribuição da água - depois de tratada, a água é 

transportada para reservatórios e distribuída através de condutas até aos 

locais de consumo como as nossas casas, escolas e locais de trabalho. 

De que forma? Muitas vezes, a água fica perdida pelo caminho, levando 

a grandes desperdícios... 

3. Devolução da água - Depois de usada, a água é reencaminhada até 

uma estação de tratamento de águas residuais para ser tratada e 

posteriormente devolvida aos rios e mares. Em que estado regressa a 

água ao meio hídrico? A tua/vossa praia favorita reflete o cuidado no 

tratamento da água devolvida? 



 
 

4. Reciclagem da água - a água doméstica usada pode ser reaproveitada 

para minimizar a perda potencial de água potável, bem como para 

diminuir a poluição das águas dos rios e oceanos. Quais as possibilidades 

de reciclagem da água? 

5. Dessalinização da água – Só 3% da água total do planeta é doce e 

desta, apena 1% é potável... será a água dos oceanos a água potável 

do futuro? 

6. A água nas nossas células – Nós somos feitos de cerca de 70% água, tal 

como o nosso planeta! Água sã, corpo são. Certamente que a qualidade 

da água se reflete na saúde do nosso corpo e a dos outros seres vivos.  

 

Deem asas à vossa imaginação! Desde as artes à ciência, o objetivo é a 

reflexão coletiva sobre este tema fundamental. Encorajamos o envio de 

trabalhos conjuntos de turma para promover o trabalho em equipa e o 

brainstrorming!  

 

Seleção: Serão selecionadas 25 ilustrações em torno destes 6 temas para a 

elaboração do calendário. Queremos ser inclusivos, pelo que pelo menos uma 

ilustração será selecionada por escola participante. 

 

Envio: Cada ilustração poderá ser enviada:  

 Em formato físico por correio para: HIDROVAL Lda. A/C Sofia Domingues. 

Rua António da Silva Marinho 236. 4100-063 Porto. 

OU 

 Em formato digital por e-mail para: sofia.domingues@hidroval.pt. Estas 

deverão ser digitalizadas com uma resolução mínima de 300 dpi e 

tamanho mínimo de1500x1500 pixéis. 

 

Cada ilustração deverá ser acompanhada de um texto contendo a 

identificação do tema escolhido, um título, uma descrição/legenda, o nome da 

escola, turma e nome dos alunos. 



 
 

Prazo de Entrega – Todas as ilustrações deverão ser entregues por correio ou e-

mail até ao dia 31 de outubro. 

 

Divulgação – as escolas participantes serão comunicadas sobre as ilustrações 

selecionadas durante o mês de novembro. O calendário final para 2023 será 

elaborado e posteriormente enviado em formato físico durante o mês de 

dezembro a todas as escolas participantes. As ilustrações selecionadas serão 

também divulgadas no nosso website (www.hidroval.pt) e redes sociais – 

LinkedIn (@hidroval), Facebook (@hidroval.lda) e Instagram (@hidroval) durante 

o ano de 2023. 

 

Esperamos que estes temas provoquem muitas discussões saudáveis dentro da 

sala de aula. Porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã com 

desafios da água muito grandes para resolver! 

 

 

 

 


