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AUDITÓRIO DA CCDR ALENTEJO (ÉVORA) 
PROGRAMA 

 (provisório) 

14:30 Apontamento Musical do Coral Infantil do Externato Champagnat (inclui o Tema “As 

gotinhas D’Água”, feito exclusivamente para o Snirh-Júnior).  

14: 40 Enquadramento do Concurso “Monitoriza os Gastos em Tua Casa”.  

14:45 Apresentação dos Trabalhos premiados no concurso “Monitoriza os Gastos de Água 

em Tua Casa” (http://snirh.inag.pt/junior). 

15:15 Entrega dos Prémios. 

15:20 Lançamento do Concurso “Água no teu Concelho”. 

15:30 Novas funcionalidades do SNIRH (http://snirh.inag.pt). Exibição de Filme alusivo. 

16:00 Lanche. 

Exposição dos trabalhos apresentados a Concurso. 

 

e-mail: snirh@inag.pt; Internet: http://snirh.inag.pt e http://snirh.inag.pt/junior 

http://snirh.inag.pt/
mailto:snirh@inag.pt
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SINOPSE 

Site-SNIRH-JÚNIOR 

Em 1988 a Direcção Geral dos Recursos Naturais lançou o Projecto Nacional intitulado 

“Campanha Educativa da Água” cujo objectivo foi dar a conhecer, à população jovem, aspectos 

relacionados com a água, desde o Ciclo da Água às actividades Humanas que condicionam a sua 

disponibilidade futura. Através desta Campanha visou-se sensibilizar a protecção do recurso água.  

Em 2001 o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) do INAG retomou esta 

ideia e propôs-se desenvolvê-la no futuro dentro do sistema de informação vocacionada para os 

jovens, com o objectivo de divulgar conteúdos relacionados com a água incluindo aspectos da 

“Campanha Educativa da Água”. 

Em 2005 após análise das frequentes solicitações, por parte de escolas e jovens, lançou-se 

o projecto Júnior cujo objectivo foi disponibilizar informação no âmbito dos recursos hídricos, 

adaptada aos jovens, recorrendo às novas tecnologias de comunicação. Assim, desenvolveu-se a 

página especial WEB designada Snirh-Júnior, incluída no site do Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (sistema utilizado para difundir, entre outros temas relacionados com a água, 

dados registados na rede de monitorização de recursos hídricos do Ministério do Ambiente). Uma 

vez que a página Snirh-Júnior está incluída no site do SNIRH permitirá divulgar o conhecimento do 

recurso água através da medição, utilizando o meio atractivo para os jovens (Internet) estimulando 

o conhecimento dos recursos hídricos Nacionais. 

Assim sendo, a página Snirh-Júnior (http://snirh.inag.pt/junior) premitirá divulgar, entre 

outros conteúdos, informação relacionada com o ciclo hidrológico, as características 

hidromorfológicas dos rios e dos sistemas aquíferos portugueses, a qualidade dos nossos recursos 

hídricos e a tecnologia utilizada, actual e passada, na monitorização das variáveis do ciclo 

hidrológico. 

A aposta na criação do Snirh-Júnior visa, também, melhorar a qualidade dos serviços 

prestados aos Jovens, aproximando os serviços da administração das escolas. 

Face ao grupo alvo do Snirh-Júnior, efectuou-se a apresentação formal desta iniciativa no Dia da 

Criança (1 de Junho de 2005) e simultaneamente comemoraram-se os dez anos do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.inag.pt). 

Como marca inicial da campanha de divulgação e sensibilização deste novo instrumento 

realizou-se um mini-Concerto com coro infantil e orquestra, onde se apresentou alguns temas do 

CD “As Gotinhas D’Água” gravado para celebrar a efeméride, uma breve apresentação dos 

conteúdos do site e o lançamento do concurso “Monitoriza os Gastos em Tua Casa”. Este concurso 

destina-se aos jovens que têm 10 anos de idade em 2005, que corresponde à idade do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos. 

No futuro o site apresentado terá conteúdos que irão ao encontro das necessidades das 

escolas na área dos recursos hídricos e, como tal, será imprescindível para o sucesso desta 

iniciativa a sua participação. Para facilitar o intercâmbio o site Snirh-Júnior contém, entre outras 

valências, uma ligação privilegiada, via web, às escolas permitindo um desenvolvimento em 

consonância com os programas escolares. 
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