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A Agência Portuguesa do Ambiente, através da sua Administração da Região Hidrográfica do Algarve, 

promoveu no Dia Mundial da Água, 22 de março, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV), a 9ª edição do Fórum Água Jovem dirigido aos jovens do Algarve que participaram 

no Concurso Água Jovem e frequentam o ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino 

especial (alunos com medidas educativas seletivas e adicionais). 

 

Na edição deste ano, os temas propostos aos interessados em participar no concurso foram os seguintes:  

 

Tema I – Mãos que cuidam da Água – O contributo para a Agenda 2030 

Tema II – Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

 

Pretendeu-se com esta iniciativa, realizada em parceria com as empresas Águas do Algarve e Mundo 

Aquático (Zoomarine) e o apoio do Grupo Hubel, contribuir para a sensibilização e a reflexão crítica dos 

jovens no Algarve quanto à importância do seu contributo para a eficiente gestão da água e a interligação 

desta preocupação com os objetivos da Agenda 2030, para além da divulgação dos valores naturais e 

culturais do PNSACV. 

 

Decorrente da sua participação no concurso, cerca de 400 jovens de estabelecimentos de ensino de Olhão, 

Faro, Lagoa e Vila do Bispo participaram nesta edição do Fórum Água Jovem, com diferentes atividades 

organizadas pela APA-ARH do Algarve e pelos vários parceiros.  

 

Durante este dia de festa foi dada a possibilidade a todos os participantes de fazer uma viagem em Sagres 

com algumas paragens, nomeadamente: 

 

 Porto da Baleeira 

Visita ao Instituto dos Socorros a Náufragos (ISN) 

Ação de sensibilização sobre os microplásticos: 4 empresas marítimo-turísticas abordaram a 

temática da biodiversidade de Sagres e a associação “Rota Vicentina” desenvolveu uma ação 

para dar a conhecer a flora do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; 

 

 Ponta da Atalaia 

Ações dinamizadas pela Câmara Municipal de Vila do Bispo e PNSACV, respetivamente, sobre a 

vila de Sagres e as ameaças à biodiversidade no Parque Natural, para além de ações de 

voluntariado implementadas pela APA - ARH do Algarve; 

 

 Praia da Mareta 

Ações de sensibilização dos Centros de Ciência Viva de Tavira e de Lagos acerca dos efeitos das 

alterações climáticas no PNSACV e sobre a geologia e paleontologia da praia da Mareta; 

 



 Jardim do Infante 

Sensibilização para o combate ao desperdício alimentar, pela Refood Faro, ação por parte da 

APA - ARH do Algarve sobre as energias renováveis e uma atividade desenvolvida por alunos da 

EB23 S. Vicente subordinada ao tema “Mãos que cuidam da Água”. 

 

 Pavilhão Sagres 

A Águas do Algarve e a ARS/ACES Central/Gymnasium realizaram ações de sensibilização acerca 

do Ciclo Urbano da Água e sobre a Vida Saudável, respetivamente. 

 

Estas atividades culminaram, à hora do almoço, com uma performance com o envolvimento de todos os 

participantes e a realização de um PIC – NIC no Jardim do Infante. 

 

No período da tarde realizou-se a Cerimónia de Entrega de Prémios, por categorias, aos participantes 

classificados com os três primeiros lugares ou com menção honrosa. Contou-se, ainda, com uma 

intervenção da Câmara Municipal de Vila do Bispo sobre a Escola de Sagres e a visita de todos à Fortaleza 

de Sagres. 
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