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para a água despendida na 
produção de roupas, ali-
mentos, papéis ou outros 
objetos de 
uso corren-
te, que hoje 
são faci l -
mente des-
cartáveis.

 O STOL 
– Science 
Through Our 
Lives envolve as investiga-
doras Alexandra Nobre e 
Maria Judite Almeida (Cen-

tro de Biologia Molecular 
e Ambiental), Cristina Al-
meida Aguiar (grupo Agro-

BioPlant do 
Centro de In-
vestigação e 
Tecnologias 
A g r o - A m -
bientais e 
Biológicas) 
e Maria An-
tónia Forjaz 

(Centro de Matemática). 
Promover a interação en-
tre o mundo científico e 

a sociedade com diversas 
atividades, dinamizando de 
modo consciente e criativo 
a literacia e a numeracia 
científicas são os objetivos. 
Em dois anos foram reali-
zadas oficinas, workshops, 
festivais de ciência, expo-
sições, publicações e esta-
beleceu ligações/colabora-
ções com mais de vinte ins-
tituições, designadamente 
lares de terceira idade, es-
colas secundárias, bibliote-
cas, entre outras.

Projeto da UMinho sensibiliza 
para uso racional da água

DR

Instalações alertam a comunidade académica para o uso racional da água 

A Universidade do Minho 
(UMinho) está a desenvol-
ver um projeto que está a 
sensibilizar a comunidade 
para a utilizçaão mais ra-
cional da água. O projeto 
STOL possibilitou a colo-
cação de 15 instalações 
no campus de Gualtar e 
na Biblioteca Lúcio Cra-
veiro da Silva, que consis-
tem num determinado ob-
jeto e na indicação da água 
necessária à sua obtenção 
(a chamada “pegada hídri-
ca”). Por exemplo, produ-
zir um computador requer 
20 mil litros de água, um 
telemóvel exige 10 mil li-
tros e um par de sapatilhas 
envolve 4.750 litros.

 A iniciativa está paten-
te até quarta-feira e surge 
no âmbito do Dia Mun-
dial da Água, celebrado a 
22 de março. Os investiga-
dores do STOL pretendem 
assim sensibilizar para os 
gastos, os desperdícios e 
as possíveis poupanças 
deste recurso natural va-
lioso e cada vez mais es-
casso. As pequenas insta-
lações em locais de pas-
sagem chamam a atenção 

Em dois anos,
o projeto realizou 

atividades
em escolas, lares

e bibliotecas
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