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O Projeto ADAPTaRES, Uso Eficiente da Água e sua Reutilização para a Adaptação às Alte-
rações Climáticas na Macaronésia, tem por objetivo principal, sensibilizar a sociedade para a 
importância do uso eficiente da água, e da reutilização das águas residuais tratadas, como 
estratégias de adaptação às alterações climáticas.
O consórcio é formado por entidades de Canárias, Cabo Verde e Madeira.
 
Esta banda desenhada faz parte dos materiais didáticos e de sensibilização desenvolvidos 
pelo projeto ADAPTaRES com o objetivo de fazer compreender como as alterações climáticas 
afetam a disponibilidade de água em Canárias, Madeira e Cabo Verde e incentivar ao uso efi-
ciente da água e à sua reutilização na Macaronésia como estratégias de adaptação.
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INTRODUçã0

A água é extremamente importante no nosso dia a dia, para alimentação, saúde, limpeza, hi-
giene, rega e lazer, entre outras utilizações. Consegues imaginar como seriam as nossas vidas 
sem água? Difícil, certo?

Repara que, para explorar a possibilidade da existência de vida noutros planetas, a NASA pro-
cura provas da existência de água; portanto, não é um exagero afirmar que a água é vida. É 
um bem essencial, e devemos assegurar a preservação da sua qualidade.

A quantidade de água doce é limitada.

Os maus hábitos de consumo, as perdas de água nas redes de abastecimento, a falta de ma-
nutenção das redes de saneamento, as alterações climáticas e sobretudo, a falta de sensibili-
zação, são as principais ameaças deste precioso recurso.

As ilhas dos arquipélagos de Canárias, de Cabo Verde e da Madeira são particularmente 
suscetíveis à escassez de água doce, pelo que devemos adotar bons hábitos de consumo, no 
nosso quotidiano.

Esta banda desenhada faz parte do conjunto de materiais didáticos desenvolvidos no âmbito 
do Projeto ADAPTaRES, e dá continuidade às aventuras dos personagens de Canárias e Cabo 
Verde, criadas em “Agüita” no projeto ISLHáGUA (2012-2015).

Através das experiências de um grupo de crianças, e seus professores, de Gran Canária, Fuer-
teventura, Cabo Verde e Madeira, visitaremos estas ilhas, para aprender de forma divertida 
sobre as alterações climáticas.



OBJETIVOS DIDÁTICOS

Aprender de forma divertida e descontraída: 

• O que são as alterações climáticas.

• O que é o efeito de estufa.

• Quais os principais desafios, para o uso eficiente da água, nos arquipélagos de Canárias, 
Cabo Verde e Madeira.

• Medidas para otimização da utilização da água.

• Medidas de adaptação às alterações climáticas. 

• Consciencialização social e ambiental.

• A importância da I&D+1 no desenvolvimento das tecnologias que facilitem o acesso à 
água de qualidade.

DESTINATáRIoS
 
O público-alvo da banda desenhada são as crianças a partir dos 10 anos.

Tendo em conta a complexidade dos conceitos a serem transmitidos, foi adotada uma lingua-
gem simples e direta, para proporcionar uma leitura divertida e descontraída das aventuras dos 
personagens.

Esta banda desenhada vem complementar outros materiais de sensibilização ambiental a se-
rem elaborados no âmbito do projeto ADAPTaRES.

Para mais informações sobre o projeto consulte o site: 

www.adaptares.com
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