
A água é um bem essencial e escasso. No Algarve, os períodos de seca são cada vez mais
frequentes, e a gestão dos recursos hídricos nem sempre é a mais eficiente. 
Esta exposição itinerante pretende proporcionar uma experiência interativa, dando a conhecer
vários dados relacionados com a água - no Mundo, em Portugal, no Algarve, e em cada um dos
diversos setores (doméstico, agrícola, turístico). 
A #ÚltimaGota_Algarve pretende fomentar uma cidadania informada e ativa, que entenda o
problema que a região enfrenta e que a sua amenização passa inevitavelmente pela mudança de
gestos de cada um dos cidadãos, porque cada gota de água conta mesmo! 
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Normas de Cedência

1. FINALIDADE E CARACTERÍSTICAS

1.1  A exposição #AÚltimaGota_Algarve, elaborada pela
Almargem - Associação de Defesa do Património
Cultural e Ambiental do Algarve, no âmbito na
candidatura apresentada ao Fundo Ambiental incluída no
aviso "Produção e Consumo Sustentáveis" no âmbito do
programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental
2020, destina-se a proporcionar ao visitante uma
experiência interativa, dando a conhecer vários dados
relacionados com a Água. 

1.2  A exposição é composta por 11 módulos, abordando
as seguintes temáticas:

Módulo 0: Identificação da exposição e disponibilização
de um inquérito que convida o participante a testar os
seus conhecimentos sobre a água, a calcular a sua pegada
hídrica e a a adotar medidas efetivas para preservação da
água. As respostas às questões podem ser encontradas ao
longo da exposição. 

Módulo 1: Dados gerais sobre a disponibilidade de água
no planeta e painel com a explicação do Ciclo da Água.

Módulo 2: Globo com indicação dos níveis de stress
hídrico em todos os países do mundo.

Módulo 3: Animação que mostra a evolução dos períodos
de seca meteorológica em Portugal, entre 1990 e 2020.

Módulo 4: Painéis com dados sobre o consumo de Água
no Algarve distribuído pelos vários setores, chamando a
atenção de que não é conhecido o consumo por parte do
turismo, setor importante para a economia da região.

Módulo 5: Vários painéis representativos das divisões de
uma casa. Em cada uma das divisões são apresentados
dados sobre consumos de água e sugestões para diminuir
esse consumo. 

Módulo 6: Representação da água consumida pela
agricultura e pecuária, com informação sobre a quantidade

de água necessária para produzir diversos produtos de
origem animal e vegetal, bem como informação sobre o
consumo de água e métodos de rega na agricultura.

Módulo 7: Consumos de água nos campos de golf do
Algarve e vantagens da utilização de águas residuais para
rega.

Módulo 8: Alerta para os consumos de água nos setores
do turismo e serviços, com a representação de um hotel,
restaurante e loja de roupa.

Módulo 9: Mapa com a escala mundial de pessoas sem
acesso a água potável e provetas em ponto grande que
permitem comparar a disparidade entre continentes.

Módulo 10: Zona de reflexão onde será passada a curta-
metragem #AÚltimaGota_Algarve e em que o participante
é convidado a deixar o seu questionário, onde responde à
pergunta "Que mudança estás disposto a fazer hoje?"

1.3  Os módulos da exposição são compostos pelos
seguintes materiais:

Módulo 0: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm),  suporte
metálico, 2 painéis em PVC (1200 x 700 mm) a aplicar em
cada lado da palete, dispensador em madeira para folhas
A4, 500 questionários.

Módulo 1: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm), suporte
metálico, 2 painéis em PVC (1200 x 700 mm).

Módulo 2: 1 globo insuflável (1690 mm de altura, 1500
mm de diâmetro) com ficha para ligar à eletricidade, base
do globo em PVC.

Módulo 3: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm), suporte
metálico, placa em PVC (700 x 180 mm), TV de 32'',
suporte para fixação da TV.

Módulo 4: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm), suporte
metálico, 2 painéis em PVC (1200 x 700 mm).

Módulo 5: 4 molduras em madeira com placa MDF (1800 x
1500 mm), 2 dobradiças com limitador para conectar as  
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molduras, 4 painéis em PVC (1800 x 1500 mm).

Módulo 6: 1 caixa produzida com paletes (1580 x 650 x
380 mm), placa em PVC a colocar no fundo da caixa
(1300 x 100 mm),  5 postes e placas com gravação (650 x
200 mm) para fixar no interior da caixa; 3 árvores em
PVC; 3 animais em PVC; 6 placas em madeira com
suporte (900 x 400 x 240 mm); 1 palete de madeira (1860
x 960 mm), suporte metálico, 1 painel em PVC (1200 x
700 mm); tapete de relva (3500 x 2000 x 20 mm).

Módulo 7: Tapete de relva (3500 x 2000 x 60 mm); 4
postes com bandeiras em PVC (poste - 1000 mm altura,
bandeira - 250 x 150 x 1 mm); 4 suportes para bandeira
em MDF (100 x 100 x 25 mm); 4 suportes com
informação em PVC (120 x 280 x 500 mm); 1 tea marker
em plástico reciclado (110 x 100 mm); 1 taco de golf.

Módulo 8: 4 molduras em madeira com placa MDF (1800
x 1500 mm); 2 dobradiças com limitador para conectar as
molduras; 4 painéis em PVC (1800 x 1500 mm); 1
cavalete de madeira (900 x 500 mm), 1 placa em PVC
(820 x 500 mm); 2 manequins em PVC (1390 mm de
altura).

Módulo 9: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm), 1 placa
em PVC (700 x 900 mm), 5 provetas em tubo de acrílico
com impressão em PVC (1000 x 400 mm).

Módulo 10: 1 palete de madeira (1860 x 960 mm), 1 placa
em PVC (1860 x 960 mm), TV de 32'', suporte de TV,
caixa em PVC, porta da caixa de contador de água.

Extra: 9 setas em linóleo de pavimento com vinil de
recorte (200 mm); 4 círculos indicadores do nome dos
módulos em linóleo de pavimento com vinil de recorte
(400 mm).

1.4  A exposição é disponibilizada juntamente com um
manual de instruções para montagem.

1.5 Após a montagem, a exposição ocupa uma área de
cerca de 200 m2, podendo ser organizada de diferentes
formas, dependo do espaço disponível, desde que seja
mantida a ordem dos vários módulos. 

2. CONDIÇÕES DE CEDÊNCIA E DEVOLUÇÃO
DA EXPOSIÇÃO

2.1 Os pedidos de empréstimo da exposição são
formalizados através do website da Associação Almargem
(www.almargem.org) onde se encontram disponíveis os
seguintes documentos: Normas de Cedência, Manual de
Instruções para Montagem, Formulário de Requisição e
Termos de Responsabilidade.

2.2  Sempre que seja necessário algum esclarecimento, o
respetivo pedido deverá ser enviado para o seguinte
endereço eletrónico: almargem@mail.telepac.pt

2.3  O empréstimo é concedido, de preferência, por um
período mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias, onde se
inclui o tempo necessário para o transporte, montagem e 
 desmontagem, de acordo com a disponibilidade da
exposição.

2.4 A exposição será levantada e restituída em local
previamente indicado pela Associação Almargem, por
escrito e de acordo com os prazos estípulados.

2.5  Os pedidos serão atendidos por ordem de chegada,
respeitando-se as datas solicitadas de acordo com a
calendarização e disponibilidade. 

2.6 O zelante da entidade requisitante, aquando do
levantamento do material relativo à exposição, assinará
um Termo de Responsabilidade, zelando pela conservação
dos materiais a partir da data de entrega.  

2.7 No momento do levantamento e devolução da
exposição, o estado e conservação de todos os materiais
deverá ser conferido, pelas partes.

2.8 São considerados danos: cortes, quebras, rasgos,
manchas, etc. causados nos painéis, molduras, paletes e
demais materiais, bem como avarias nos aparelhos
elétrónicos.

2.9 Não é permitida a utilização de quaisquer materiais
colantes sobre os suportes, tais como fitas adesivas, colas
ou produtos similares.
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2.10  A entidade requisitante é responsável por qualquer
defeito, estrago, deterioração, furto ou roubo dos bens
alvo de cedência que decorram no período de requisição,
responsabilizando-se por eventuais encargos.

2.11  O transporte da exposição, bem como todos os
custos inerentes ao mesmo ficam a cargo da entidade
requisitante. O transporte deverá ser feito em veículo
fechado, com espaço suficiente para transportar todo o
material.

3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1  Obrigações da Associação Almargem
a) Ceder o material da exposição em boas condições, bem
como toda a informação sobre as condições técnicas de
montagem. 

3.2  Obrigações da entidade requisitante
a) Mencionar, na divulgação da exposição, a Associação
Almargem como entidade promotora da exposição, bem
como todos os apoios e parceiros;

b) Informar a Associação Almargem, com uma
antecedência de pelo menos 30 dias da data de
inauguração, em caso de desistência ou adiamento da sua
realização;

c) Utilizar a imagem da exposição sem alterações;

d) Assegurar o transporte do material da exposição, na
receção e devolução;

e) Providenciar apoio técnico, materiais e acessórios para
a montagem e desmontagem da exposição; 

f) Garantir as necessárias condições ambientais e de
segurança durante o período de cedência.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1  Os casos omissos serão analisados e decididos pela
Associação Almargem.


