
Concurso procura
recipiente para água
feito com cortiça
O concurso destina-se a reforçar a mensagem da qualidade

da água da torneira e os respectivos benefícios ambientais.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

(ERSÀR), a Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor) e a

Associação Nacional de Designers (AND), com a colabora-

ção da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lis-

boa (FAUL), estão a promover um concurso para encontrar

o melhor design de. recipiente para a água da torneira. Desi-

gnado "Beba água da torneira com confiança!", o concurso

visa reforçar a mensagem de qualidade da agua da torneira

junto dos consumidores e os benefícios ambientais que de-
correm do seu uso.

O concurso é dirigido à população estudantil da área do

Design, a quem é lançado o desafio de conceber um reci-

piente para água da torneira, tentando-se estimular o des-

envolvimento de ideias originais. O recipiente, que deve

obedecer a critérios de funcionalidade, com especial desta-

que para a ergonomia, higiene, inclusividade e eco-efi-
ciência, deverá ter uma capacidade que varie entre 400 ml

e 1,5 litro. As propostas de ideias devem dar preferência a

matérias -primas nacionais e com pouca necessidade de

transformação, sendo que todas as propostas devem incor-

porar obrigatoriamente cortiça. As propostas devem ser

entregues até ao dia 15 de Junho, conforme regulamento

que poderá ser consultado em http://www.ersar.pt/web-
site / ViewContent . aspx?Name = Concursoßebaguadatornei-
racomconfianca.

O cdncurso permitirá, ainda, promover e divulgar a qua-
lidade do design feito em Portugal, abrindo a oportunidade
para a afirmação dos futuros designers.

Os candidatos habilitam-se a um prémio pecuniário de

1.500,00 € e a um estágio profissional na área do design, en-
tre outros prémios, estando a divulgação do trabalho vence-
dor prevista para o Congresso Mundial da Água da Interna-
tional Water Association, que decorre em Lisboa, em Se-
tembro do corrente ano.

De referir que, em Portugal, "a qualidade da água distri-
buída aos consumidores através dos serviços de abasteci-

mento público melhorou de forma notável, nos últimos 20

anos. Hoje, o indicador de água da torneira segura é superior
a 98 por cento, um valor que coloca Portugal numa das me-
lhores posições a nível europeu", segundo afirma a ERSAR.

De notar, ainda, que os montados desempenham um pa-
pel fundamental na regulação hidrológica. "A infiltração e

escorrimento superficial da água, por exemplo, são influen-
ciados pela presença das árvores e das suas raízes. As copas
das árvores interceptam mais água da chuva do que a vege-
tação rasteira e "canalizam-na" para o solo debaixo da copa,
através do escorrimento ao longo do tronco e do gotejamen-
to. Frequentemente o solo debaixo da copa é mais permeá-
vel e tem maior capacidade de retenção de água do que o

solo descoberto. Promovendo a infiltração da água da chuva

e, também, evitando a erosão do solo, os montados de sobro

contribuem para a regulação do ciclo da água, um serviço
ambiental particularmente importante em áreas de clima

Mediterrâneo onde a água é um recurso particularmente es-

casso", conforme refere o investigador João Santos Pereira,
do Instituto Superior de Agronomia. ¦
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