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Resumo
Está em curso na região de Aveiro um projecto de eficiência hídrica, tendo como líder da operação a
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e tendo como beneficiários da intervenção os
municípios a ela pertencentes e a Universidade de Aveiro. Este projecto tem o intuito de desenvolver e
implementar um modelo simples de Classificação da Eficiência Hídrica (EH) que possa ser adoptado
em Edifícios e Espaços Públicos (EEP).
O projecto divide-se em 5 fases, nomeadamente o Desenvolvimento e Implementação do Modelo de
Certificação Hídrica, a Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação de Suporte, o
Diagnóstico/Auditorias e Propostas de Beneficiação, alguns Projecto-piloto de soluções e também
Acções de Sensibilização e Divulgação.
O modelo a desenvolver para Certificação ou Classificação da EH em EEP, pretende estabelecer
parâmetros e critérios de classificação que possam ser facilmente generalizados no apoio à
elaboração de futuros diagnósticos e auditorias. Admite-se ainda o desenvolvimento futuro de modelos
mais sofisticados, incluindo uma rotulagem gradativa dessa eficiência.
Pretende-se a disseminação das boas práticas na utilização eficiente da água através de acções de
sensibilização, dotando os municípios de capacidades para adoptar as melhores soluções disponíveis,
no que respeita à gestão e monitorização da água. A divulgação tem como alvo principal a replicação
deste projecto pelos restantes 297 municípios de Portugal.
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Introdução
Seguindo as orientações estratégicas nacionais e europeias, a gestão sustentável da água, para além
de ser uma temática actual no panorama nacional, é também assumida como prioridade máxima para
a região do Baixo Vouga, não só pela escassez do recurso em termos quantitativos, mas
principalmente em termos de qualidade.
A Sub-Região da NUTS III do Baixo Vouga, constituída por 11 Municípios (Águeda, Albergaria-aVelha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos) é
uma área que no contexto nacional, tem tido um desempenho claramente positivo no que respeita às
questões da competitividade económica, social e ambiental.
Mas o crescimento demográfico, as dinâmicas económicas e os novos estilos de vida tornam a água
um recurso cada vez mais escasso e valioso. As alterações climáticas poderão agravar este cenário.
A água, enquanto recurso essencial da vida do Homem é característica marcante na Região. A água
subterrânea, de excelente qualidade, está em depressão e teme-se a entrada de uma cunha salina
que a inutilizaria para os fins actuais. A gravidade desta situação traduz-se na proibição em vigor de
abertura de novos furos neste aquífero e tem já reflexos, no período do Verão, em municípios com
problemas de abastecimento de água.
No “Plano Municipal da Água” [1], elaborado no âmbito do projecto intermunicipal Ambi-Ria, chegou-se
há conclusão que a água não é utilizada do modo mais eficiente, quer no que se refere à sua utilização
para rega quer em relação ao seu uso no ciclo urbano, incluindo edifícios públicos.
O projecto denominado “Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos (EHEEP)” constitui um
novo patamar de exigência na gestão de recursos hídricos, promovendo a Eficiência Hídrica em
Espaços Públicos e lançando as bases para uma mais ambiciosa gestão ao nível Intermunicipal,
visando a construção de um Modelo de Uso Eficiente da Água ajustado às características e às
especificidades de cada município.

Descrição Geral do Projecto
Com este projecto pretende-se intervir em diversos edifícios e espaços públicos (Quadros 1 e 2), ao
nível do diagnóstico e consequentes obras de beneficiação (em edifícios públicos existentes), para
alteração de redes e dispositivos com o intuito de ser obtida maior eficiência hídrica.
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Quadro 1 – Edifícios e espaços públicos certificados e auditados por Município.
Edifícios

Espaços Públicos

Parceiros
Existente

Albergaria-aVelha

Águeda

Em Projecto

Piscina Municipal de
S. João de Loure

Em
Projecto

Jardim Municipal
da Praça Ferreira
Tavares

Piscina Municipal da
Branca

Estádio Municipal

Existente

Centro Escolar
Integrado
Fernando Caldeira

Jardim de Alagoa

Escola de Santiago
Aveiro

Parque da Baixa
de Santo António

Mercado Manuel
Firmino

Estarreja

Pavilhão
Gimnodesportivo de
Estarreja

Piscina Municipal

Parque Municipal
do Mato

Ílhavo

Paços do Concelho

Centro Escolar
Senhora do Pranto

Jardim da Costa
Nova

Murtosa

Paços do Concelho

Centro Escolar da
Murtosa

Parque Municipal
da Saldida

Oliveira do
Bairro

Pavilhão Municipal

Escola Básica de
Oliveira do Bairro
(Troviscal)

Jardins da
Avenida Dr. Abílio
Pereira Pinto

Ovar

Paços do Concelho

Centro Educativo
dos Combatentes
VougaPark

Sever do
Vouga

Pavilhão
Gimnodesportivo

Vagos

Pavilhão Municipal

Universidade
de Aveiro

Reitoria

Centro Escolar de
Vagos

Parque
Urbano de
Ovar
Parque Urbano da
zona da Vila de
Sever de Vouga
Canteiros da Praia
da Vagueira
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Estes edifícios e espaços são usados como casos de estudo para a implementação de projectos de
demonstração das acções de melhoria propostas, que poderão ser replicadas noutros edifícios
públicos.

Quadro 2 – Lista de edifícios alvo de acções piloto/demonstrativas.
Parceiros

Projecto-Piloto

Albergaria-a-Velha

Piscina Municipal

Águeda

Piscina Municipal

Aveiro

Centro Cultural de Congressos

Estarreja

Cineteatro

Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo

Murtosa

Piscina Municipal

Oliveira do Bairro

Piscina Municipal

Ovar

Piscina Municipal

Sever do Vouga

Piscina Municipal

Vagos

Pavilhão Municipal

Universidade de Aveiro

Edifício da Reitoria

Os trabalhos de diagnóstico/auditoria já efectuados serão complementados com acções de
informação/formação e sensibilização. Está ainda previsto, no final do projecto, a Edição de um Guia
para as Boas Práticas do Uso Sustentável da Água e a realização de seminários de divulgação dos
resultados, acções de educação ambiental em cada um dos Concelhos beneficiários deste projecto.
Foram já produzidos alguns estudos, dos quais resultaram relatórios para sustentar e delinear as
opções a adoptar, designadamente: O estado da Arte, Análise de Dados e Sistemas de Gestão
Hídrica.
O primeiro compilou o que existia a nível global nesta área, o segundo foi o ponto de partida para a
concepção do modelo de classificação – pois apontou os consumos usuais nos diferentes EEP da
região – e o último é a base para uma gestão optimizada da rega, onde se estabeleceram as
competências e atributos indispensáveis para dispositivos com estes propósitos.
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O objectivo estratégico desta iniciativa só será atingido quando for incorporado por parte dos agentes
económicos, públicos e privados que a gestão eficiente da água se traduz num conjunto de poupanças
imediatas a nível económico, mas também ao nível energético (redução de consumos de energia) e a
nível ambiental (redução de descargas, redução de emissões CO2, etc.) [2][3][4].
A adopção destas preocupações de poupança e EH por parte de todos os munícipes é uma meta e a
criação de condições técnicas e organizativas por parte dos municípios é o caminho que se pretende
delinear, acompanhado por um envolvimento das associações industriais para a incorporação destas
preocupações e ajustamento de produtos e processos a esta área (empresas produtoras de torneiras
inteligentes, temporizadas, autoclismos eficientes etc.).
A poupança de água será claramente um resultado igualmente importante. Serão elaboradas
pequenas acções que representam grandes poupanças, como por exemplo a adequação do uso de
dispositivos ou a sua substituição, a adequação da utilização, o aproveitamento de águas pluviais e a
reutilização de águas cinzentas cinzentas, entre outras.
Como exemplo, é possível num edifício com um consumo médio mensal de água na ordem dos 200
m3, com um custo fixo mensal de cerca de 400,00€, alcançar poupanças entre os 25% e 50% com a
implementação de algumas propostas simples resultantes da auditoria e de investimento reduzido.
Em termos de classificação e rotulagem da eficiência hídrica de edifícios, podem considerar-se
modelos simples, em que a classificação de “eficiente” só é atribuída quando não são excedidos
determinados valores de referência nos consumos da rede, ou modelos mais complexos,
estabelecendo uma escala do nível de eficiência (em geral, do tipo alfabético).
Embora os modelos deste último tipo estejam mais generalizados em Portugal (ao nível da eficiência
energética, por exemplo), os modelos simples, do primeiro tipo, são usados em relação ao recurso
água em alguns países No presente Projecto, face ao seu carácter inédito e experimental em Portugal,
considerou-se que se deveria optar por um modelo simples, sem prejuízo de, numa fase posterior, o
modelo a estabelecer poder suportar um desenvolvimento para um modelo gradativo do segundo tipo.

Conclusões
A água ainda é um recurso barato, o que contribui para o seu uso de forma não eficiente. A ausência
de certificações obrigatórias, ao contrário do que acontece com a energia, contribui também para essa
falta de eficiência. Na verdade, poupar água é também poupar energia, devido ao aquecimento para
os banhos ou à energia destinada às captações, estações elevatórias, ETA e ETAR [2] [4].
“Só se pode melhorar o que é medido” mas é difícil assegurar quanta água se usa ou se perde. A
medição devia ser a regra mas é a excepção. No início deste projecto constatou-se precisamente que
não existiam contadores em grande parte dos edifícios e espaços públicos.
Considerando as necessidades de água dos vários sectores, o uso eficiente deste recurso trará claros
benefícios à sociedade, nomeadamente:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Poupança efectiva de água;
Demonstração de todos os benefícios que estão associados a pequenas alterações, que se
reflectem no uso sustentável da água e em ganhos económicos, sociais e ambientais.
Redução dos caudais de circulação de água que permita a redução de custos de manutenção
de redes de águas domésticas e residuais que se traduzirá numa redução da factura mensal;
Redução dos consumos energéticos e dos custos de tratamento de águas induzido pela
redução no seu consumo;
Inovação organizacional através da criação de uma plataforma de partilha de informação entre
investigadores e técnicos, adequando as respostas às especificidades de cada município,
ficando ainda dotados das ferramentas necessárias para poder contribuir para um quadro de
apoio a outros agentes municipais;
Sensibilização das comunidades locais para o problema das alterações climáticas, e para a
necessidade do uso sustentável da Água;
Sensibilização das unidades industriais produtoras de dispositivos para a adaptação dos seus
produtos a estas soluções;
Replicação noutros municípios do país, principalmente nos municípios que sofrem de stress
hídrico, como por exemplo os municípios do Alentejo e do Algarve;
Divulgação dos resultados desta iniciativa através da publicação de indicadores de realização e
de eficiência de consumos permitindo assim, ser um elemento justificativo de adopção deste
modelo por parte dos outros municípios.

Após a aplicação das medidas preconizadas nos edifícios escolhidos pelas diferentes autarquias,
aguarda-se, face aos resultados, que haja uma replicação desta iniciativa. Estarão assim lançados os
alicerces para a construção de edifícios e espaços verdes eficientes do ponto de vista hídrico.
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