Aveiro, 23 de março de 2012

NOTA DE IMPRENSA

“Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos”
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro aposta de forma
multifacetada e integrada, no aproveitamento eficiente do recurso água, com a lógica
global de rentabilizarmos os meios afetos à sua exploração e a racionalidade da
preservação de um recurso de capital importância para a vida.
Seguindo as orientações estratégicas nacionais e europeias, com particular
destaque para o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, a Região de Aveiro
desenvolveu um importante projeto no âmbito da Eficiência Hídrica, num investimento
superior a 400.000 €, cofinanciado pelos Fundos Comunitários do QREN, com principal
intuito de potenciar uma capacidade de intervenção que garanta a construção do
Caminho para a Gestão Sustentável da Água.
Coordenado tecnicamente pela Universidade de Aveiro, este Projeto foi
desenvolvido em estreita colaboração com 10 Municípios da CI Região de Aveiro
(Anadia não participou), e com o acompanhamento do Centro Habitat – Plataforma para
a Construção Sustentável.
Nesta fase de encerramento do Projeto, a CI Região de Aveiro promoverá onze
Seminários subordinados à temática da Eficiência Hídrica (um por cada beneficiário da
intervenção), dando a conhecer o trabalho desenvolvido, bem como informando os
Cidadãos das principais medidas ambientais que cada um de nós pode adotar em suas
casas potenciando a poupança do importante recurso natural que é a Água.
O primeiro Seminário terá lugar na próxima segunda-feira, 26 de março, no
Município de Águeda, no Salão Nobre da Câmara Municipal (com entrada gratuita),
com início pelas 10h15.
De seguida apresenta-se a calendarização dos diversos Seminários:
•

Município de Águeda: dia 26 de março;
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•

Município de Albergaria-a-Velha: dia 27 de março;

•

Município de Aveiro: dia 29 de março;

•

Município de Estarreja: dia 10 de abril;

•

Município de Ílhavo: dia 12 de abril;

•

Município de Oliveira do Bairro: dia 3 de maio;

•

Município de Ovar: dia 7 de maio;

•

Município de Sever do Vouga: dia 8 de maio;

•

Município da Murtosa: dia 14 de maio;

•

Município de Vagos: dia 15 de maio;

•

Universidade de Aveiro: dia 16 de maio.

Notas sumárias de caracterização do projeto:
O projeto da Eficiência Hídrica constitui um novo patamar de exigência na
gestão de recursos hídricos, que promove a Eficiência Hídrica, lançando as bases para
uma mais ambiciosa gestão ao nível Intermunicipal. As principais ações desenvolvidas:
•

Intervenção em edifícios e espaços públicos, desenvolvendo ações de
diagnóstico e beneficiação da Eficiência Hídrica;

•

Desenvolvimento de um Modelo de Certificação Hídrica;

•

Disseminação das boas práticas na utilização eficiente da água.

O projeto Eficiência Hídrica em: http://eficienciahidrica.wordpress.com ou no
site da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro em www.regiaodeaveiro.pt .

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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