
Alavancar a eficiência
hídrica no setor
urbano

Importância da educação e capacitação para 
a mudança de comportamentos
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A ADENE

ADENE - Agência para a Energia é a Agência Nacional de Energia

Associação de Direito Privado, Sem Fins Lucrativos e de Utilidade Pública

Desenvolvimento de atividades de interesse público nas áreas: Tutelas:

• Secretaria de Estado da 
Energia do Ministério da 
Economia

• Ministério do Ambiente

Energia e Eficiência Energética

Eficiência Energética na Mobilidade

Eficiência Hídrica e Nexus Água - Energia

Com atividade regulada por: DL 118/2013, DL 71/2008, RCM 2/2011, DL 29/2011, DL 68A/2015, DL 38/2017, entre outros
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CIDADES: o impacto no ciclo urbano da água

ÁGUA: fator crítico na vida, sustentabilidade e competitividade das cidades

Energia & Cidades

CIDADES: impacto na produção e gestão da energia

ÁGUA: fator crítico na vida, sustentabilidade e competitividade das cidades

NEXUS DE OPORTUNIDADES

EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA

Água & Cidades



NEXUS

ENERGIA

ÁGUA

Riscos Água

90%
total riscos

(Global)

Abastecimento público

20%
consumo

(UE, PT)

Produção de Energia

44%
Das captações de água da UE

Imagens: infografia UE “Water reuse”, Jan17

Água & Energia |  Desafios nas cidades



Água & Energia

consumo energético nacional  |

EDIFÍCIOS - ENERGIA

30% UE40%
emissões CO236%

Águas a sanitárias

23%
fatura energética 

mensal 
(Portugal)

ENERGIA

Abastecimento de água

procura energética cidades globais6 a 18%
emissões CO210%

|  Desafios nas cidades

NEXUS



Água & Energia

Até 2035,

o consumo de energia 

aumentará cerca de

ENERGIA

35%

ÁGUA

O que levará

ao aumento do consumo 

da água em cerca de

2010

2035 85%

2010

2035

maior

pressão sobre

os recursos hídricos

|  Desafios

NEXUS



Água & Energia

ESCASSEZ DE ÁGUA 

PORTUGAL 2017

€€€

Metas Pacote

Clima-Energia

Seca extrema

96% do país

produção hidroelétrica

-50% vs. 2016

produção renovável

-30% vs. 2016
aumento no uso 

de gás natural

+31%

vs. 2016 

(prod. energia)

CO2

Imagem: infografia UE “Water reuse”, Jan17; 

Fontes: DGEG e REN, setembro de 2017; Quercus, outubro 2017

|  Desafios

NEXUS



Água & Energia

OPORTUNIDADES NO NEXUS



Oportunidades |  Infraestruturas

EFICIÊNCIA HÍDRICA

Calor latente águas residuais 

no aquecimento e arrefecimento

Chipre 90%

Malta 60%

Espanha 12%

1%
Ciclo urbano

0,1%
Vol. total

Imagens: infografia UE “Water reuse”, Jan17

E ENERGÉTICA

ENERGIA RENOVÁVEL

Microturbinas 

nas redes

ÁGUA RENOVÁVEL

6.1 milhões de m3

residuais tratadas

e REUTILIZADAS
anualmente em Portugal

Fonte: Bio - Optimizing water reuse in the EU;

AMEC - EU - level instruments on water reuse

NEXUS



Oportunidades |  Edifícios

Potencial de Poupança 
Hídrica nos edifícios

Poupanças de 
Energia 
Associadas

Benefícios para as cidades

Gestão do ciclo da água

Redução de picos de cheia

Menores volumes captados

Redução de custos de tratamento

Maior resiliência à mudança climática

30%

3,5%

NEXUS



consumo das famílias (PT)

IMPACTO E BENEFÍCIOS PARA AS FAMÍLIAS

30%

Oportunidades |  Famílias

Aquecimento
água   23%
Fatura energética

Potencial de 
poupanças 
combinadas:
50%

PROSUMERS

Água

Energia

GESTÃO

ATIVA

Eficiência hídrica

Eficiência energética

Controlo cheias

Habitação, água, eletricidade e gás 

NEXUS



Oportunidades |  País

ÁREAS MAIOR CONSUMO DE RECURSOS 

EM PORTUGAL

4 Setores prioritários de atuação:

Construção / edifícios 

Energia, água, saneamento e gestão de resíduos

Transportes / mobilidade

Indústria alimentar

OPORTUNIDADES 
NO NEXUS



Dispositivos e produtos 

eficientes

Inovação |  Edifícios Famílias Cidades

Reutilização de águas 

cinzentas

Redes prediais

Espaços exteriores

Eletrodomésticos

Aproveitamento das águas 

pluviais

Circulação e retorno de 

água quente sanitária

Sistemas climatização e produção 

águas quentes sanitárias

Domótica e sistemas de 

gestão inteligente

Coberturas verdes



Aprendizagem
Água | Energia

Water Data — Smart Water 

Valorização da água

Potencial tecnológico e de inovação

Plataformas tecnológicas

Sistemas de gestão e eficiência

Modelos empresariais e novos serviços

Novos empregos e mercados

Modelos de financiamento

NEXUS



Oportunidades |  Aspetos chave

DADOS & 
OBJETIVOS 
metas e 
ambição

SENSIBILIZAÇÃO 
nova visão

CONFIANÇA 
capacitação e 
qualificação

COMPROMISSO 
ação e 
envolvimento

MUDANÇA 
catalisadores de 
mercado, inovação
e boas práticas

FINANCIAMENTO 
viabilizar e crescer

APRENDIZAGEM 

NO NEXUS



Educar, sensibilizar, capacitar e 
incentivar todos os utilizadores para:

• A importância e valor da água como recurso escasso mas também renovável, 
com valor acrescentado para as pessoas e as atividades económicas; 

• Para que contribuam para a sua preservação, através da adoção ativa de 
medidas de eficiência hídrica e de reutilização da água em todos os setores.

Sensibilização & Mudança |  Aqua eXperience

Catalisar a mudança, de 
comportamentos, de escolhas: 

• Fomentar e habilitar as melhores escolhas
• Disponibilizar ferramentas, informação
• Divulgar e promover o reconhecimento das melhores práticas, das melhores

soluções. 
• Mostrar as opções e contribuir para as melhores escolhas.



VALOR

Importância e valor da água.

Water is the new oil.

Forget gold, invest in water

Valores e principais 
mensagens 

|  Ax Aqua eXperience

INOVAÇÃO E OPORTUNIDADES DE 

EFICIÊNCIA

Nova oferta de tecnologias e materiais 

para a eficiência hídrica

NEXUS

Potencial de poupanças nos 

custos com água e energia



Sensibilização & Mudança |  Ax Aqua eXperience

Através de:

• Abordagem inovadora, impactante e multigeracional

• Dirigida e adaptado às diferentes gerações de utilizadores de água

• Assente em novas ferramentas de educação (gamificação), novas

tecnologias e novos meios de comunicação digitais

• Mostrando o porquê, mas também o como!



http://aquaexperience.pt/

