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Sobre nós
A ADENE - Agência para a Energia é a Agência Nacional de Energia, 
associação de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade 
pública, que tem como missão o desenvolvimento de atividades 
de interesse público na área da energia, do uso eficiente da água e 
da eficiência energética na mobilidade. A ADENE 
ajudou a moldar, construir, qualificar e consolidar 
o mercado da eficiência energética em Portugal. 
Com essa experiência, de mais de 30 anos, a 
ADENE pretende agora contribuir para a eficiência 
hídrica, incluindo no setor urbano e nos edifícios, 
através da sensibilização para uma nova visão 
e valorização da água e através da promoção  
da mudança de comportamentos e da adoção de 
soluções inovadoras para a eficiência hídrica.

A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, 
S.A. é a maior empresa nacional no setor do 
abastecimento de água e a maior empresa do 
Grupo Águas de Portugal. Tem um percurso e 
know-how de 150 anos no abastecimento de água de qualidade 
às populações. A sua missão é conceber, construir, explorar e 
gerir os sistemas de abastecimento de água e de saneamento 
sob sua responsabilidade, envolvendo todas as atividades  
e negócios relacionados, e assegurar a gestão delegada do sistema 
multimunicipal de Lisboa e Vale do Tejo.  Atualmente, a área servida 
pela EPAL e pela Águas de Vale do Tejo abrange 87 municípios,  
que ocupam uma área territorial correspondente a 33% do 
território continental português e serve 3,8 milhões de habitantes.

A ADENE e a EPAL, com o 
apoio do Fundo ambiental 
do Ministério do Ambiente, 
lançaram o projeto Aqua 
eXperience, que visa 
promover a educação, 
sensibilização e ação para 
a eficiência hídrica e nexus 
água-energia.
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https://www.adene.pt
http://www.epal.pt/EPAL/homepage


O projeto Aqua eXperience, apoiado pelo  
Fundo Ambiental do Ministério do 
Ambiente, no quadro da Estratégia Nacional 
de Educação Ambiental 2020, pretende 
induzir a mudança de comportamentos dos 
utilizadores de água em meio urbano, em 
particular nos edifícios (residenciais, públicos e 
comerciais). Para tal, adotou uma abordagem 
inovadora, impactante e multigeracional, 
dirigida e adaptada às diferentes gerações de  
utilizadores de água, assente em novas 
ferramentas de educação (gamificação), 
novas tecnologias e novos meios digitais de 
comunicação.

Este Guia foi desenvolvido pela ADENE, 
EPAL e ANQIP – Associação Nacional para 
a Qualidade nas Instalações Prediais, uma 
Associação técnico-científica especializada na 
qualidade e eficiência nas instalações prediais 
e autora de um Manual de Eficiência Hídrica 
em Edifícios, cujos conteúdos constituem uma 
das bases de informação deste Guia prático.

O Guia prático Aqua 
eXperience, em formato 
digital, pretende 
ajudar todos os 
utilizadores domésticos 
a compreender o 
PORQUÊ da eficiência 
hídrica, e também, 
fundamentalmente,  
COMO implementar  
e ONDE podem chegar  
as medidas para um uso  
da água mais eficiente, 
inteligente e económico 
nos edifícios.

Nos edifícios é estimado 
um potencial de  
poupança da água de,  
pelo menos, 30%.
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http://www.fundoambiental.pt/
http://www.fundoambiental.pt/
http://www.anqip.com/
http://www.anqip.com/


Valores 
do Aqua
eXperience

Adote estes valores e passe à ação!
eXperimente!

Valor
Importância 
e valor da água

Inovação
Inovação e oportunidades 

de eficiência

Nexus
Potencial de poupanças nos 
custos com água e energia
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2
PORQUÊ fomentar a eficiência  
hídrica nos edifícios de habitação?

COMO implementar medidas de eficiência hídrica 
nos edifícios de habitação?

ONDE pode chegar a eficiência hídrica 
nos edifícios de habitação?

Existe um grande potencial para a adoção de práticas de eficiência hídrica nos edifícios  
pelos consumidores, mantendo o conforto, a segurança e a qualidade da água, gerando 
benefícios associados à diminuição das faturas da água e energia. Esta oportunidade  
é ainda mais relevante em situações de condicionamento ou de escassez de água,  
que têm impactos económicos, ambientais e sociais para todos os setores. 

O aumento da eficiência hídrica nos edifícios de habitação  está cada vez 
mais ao alcance de todos, beneficiando  da evolução tecnológica em curso 
e do desenvolvimento contínuo de produtos e soluções inovadores.

São várias as áreas de um edifício com potencial de redução de desperdícios (perdas) 
e consumos de água. O diagnóstico da situação atual ajuda à identificação e posterior 
implementação de medidas diretas de poupança de água nos locais mais adequados  
e também de medidas indiretas, ao nível dos comportamentos, que podem, desde  
logo, melhorar a eficiência no uso sem necessidade de intervenções no edifício.

1
3

SOLUÇÕES 45
COMO e ONDE na prática! eXemplos e informações de apoio à decisão, 
para passar à ação, implementando medidas de eficiência hídrica  
da forma mais adequada a cada edifício.

SAIBA MAIS
Informação complementar e útil sobre o valor da água e importância  
da eficiência hídrica para a sua conservação.
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É a relação existente entre a 
quantidade de água estritamente 
necessária para satisfazer um 
determinado fim e a quantidade 
de água efetivamente gasta 
para o efeito. Implica também 
um aproveitamento e uma 
gestão adequada de origens 
alternativas de água, em função 
das diferentes utilizações.

Estima-se que em Portugal os custos das famílias com 
habitação, água, eletricidade e gás ultrapassem os 30% 
dos custos mensais e anuais totais das famílias, segundo 
dados do INE de julho de 2017. Nos edifícios, a nível 
nacional e na União Europeia, é estimado um potencial 
de poupança de água de 30%, com a adoção de medidas 
de eficiência hídrica.

Através da utilização de sistemas de utilização de água  
mais eficientes, tirando partido das soluções, equipa-
mentos e tecnologias inovadores, em comparação com 
sistemas convencionais, as economias nos edifícios 
podem atingir 45% do consumo de água. Poupar 
água significa ainda poupar energia, em casa e na 
nossa comunidade, dado que a captação, transporte 
e tratamento da água de abastecimento (e das águas 
residuais) são operações com um elevado consumo e 
custo energético [1] que podem ser reduzidos através do 
uso mais eficiente de água e energia.

PORQUÊ fomentar a eficiência 
hídrica nos edifícios de habitação?

Figura 1. Consumos de água e poupanças de energia associadas
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O potencial de poupança 
combinada associada  
ao nexus água-energia

Nexus

A eficiência hídrica é, e será cada vez mais, um fator crítico 
para a eficiência de recursos, sustentabilidade ambiental 
e económica do País, adaptação às alterações climáticas 
e cumprimento dos objetivos e metas em matéria de 
água, ambiente, clima e energia, estabelecidos a nível 
internacional, europeu e nacional. Além da importância 
da água, como recurso essencial e escasso, fornecer água 
potável, drenar e tratar as águas residuais (esgotos) através 
de sistemas públicos, são processos de grande consumo 
energético, de onde resultam emissões de gases de efeito 
estufa - GEE (em especial de CO2) significativas. 

No que se refere aos edifícios residenciais, 23% da 
fatura energética no setor doméstico está associada ao 
aquecimento de água [2], sendo a maior parte da água 
consumida pelas famílias aquecida com recurso a gás e 
eletricidade [3]. Nos edifícios, a pressurização e o aquecimento 
de água quente sanitária são duas operações com um 
elevado consumo energético e que espelham a relação  
entre a água e a energia, nomeada Nexus Água-Energia.

Considerando o consumo de energia necessária para  
o aquecimento de águas quentes sanitárias, a economia 
combinada em termos de consumos de água e energia 
nos edifícios pode atingir o equivalente a 51% da fatura 
da água.

Nos Estados Unidos da América, por 
exemplo, são gastos mais de 520 mil 
milhões de kWh, o equivalente a 13% do 
consumo total de eletricidade do país, 
para bombear, tratar e aquecer água nos 
ciclos urbano e predial. Este valor é o 
dobro de toda a produção hidroelétrica 
no país em ano médio e é igual à 
produção de cerca de 150 centrais de 
carvão de dimensão média.

Na Europa, no âmbito dos estudos 
para a criação do rótulo ecológico (EU 
Ecolabel)   para os principais produtos 
relacionados com a água, a Comissão 
estimou um potencial de poupança 
energética para as torneiras e chuveiros 
eficientes equivalente a 10,75 Mtep em 
2020 e a cerca do dobro desse valor em 
2030. Estas poupanças correspondem  
a cerca de 3,5% do consumo total de 
energia do setor residencial na UE 27, 
ou a cerca de 1% do consumo total de 
energia na UE 27.
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1%Beber

39%

20%

Banhos e duches

WC

Eletrodomésticos

Preparação alimentar
20%

6%

6%

Lavar o carro 
e regar jardins

6%
Higiene da casa

Nos edifícios em particular, a ineficiência 
do uso da água pode, assim, traduzir-se  
em custos económicos, ambientais e 
energéticos, mas também constituir 
oportunidades (ao nível do conforto e da 
poupança) para os consumidores. Neste 
contexto, a Comissão Europeia (CE) tem 
em curso esforços para a promoção de 
padrões de eficiência hídrica e energética 
em torneiras e chuveiros, e para a definição 
de indicadores de desempenho ambiental 
dos edifícios, que incluem o uso eficiente 
da água. Com base nas oportunidades de 
eficiência hídrica nos edifícios – e eficiência 
energética correspondente – e também 
nas necessidades de redução de consumo 
e segurança no abastecimento de água 
nos edifícios, Portugal terá em breve o 
regulamento das redes prediais revisto, que 
prevê a aplicação de medidas de eficiência 

hídrica nos edifícios. Nesse sentido, o 
mercado da construção / imobiliário pode 
rapidamente adaptar-se e apostar em novas 
medidas e investimentos para esta realidade, 
constituindo uma nova oportunidade de 
diversificação de soluções e diferenciação 
da oferta construtiva.

Na reabilitação urbana, o regulamento 
revisto trará ainda obrigações para os 
proprietários e também oportunidades de 
melhoria da eficiência, conforto e segurança 
no uso da água. A nível europeu está em 
desenvolvimento a Urban Water Agenda 
2030 que vem promover a eficiência hídrica 
e gestão da água nas cidades signatárias 
através dos seus responsáveis e outros 
stakeholders, à semelhança do Pacto de 
Autarcas que existe para as áreas de Energia 
e Clima.

No setor residencial, os usos de água mais representativos estão associados aos banhos e 
duches (cerca de 39%) e aos eletrodomésticos (cerca de 20%) (Figura 2). 

Figura 2 – Utilização da água em casa considerando usos típicos
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Aplicação do 
princípio dos 5Rs 
na eficiência  
hídrica
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COMO 
implementar 
medidas de 
eficiência hídrica  
nos edifícios  
de habitação?

Figura 3. Aplicação do princípio dos 5Rs 
na eficiência hídrica. [4]

Reduzir as
perdas e os 

desperdícios

Reduzir os
consumos

ef iciência hídrica 
dos produtos

Reutilizar 
a água

Reciclar 
a água

Recorrer  
a origens 

alternativas

Eficiência Hídrica

A eficiência hídrica pode levar 
a uma maior sustentabilidade 
dos recursos hídricos e a uma  
redução dos encargos das 
famílias com a utilização da 
água e energia, devido ao menor 
volume consumido, que deve 
e pode ser assegurado sem 
prejuízo da sua qualidade de 
vida e da salvaguarda da saúde 
pública. As práticas de uso 
eficiente da água são, portanto, 
cada vez mais importantes 
e podem ser resumidas num 
princípio análogo ao conhecido 
princípio dos 3R aplicado aos 
resíduos, mas mais abrangente, 
conhecido por princípio dos 5R 
(figura 3).



Nos edifícios  
deve ser dada 
especial atenção 
ao uso de 
dispositivos 
eficientes e a  
sua eficiência 
hídrica global. 

Segundo o manual da eficiência hídrica 
[1], a diferença entre reutilização e 
reciclagem da água reside no facto de se 
considerar uma utilização em série ou  
a reintrodução da água no circuito (após 
tratamento).

Capacidade para restabelecimento do 
equilíbrio perante diferentes cenários  
(por exemplo situações de stress hídrico)

Tal como acontece com os resíduos, dentro do 
princípio dos 5R, a redução de desperdícios e 
de consumos (como forma de prevenção de 
um maior consumo, desnecessário, de água) 
são o primeiro passo essencial na adoção 
de uma gestão mais eficiente da água  
em casa.

Nos edifícios deve, por isso, ser dada especial 
atenção aos comportamentos, reduzindo 
os tempos de uso da água para aqueles 
que sejam mesmo necessários e ao uso de 
dispositivos eficientes. Na sua escolha devem 
ser tidos em conta produtos certificados e 
rotulados como mais eficientes do ponto 
de vista hídrico. A identificação de perdas 
de água, nas redes da habitação ou nos 
equipamentos (exemplo: torneiras, chuveiros 
e autoclismos), é um passo importante para 
reduzir os desperdícios.

Além destas medidas, faz sentido avaliar e 
melhorar também a eficiência global dos 
edifícios (em moradias unifamiliares ou 
condomínios, por exemplo), ponderando a 
reutilização ou reciclagem da água (por 
exemplo das águas cinzentas) e o recurso a 
origens alternativas (como a água da chuva). 
Estas ações devem ser promovidas, como 
contributos para o aumento da resiliência 
hídrica, devendo ser sempre asseguradas 
condições para o seu acondicionamento e 
garantia de segurança dos utilizadores, por 
exemplo através de especificações técnicas 
enquadradas no normativo nacional ou 
europeu e da sua instalação por profissionais 
com competências técnicas adequadas.
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Reduzir os 
consumos

Reduzir as 
perdas e 

desperdícios

Reutilizar  
a água

Reciclar  
a água

Recorrer  
a origens  

alternativas



Exemplos de produtos / dispositivos:
- Autoclismos
- Chuveiros e sistemas de duche
- Torneiras de lavatório
- Torneiras de cozinha / copas

Uma das formas de reduzir o consumo da água passa pela 
correta escolha de produtos/dispositivos de utilização 
da água nos edifícios, que assegurem maior eficiência 
e igual ou melhor conforto. Por outro lado, deverá haver 
preocupação em otimizar o tempo despendido em cada 
utilização, para não anular os benefícios potenciais da 
redução dos caudais instantâneos que se consiga com a 
renovação e substituição dos dispositivos.

A escolha de electrodomésticos que utilizem água (por 
exemplo, máquina de lavar loiça e roupa) deve ter em 
conta também o seu consumo de água.
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Inovação
Nova oferta de tecnologias, produtos
e materiais para a eficiência hídrica

Na escolha 
de máquinas 
de lavar 
loiça e roupa 
a etiqueta 
energética 
identifica o 
consumo de 
água em  
litros por  
ano.



Para possibilitar e potenciar escolhas mais sustentáveis, 
existem rótulos e declarações de desempenho  
ambiental, quer voluntários quer obrigatórios. A 
Organização Internacional da Normalização (ISO) 
determinou um conjunto de critérios para avaliar 
os esquemas de rotulagem ambiental, conhecida 
pela série ISO 14020. De acordo com a classificação 
ISO existem três tipos voluntários de esquemas de 
rótulos ambientais, em que se incluem os produtos e 
dispositivos que cumprem um conjunto de requisitos 
pré-determinados (Figura 4) [1], que podem ser 
dirigidos por entidades públicas ou privadas e ser de 
natureza nacional, regional ou internacional. A rotulagem 
ambiental representa, de acordo com a norma ISO 
14020, um conjunto de instrumentos informativos que 
procura facilitar a escolha de produtos e serviços com 
baixos impactos ambientais através da disponibilização 
de informação sobre os seus desempenhos ambientais,  
em termos gerais ou em relação a aspetos particulares, 
como a eficiência hídrica.

Estão atualmente em curso esforços da Comunidade 
Europeia para a introdução de requisitos de eficiência 
hídrica e energética em torneiras e chuveiros produzidos 
na União Europeia, que têm em consideração os 
diferentes rótulos de eficiência hídrica existentes a nível 
Europeu, incluindo o rótulo da ANQIP.

O rótulo de  
eficiência hídrica  
de produtos  
ajuda na escolha  
de produtos e  
dispositivos como 
torneiras, chuveiros, 
autoclismos,  
redutores de  
caudal e  
fluxómetros.

No rótulo de eficiência hídrica da 
ANQIP [1], a eficiência considerada 
ideal, tendo em atenção o conforto das 
utilizações, aspetos de saúde pública 
e a performance das redes prediais, 
corresponde à letra A. Este sistema de 
rotulagem é baseado em especificações 
técnicas para os diversos produtos, que 
estabelecem, para os fabricantes, os 
necessários valores de referência para 
atribuição de cada uma das letras e 
também as condições de realização dos 
ensaios de certificação.

Escala de eficiência do produto. Quanto 
mais perto da letra A, menor o consumo 
de água.

Quanto maior o número de gotas 
preenchido, maior o consumo de água.
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Figura 4 – Exemplo de rótulos de Eficiência Hídrica adotados em Portugal - Rótulo da ANQIP [1]



Águas que provêm de descargas de 
sanitas e urinóis.

Águas residuais domésticas que não 
contêm águas negras, provenientes de 
usos como o banho ou para lavar a loiça 
ou roupa, entre outros.

De acordo com a ANQIP, o potencial 
estimado de reutilização de águas 
cinzentas é de cerca de 48 l/(hab.
dia), dos quais 25 a 35 l/(hab.dia) em 
descargas do autoclismo.

Podem ainda existir 
perdas de água 
(perdas físicas)  
causadas por 
deficiências / roturas 
na rede predial e que 
devem ser reparadas. 
Os sistemas de 
monitorização e  
gestão inteligente  
de consumos de água 
ajudam a identificar 
estas situações.

Complementarmente à renovação e substituição de 
dispositivos e equipamentos, existem sistemas de 
circulação e retorno de água quente sanitária que, além 
de constituírem um fator de aumento de conforto nas 
utilizações, são também uma medida de eficiência 
hídrica. Podem ainda existir perdas de água (perdas 
físicas) causadas por deficiências / roturas na rede 
predial e que devem ser reparadas, mas que não se 
designam desperdício por não estarem associadas a 
uma má utilização da água por parte do consumidor. 
No entanto, a sua identificação é essencial para 
reduzir um gasto de água não útil dos edifícios. Os 
sistemas de monitorização e gestão inteligente de 
consumos de água ajudam a identificar estas situações. 
 
Existem sistemas de poupança de água para edifícios  
que consistem na reutilização e reciclagem de águas 
negras e águas cinzentas. Dentro destas, a utilização 
de águas cinzentas como fonte interna alternativa 
pode ser a que apresenta maior viabilidade, dado que 
para o mesmo uso deverá requerer menos tratamento. 
Contudo, a quantidade de águas cinzentas produzidas 
pode variar consideravelmente em função dos hábitos 
sanitários e estilo de vida das famílias. Salienta-se que 
estas soluções de tecnologia deverão ser analisadas caso 
a caso, devendo estar sempre assegurada a segurança  
da água na reutilização. 
 
Há também sistemas de aproveitamento de água 
pluvial, que podem gerar poupanças importantes nos 
edifícios, nomeadamente naqueles em que existem 
áreas ajardinadas ou zonas de lavagem de pavimentos 
e automóveis, para além das descargas nos autoclismos, 
lavagens nas máquinas de roupa, e outros usos (por ex. 
torres de arrefecimento), devendo ser dimensionados  
e adaptados caso a caso. 
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Tal como no caso da reutilização de águas cinzentas, é 
também recomendada a certificação destas instalações 
por razões de garantia de qualidade técnica e de saúde 
pública, tendo em conta normas ou regulamentos 
aplicáveis em Portugal ou na Europa. Para assegurar 
o seu funcionamento nos períodos de ausência de 
chuva, estes sistemas de aproveitamento devem ser 
dotados de um sistema alternativo de abastecimento 
de água, podendo o suprimento de água ser realizado 
sem que seja interrompido o abastecimento da rede não 
potável. Para estes casos é recomendável a instalação 
de sistemas que façam, de forma automática e segura, 
a gestão e a comutação das fontes de abastecimento. 
A impossibilidade de conexões cruzadas, isto é, que 
permitam a entrada desta água na rede de água para 
consumo humano, deve ser garantida em todas as 
situações. 

Em Portugal podem ser consideradas as 
seguintes especificações:
- A Especificação Técnica ANQIP ETA 
0701 que estabelece critérios técnicos 
para a realização de Sistemas de 
Aproveitamento de Água Pluvial em 
edifícios, para outros fins que não o 
consumo humano e que tem em conta 
especificidades concretas nacionais; [5]

- A Norma CEN (Comité Europeu de 
Normalização) EN 16941-1:2018, que 
estabelece os requisitos relativos a 
sistemas de aproveitamento de águas 
pluviais em edifícios, fornecendo 
recomendações para o projeto, 
dimensionamento, instalação, 
identificação, comissionamento e 
manutenção destes sistemas quando 
destinados a usos não potáveis. [6]

O aproveitamento 
da água da chuva 
é uma solução 
particularmente 
adequada para 
responder a 
vários impactos 
das alterações 
climáticas, 
pois reduz 
simultaneamente 
os picos de cheias 
em áreas urbanas 
e promove um 
armazenamento  
de água adicional 
nos edifícios.
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ONDE pode chegar a  
eficiência hídrica nos  
edifícios de habitação?

Em edifícios existentes, as auditorias de 
eficiência hídrica constituem o mecanismo 
mais eficaz para avaliar os potenciais de 
poupança e implementar as medidas 
adequadas à redução de consumos, à 
semelhança do que se passa em relação  
à eficiência energética.

As auditorias podem incluir um 
levantamento dos pontos de água, com 
uma identificação e caracterização dos 
dispositivos existentes (por exemplo: 
torneiras, autoclismos) e equipamentos 
(por exemplo: máquinas de lavar, termo-
acumuladores), e o reconhecimento das 
medidas de poupança hídrica (diretas e 
indiretas), preferencialmente acompanhado 
de uma análise técnico-financeira. Nestas 
auditorias é importante preservar o nexus 
água-energia, podendo as soluções a propor  
incluir uma avaliação  das reduções ao nível 
energético e nas emissões de CO2, bem 
como a possibilidade de recorrer a fontes 
de água alternativas (por exemplo: águas 
pluviais).

Para efeitos de diagnóstico, existem 
também diversos simuladores  
que permitem estimar, de uma 
forma simplificada, os consumos 
de água por pessoa em edifícios 
de habitação, em função das suas 
características. 

Em breve, o Aqua eXperience  
terá disponível o seu simulador  
de consumos e poupanças.

A realização de um diagnóstico da situação 
no edificado pode ser conduzida em 
termos das medidas diretas de poupança 
de água (por exemplo: reabilitação de redes  
e dispositivos) e das medidas indiretas ao  
nível dos comportamentos (por exemplo:  
ações de sensibilização para promover a 
redução do tempo despendido em cada 
utilização ou para a monitorização dos  
próprios consumos).

São várias as áreas de um edifício com 
potencial de redução de desperdícios 
(perdas e consumos de água. O diagnóstico 
da situação de referência ajuda à 
identificação e posterior implementação  
das medidas indiretas de poupança 
de água nos locais mais adequados e 
também de medidas indiretas ao nível 
dos comportamentos, que podem, desde 
logo, melhorar a eficiência no uso sem 
necessidade de intervenções no edifício. 
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Dispositivos e   
produtos eficientes

Reabilitação das   
redes prediais

Espaços  
exteriores

Eletrodomésticos   
mais eficientes

Comportamento

Circulação e retorno de 
água quente sanitária

Coberturas  verdes

Sistemas de  gestão  
inteligente

Agora que já sabe porquê, como e onde, 
este capítulo identifica algumas soluções 
de eficiência hídrica e de poupança de  
água (Fig. 5) e disponibiliza informações 
que podem ser úteis na aquisição de 
equipamentos sanitários, reabilitação das 
suas habitações ou na escolha de novas 
habitações. Os valores de referências 
identificados para os dispositivos (volume 
e caudal) são baseados nos valores de 
referência disponibilizados pela ANQIP [1].
 
Nos edifícios mais envelhecidos, a escolha  
de dispositivos mais eficientes do ponto 
de vista hídrico pode constituir uma 
oportunidade para reabilitar a rede do 
edifício, por exemplo no caso da ocorrência 
de falta de caudal ou pressão da rede, ou 
quando ocorram fenómenos de deposição 
nas condutas.  Nesse caso, deverá fazer a 
renovação da rede predial com materiais 
certificados para água potável, duráveis 

e resilientes, para que seja minimizado o 
risco de roturas, e de acordo com as normas 
portuguesas  /  europeias de certificação.

A instalação de sistemas de gestão de 
consumos de água, que consistem na  
ligação da rede predial a sistemas de 
telegestão com informação relativa aos 
próprios hábitos de consumo, poderá 
proporcionar o acesso ao ao perfil de 
utilização em cada habitação. Desta forma, 
pode conhecer os seus próprios consumos 
e adotar medidas comportamentais diárias 
para uso mais eficiente da água, além 
de identificar perdas de água nas redes 
e nos equipamentos, caso se verifiquem 
consumos de água nos períodos de não 
utilização (por exemplo: período noturno). 
Estes sistemas inteligentes podem ser 
instalados em habitações ou condomínios, 
sempre que existam contadores parciais e 
for possível solicitar o serviço junto da sua 
entidade gestora. 
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SOLUÇÕES
eXemplos e informações  
de apoio à decisão!

Figura 5 – Exemplos de soluções para a eficiência hídrica



A aquisição de eletrodomésticos mais eficientes, 
do ponto de vista energético e hídrico, pode gerar 
poupanças de cerca de 51% do consumo de água, para o 
caso das máquina de lavar roupa, e de 41% de consumo, 
para o caso das máquinas de lavar loiça. Atualmente 
os equipamentos mais eficientes do ponto de vista 
energético correspondem a classes energéticas de A até 
A+++, sendo que a classe mais elevada deverá conduzir 
a um menor consumo de água e energia. Do ponto de 
vista hídrico, os mais eficientes deverão ser aqueles com 
menor consumo de água (litros por ano). Na escolha 
destes equipamentos, além da classe energética A+ ou 
superior, procure máquinas cuja etiqueta indique um 
consumo de água anual médio inferior a 10000 litros 
por ano (máquinas de lavar roupa) e 2500 litros por ano 
(máquinas de lavar loiça). 

Nos sistemas de autoclismo (representativo de um dos 
maiores consumos de água no ciclo predial), existem 
mecanismos mais eficientes e outros que suportam uma 
adequação do volume de descarga, por exemplo face 
ao uso (dupla descarga ou descarga interrompida, com 
opção de paragem pelo utilizador). Outros ainda dão-lhe 
a possibilidade de utilizar um volume inferior ao original 
para o mesmo compartimento (através da substituição 
por mecanismos mais eficientes), sem necessidade de 
substituir o depósito do autoclismo que atualmente 
possui. Para todas as situações, o sistema de drenagem 
não deverá ser comprometido, evitando obstruções. De 
uma forma geral, os autoclismos eficientes apresentam 
entre 4 a 5 litros do volume total, considerando a 
classificação A ou superior.

Nos autoclismos,  
os mecanismos de
dupla descarga ou
com interrupção
de descarga
apresentam
geralmente maior
nível de eficiência
do que aqueles que
apenas apresentam
descarga completa.
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Os chuveiros e torneiras 
de baixo caudal (ou a 
aplicação de dispositivos 
redutores em chuveiros 
ou torneiras de caudal 
elevado) podem ser uma 
prática desadequada 
em alguns casos, pois os 
caudais reduzidos podem 
não acionar os aparelhos 
de produção instantânea 
de água quente. Esta 
situação deve ser verificada 
previamente, através da 
relação entre caudal e 
pressão recomendada para 
esses aparelhos.

As torneiras que se encontram distribuídas pela cozinha e casas de 
banho da sua habitação podem representar cerca de 16% do consumo 
no setor residencial em Portugal. Para as torneiras de lavatório 
(residências), o modelo típico considerado, classificado com a letra A,  
é aquele que tem um consumo de água até 2 litros por minuto. Para 
as torneiras de cozinha, o modelo típico considerado, classificado 
com a letra A, é aquele que tem um consumo de água até 4 litros 
por minuto. As torneiras de caudal inferior a 4 litros por minuto 
(localizadas no lava loiças), e caudal inferior a 2 litros por minuto 
(localizadas no lavatório), devem possuir arejador, para privilegiar 
uma utilização mais confortável e equivalente à utilização obtida com 
torneiras de caudal superior.

Para minimização dos consumos de água e conforto, sem 
substituição de dispositivos, os utilizadores poderão ainda adquirir 
redutores de caudal, para melhor adequação do volume 
consumido em cada utilização. Os redutores podem ser do tipo 
arejador, pulverizador ou redutor de fluxo laminado, devendo a sua 
escolha atender também aos valores mínimos de referência para 
as torneiras correspondentes à eficiência do nível A (2 a 4 litros 
por minuto em lavatórios e 4 a 6 litros por minuto em cozinhas).  

Para evitar o desperdício de água que se verifica desde a abertura 
da torneira até à obtenção da água à temperatura desejada para as 
águas quentes sanitárias, pode instalar sistemas ou equipamentos 
para a circulação e retorno de águas quentes ou equipamentos 
de recuperação do calor de água. A Instalação destes sistemas 
é geralmente aconselhada, quando possível, em redes de águas  
quentes onde a distância entre o aparelho produtor e o ponto de 
consumo mais afastado assim o justifique. Quando aplicados nas 
redes, estes sistemas requerem algum tipo de armazenamento 
de água pelo que têm de ser compatibilizados com o sistema de  
produção de águas quentes sanitárias.
 
Nas intervenções mais  simples, podem ser instalados sistemas 
“monobloco” de retorno de água quente ou de aproveitamento do 
calor da água, em equipamentos existentes (por exemplo: lavatórios 
ou banheiras e bases de duche).

Os chuveiros e sistemas de duche podem representar mais 30% da média 
diária do consumo de água doméstico. Os mais eficientes (classificação A ou 
superior) deverão ter consumos de água entre 5 litros por minuto e 7 litros 
por minuto. Os chuveiros e os sistemas de duche, para além da redução 
do consumo de água, podem ter associada uma redução do consumo 
de energia, ser em proporcional à água quente necessária. Por questões  
de eficiência e para maior conforto do utilizador, existem também sistemas 
que têm incorporados torneiras termoestáticas (com temperatura estável) ou  
“eco-stop” (com temporizador para corte de caudal). 
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A configuração 
dos espaços 
verdes e a 
escolha de 
culturas  
que necessitem 
de menos água 
são também 
medidas 
importantes 
para a  
eficiência 
hídrica.

Para lavagens ou espaços exteriores, pelo facto de 
representarem um consumo elevado de água, muitas 
vezes com qualidade demasiado elevada face ao uso, 
pode adotar estratégias para melhorar a sua eficiência,  
ao nível do equipamento e da programação dos períodos 
de rega e adequação às condições meterológicas do 
terreno e das culturas.

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais e 
reutilização de água podem ser outras fontes de água 
para a rega e lavagem de espaços exteriores. O ideal é 
instalar uma rede de rega eficiente em todos os jardins 
e similares (por exemplo: sistemas gota a gota), e no 
caso da área a regar ser extensa, adotar o método por 
aspersão, devido à sua maior eficiência e capacidade de 
adaptação a qualquer configuração de terreno.

A qualidade da água a aplicar com rega localizada  
(litros/planta/dia) deverá ser adequada às necessidades, 
reduzindo problemas de escoamento superficial e o 
desperdício. Pode instalar ainda sensores de humidade 
no solo e de interrupção de rega na ocorrência de 
precipitação, por forma que possa ser regulada  
a intensidade, evitando escoamento superficial para 
pavimentos ou sumidouros, que aumentam também  
o consumo de água desnecessário.

Numa piscina, as soluções que garantem uma 
maior eficiência hídrica atuam sobre o enchimento  
e manutenção, nomeadamente através da garantia 
de estanqueidade e da redução de fugas e diminuição 
de perdas por transbordo e evaporação. A correta 
manutenção da qualidade da água da piscina, através  
de processos mais eficientes e recirculação podem 
também evitar a utilização de água desnecessária.

A piscina deverá ser limpa, de modo a minimizar a 
colmatação dos filtros de tratamento e consequen-
temente, a frequência da sua lavagem. A água de 
limpeza dos filtros poderá ser utilizada para outros fins, 
como a rega, se devidamente verificados os aspetos de 
qualidade da água face ao uso.
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Para retenção da água da chuva e garantia de conforto 
de térmico e proteção da impermeabilização, pode optar 
por coberturas verdes ou ajardinadas, que consistem na 
instalação de vegetação sobre uma estrutura construída. 
Estes sistemas devem ser devidamente dimensionados  
e requerem manutenção. [6]
 
A par de escolhas de equipamentos e dispositivos mais 
eficientes (com menor consumo de água), é fundamental 
garantir uma maior adequação da utilização da água, 
através de uma redução do tempo despendido em cada 
uso e da adoção de estratégias de poupança de água, que 
se traduzem em poupanças na fatura. 

A par de escolhas  
de equipamentos 

e dispositivos  
mais eficientes, 
é fundamental  

garantir uma  
maior adequação  

da utilização da  
água, que se  

traduzem em  
poupanças  

na fatura.

As medidas apontadas para o exterior poderão ser 
complementadas com coberturas dos solos ajardinados 
com soluções como a casca de pinheiro, pedra rolada, 
brita ou jorra vulcânica, uma vez que conservam durante 
mais tempo a humidade no solo, reduzem a germinação 
e o desenvolvimento de plantas infestantes, promovem 
a estabilização da temperatura do solo, favorecendo o 
bom desenvolvimento das raízes e dos organismos do 
solo, e previnem a erosão e a compactação causada pela 
chuva intensa.
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Valor
Importância e valor da água

A água é um elemento indispensável à vida e um recurso essencial para 
a grande maioria das atividades económicas. A sua disponibilidade  
e boa gestão contribuem significativamente para a qualidade de vida 
 das populações, nomeadamente o abastecimento de água e a  
drenagem e tratamento de águas residuais (Figura 7), tendo fortes 
reflexos na saúde pública.

A otimização da utilização da água (eficiência do uso), sem 
condicionar a eficácia da sua utilização ao nível das necessidades 
vitais, da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconómico, 
permite reduzir os volumes utilizados e contribuir para os objetivos 
de sustentabilidade.

Um esforço de aumento da eficiência do uso da água traduz-se 
numa redução de caudais captados e dos volumes de águas 
residuais, contribuindo também para não utilizar excessivamente as 
disponibilidades e reservas estratégicas do recurso e a sua qualidade.  
 
A nível económico, a eficiência hídrica pode ter um contributo 
significativo em Portugal, visto que as ineficiências no uso da 
água correspondem a um valor muito relevante, de cerca de 0,64%  
do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com as estimativas  
do PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água,  
de 2001 [5].
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Figura 7 – Ciclo Urbano da água



A água doce constitui unicamente 2,5% de toda a água do planeta e apenas
 um terço deste valor está disponível em rios, lagos e aquíferos subterrâneos (Figura 8). 

Água Subterrânea
30,1%

Água doce de superfície e outros
1,2%

Glaciares e Calotes
68,7%

2,5% do total de água no planeta Água doce de superfície e outros

Gelo subterrâneo e pergelissolo   69%

Lagos   20,9%

Mistura no solo  3,8%

Atmosfera  3%

Rios  0,49%

Seres vivos  0,26%

Pântanos  3,8%

Insuficiência de recursos hídricos 
necessários para satisfazer a procura 
de água para os diferentes usos numa 
determinada região.

Incapacidade para satisfazer a procura 
de água, humana e ecológica. Em geral, 
admite-se uma situação de “stress” 
hídrico quando se dispõe de um volume 
entre 1.000 e 1.700 m3 de água por 
pessoa e por ano. [1]

Atualmente, a sociedade já utiliza mais de 50% dos 
recursos de água doce disponíveis, prevendo-se que até 
2025 essa percentagem suba para 75% [7]. Embora em 
renovação permanente, dada a competição crescente 
na procura de recursos hídricos que é agravada pelas 
alterações climáticas, a limitação do acesso à água 
doce poderá originar ou acentuar, dentro de poucos 
anos, situações de escassez e de stress hídrico 
nalgumas zonas do planeta (Figura 9 e Figura 10). 

Atualmente, cerca de 40% da população do mundo vive 
em áreas sob stress hídrico, prevendo-se que até 2025 essa 
percentagem possa subir para cerca de 65%, abrangendo 
a bacia mediterrânea [7] [8] [9].
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Figura 9 – Mapa ilustrativo do nível de stress hídrico no mundo



Seca - redução temporária da disponibilidade de água devido, por 
exemplo, a uma precipitação insuficiente. O índice PDSI (Palmer 
Drought Severity Index), foi desenvolvido por Palmer (1965) e 
implementado e calibrado para Portugal Continental. Estre índice 
baseia-se no conceito do balanço da água tendo em conta dados 
da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade 
de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de 
períodos de seca classificando-os em termos de intensidade (fraca, 
moderada, severa e extrema).

Recentemente, em 2017, mas sem que o fenómeno fosse isolado, o País 
viveu uma situação de seca severa e extrema (Figura 10). A seca e a 
escassez, tal como outros riscos associados à água (incluindo cheias),  
terão tendência para aumentar, em regularidade e intensidade, em 
Portugal e na Europa, devido aos efeitos das alterações climáticas.

A água, como recurso vital, deverá estar, assim, no centro das práticas 
de uso eficiente dos recursos em todos os setores, incluindo os edifícios, 
onde o setor urbano representa 20% da utilização da água em Portugal 
(Figura 11).

índice de Severidade de Seca (Índice PDSI)
15 de novembro de 2017

Percentagem de água no solo (%)
15 de novembro de 2017
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Figura 10 – Índice de severidade de seca e percentagem de água no solo

Chuva Extrema
Chuva Severa
Chuva Moderada
Chuva Fraca
Normal
Seca Fraca
Seca Moderada
Seca Severa
Seca Extrema

CC
81-99
61-80
41-60
21-40
11-20
01-10
PEP



Setor Agrícola

75%

Setor Urbano

20%

Setor Industrial

5%

Como se distribui o uso  
da água em Portugal?
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Figura 11 – Distribuição do uso da água em Portugal



Até à data, pelo menos 11% da população 
europeia e 17% do seu território são afetados 
pela escassez de água e as tendências recentes 
revelam uma propagação significativa da 
escassez de água na Europa (Figura 9) [3].

Na União Europeia (UE), as secas aumentaram 
dramaticamente em número e intensidade 
nos últimos trinta anos, devido às condições 
climáticas invulgares e extremas. De acordo 
com as previsões do World Water Council, 
23 países poderão enfrentar uma escassez 
absoluta de água em 2025 e entre 46 e 52  
países (totalizando cerca de 3.000 milhões 
de pessoas) poderão sofrer de stress hídrico 
nessa data. 
 
No caso dos países mediterrânicos, como 
Portugal, as alterações climáticas poderão 
afetar significativamente as disponibilidades 
deste recurso a curto / médio prazo, pelo 
que se torna urgente desenvolver medidas 

O Problema da Seca  
e da Escassez de Água
As consequências da seca de 2017 demonstram bem 
a importância de um novo sentido de urgência para 
o tema da eficiência hídrica a nível nacional.

em todos os setores, visando um aumento da 
eficiência no uso da água. Países como Grécia, 
Itália, Espanha e Portugal estarão em risco de 
ter um stress hídrico igual ou superior a 40%, 
pelo menos em parte do seu território [9] [10].
 
As consequências da seca de 2017 demonstram 
bem a importância de um novo sentido de 
urgência para o tema da eficiência hídrica a 
nível nacional, sendo a consequência mais 
visível e alarmante foi a falta de água em 
diversas regiões do País. Esta escassez, tendo, 
ainda assim, sido ultrapassada no que respeita 
ao abastecimento de água às populações, gerou 
impactos económicos, ambientais e sociais em 
todos os setores, em particular, no setor agrícola.  
 
A par destes, há outros dados importantes 
associados a este fenómeno que ilustram a 
forte ligação e interdependência entre água  
e energia, e que geram também preocupação. 
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Devido à seca de 2017, Portugal registou [11] [12] [13] 
[14]: 

• Redução da produção de energia a partir de fontes renováveis: 
descida de 30% até setembro de 2017, face ao período homólogo 
de 2016, como consequência da descida em mais de 50% da 
produção hidroelétrica (que em 2016 foi a principal fonte de energia 
renovável em Portugal);

• Aumento dos custos nacionais e da dependência do exterior 
em matéria de energia: a compensação da falta de energia 
hidroelétrica com recurso ao funcionamento das centrais de ciclo 
combinado traduziu-se num aumento recorde do consumo de gás 
natural pelo nosso País;

• Aumento das emissões de CO2 com a produção de eletricidade, 
devido ao maior recurso a combustíveis fósseis: as emissões, entre 
janeiro e setembro de 2017, atingiram as 24 milhões de toneladas 
de CO2, representando um aumento de 5,7 milhões de toneladas 
de CO2 emitidas (mais 31%) em relação ao mesmo período de 2016.

• Assim, além de penalizadora para a qualidade de vida, a escassez 
de água afeta a independência energética do exterior, a 
competitividade económica e o percurso de descarbonização 
traçado a nível nacional e europeu, que inclui o cumprimento das 
metas comunitárias e internacionais de clima e energia assumidas 
pelo País. 
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