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1. A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DOS 
CONSUMOS DE ÁGUA EM PORTUGAL

Devido não só ao crescimento demográfico mas,
fundamentalmente, ao desenvolvimento económico
e ao nosso estilo de vida, a água potável está a
tornar-se um recurso escasso a nível global...

De acordo com o Programa da ONU para o Ambiente, 
cada habitante do nosso planeta dispunha de 9.000 m3 de 
água doce há cerca de 20 anos, 7.800 m3 há cerca de 10 
anos e disporá apenas 5.100 m3 em 2025. 

Estes valores podem parecer ainda assim elevados, mas 
não podemos esquecer a sazonalidade, a irregularidade 
da distribuição, a poluição e os prováveis efeitos das 
alterações climáticas. 

Isto justifica que cerca de 40% da população do planeta já 
viva atualmente em áreas com stress hídrico e que esta 
percentagem suba previsivelmente para 65% em 2025…
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Fonte: World Water Council

Segundo a World Water Council, Portugal terá parte 
significativa do seu território nestas áreas… 

Em termos quantitativos, a nossa utilização de água 
(superior a 10 km3) é ainda inferior à nossa disponibilidade 
(16 km3), mas, mais uma vez, a sazonalidade e a 
irregularidade da distribuição espacial deste recurso, 
agravadas pelas alterações climáticas, bem como a 
poluição crescente leva a que em algumas regiões do 
país se verifiquem já situações crescentes de carência de 
água potável.

Face a esta situação e às perspetivas existentes, são 
necessárias, a todos os níveis e em todos os setores, 
medidas urgentes.
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A redução das elevadas ineficiências, ou seja, um uso
eficiente da água, deve constituir a principal prioridade
em Portugal.

Na verdade, Portugal tem a 6ª maior pegada hídrica do 
mundo, com um preocupante indicador de 2,26 milhões 
de litros por habitante e por ano…”

Em termos de oportunidades de poupança de água
em Portugal, estima-se que as ineficiências totais
sejam superiores a 3.000 x 106 m3/ano (Programa
Nacional para o Uso Eficiente da Água, 2001).

O valor económico destas ineficiências, era, em
2001, superior a 750 x 106 €/ano, representando
cerca de 0,65% do Produto Interno Bruto nacional.

Cerca de metade deste valor corresponde a
oportunidades de poupança no sector urbano (redes
públicas e edifícios).
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Assim, o aumento da eficiência no uso da água no 
ciclo urbano e predial da água:

→ Corresponde a um imperativo ambiental, de
sustentabilidade;

→ Corresponde a uma necessidade estratégica
de Portugal, face aos riscos de stress hídrico;

→ Corresponde a um interesse económico das
entidades (e dos cidadãos), que pode ser
concretizado, como se verá, sem prejuízo do seu
conforto e da saúde pública.

Como aumentar a eficiência hídrica nos edifícios? 
O Princípio dos 5R:

-REDUZIR 
OS CONSUMOS → SENSIBILIZAÇÃO 

e EFICIÊNCIA 
HÍDRICA DOS
PRODUTOS

- REDUZIR AS PERDAS E OS       
DESPERDÍCIOS

- REUTILIZAR A ÁGUA

- RECICLAR A ÁGUA

- RECORRER A ORIGENS     
ALTERNATIVAS (ÁGUA DA CHUVA,  etc.)

}
EFICIÊNCIA 
HÍDRICA 
DOS
EDIFÍCIOS



02/07/2013

6

2. O QUE É A ANQIP E QUAL O SEU PAPEL 

Tendo como objetivo, entre outros, a promoção do
uso eficiente da água nos edifícios e colmatando
o vazio que existia em Portugal neste domínio, foi
criada há cerca de 5 anos a ANQIP (Associação
Nacional para a Qualidade nas Instalações
Prediais), uma associação da sociedade civil sem
fins lucrativos, que tem entre os seus associados
(atualmente perto de 180) Universidades e Institutos
Politécnicos, empresas de referência, Entidades
Gestoras, técnicos em nome individual, etc.

A ANQIP é a única entidade qualificada em Portugal no
âmbito da eficiência hídrica em edifícios e tem vindo a
desenvolver um amplo trabalho neste domínio, incluindo:

� A criação de um sistema nacional de rotulagem da 
eficiência hídrica de produtos;

� A realização de auditorias de eficiência hídrica;
� A elaboração de Especificações Técnicas  (ETA);
� A formação de projetistas e de instaladores;
� A investigação e a organização de eventos técnico-

científicos a nível internacional e nacional;
� A participação, a nível europeu, em diversas 

comissões, como perito convidado da Comissão 
Europeia no âmbito da eficiência hídrica em edifícios;
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3. O NEXUS ÁGUA–ENERGIA NO CICLO 
URBANO DA ÁGUA

No ciclo urbano da água, o nexus água-energia
existe ao nível das redes públicas (na captação,
bombagem, tratamento, etc.) e ao nível das redes
prediais (na pressurização e no aquecimento das
águas quentes sanitárias).

Num estudo realizado em Aveiro (73.000 hab.) pela
ANQIP e pela Universidade de Aveiro, determinou-se
que o consumo energético nas redes públicas era de
0,838 kWh/m3 no abastecimento de água e de 0,818
kWh/m3 na drenagem e tratamento de águas residuais.

Para uma redução possível nos consumos prediais de
30%, pode estimar-se um potencial de poupança
energética de 2,6 x 106 kWh/ano no abastecimento e
distribuição de água e uma poupança de 1,8 x 106

kWh/ano na drenagem e tratamento de efluentes, ou
seja, uma poupança total de 4,4 x 106 kWh/ano nas
redes públicas, em função apenas do aumento da
eficiência no uso da água nos edifícios.
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Considerando, adicionalmente, as economias obtidas
na produção de água quente sanitária com uma
redução de consumos de água de 30% nos edifícios,
obtém-se uma poupança adicional de 12 x 106

kWh/ano, ou seja, um total de 16,4 x 106 kWh/ano.

O valor correspondente estimado para redução nas
emissões de CO2 é de 4.625 ton/ano.

Para uma população total de 10 milhões de habitantes,
estes valores corresponderiam a uma redução no
consumo energético de 3.000 x 106 kWh/ano e a uma
redução nas emissões de CO2 de 660.000 toneladas
por ano!

“In simple terms, every drop of water saved in the U.S. 
saves energy….”

“For the past 30 years, strategies to conserve energy 
and increase the efficiency of energy use have been 
widely pursued. Similar efforts in the conservation and 
efficient use of water have occurred over the past 20-
plus years.” 

“However, the two communities have historically not 
worked together in a coherent, collaborative manner, 
and instead generally created separate but parallel 
efforts…”

American Council for an Energy-Efficient Economy, 
Alliance for Water Efficiency

2011
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“At a minimum, the United States uses the equivalent 
of 520 billion kilowatt hours per year - equivalent to 
13% of the nation's total electricity use - to pump, heat 
and treat water. This is double what is generated by all 
of the nation's hydroelectric dams in an average year 
and equal to the output of over 150 typical coal-fired 
power plants!”

“The good news is that this is one of the largest 
categories of energy use that we could reduce quickly 
and significantly, with the added benefit of protecting 
our water resources from the threat of a changing 
climate.”

Em Portugal, podem referir-se dois exemplos de
medidas já desenvolvidas neste âmbito, mas que
aguardam ainda implementação:

● Introdução, na revisão do RCCTE, de um fator de
eficiência hídrica no cálculo na energia útil necessária
para a produção de AQS, quando são instalados os
chuveiros eficientes (letras A, A+ e A++);

● Criação de um rótulo conjunto de eficiência hídrica e
e energética para produtos (proposta em estudo pela
ADENE e pela ANQIP).
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4. A REDUÇÃO DE CONSUMOS EM 
EDIFÍCIOS NOVOS

Em relação à eficiência dos produtos (o 1º R), a sua
promoção junto dos consumidores tem sido feita, em
geral, através da aplicação de sistemas de
rotulagem.

Como se sabe, estas concepções
são já correntes em relação à
energia, em produtos e edifícios.

No âmbito da eficiência hídrica, a ANQIP criou em 2008
um sistema voluntário de certificação e rotulagem de
produtos (autoclismos, torneiras, chuveiros, etc.)
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Este sistema está a ser progressivamente
introduzido em Portugal. Presentemente estão já
rotuladas mais de 300 referências comerciais.

O potencial de redução dos consumos da água nos
edifícios com a utilização de produtos rotulados na
letra “A” está neste momento estimado mais de 30%.

A aplicação de produtos
rotulados nas letras A, A+ ou A++
deve ser uma exigência no
projeto de novos edifícios, que
deve constar dos respetivos
Cadernos de Encargos!

No que se refere à reutilização de águas cinzentas e 
ao aproveitamento de água da chuva, eles podem 
evitar o fornecimento de água potável para alguns usos 
específicos em edifícios, permitindo também, para além 
da redução da água captada (e da pressão sobre as 
massas de água), uma redução nos consumos 
energéticos e nas emissões de GEE. 

Contudo, estes aproveitamentos podem englobar 
riscos sanitários, pelo que exigem controlos 
adequados pelas autoridades competentes! 
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A ANQIP elaborou já Especificações Técnicas para a 
elaboração de projetos e para a exploração de SAAP -
sistemas de aproveitamento de águas pluviais (ETA 
0701) e de SPRAC - sistemas prediais de reutilização 
de águas cinzentas (ETA 0905). 

Estas Especificações fomentam o recurso voluntário a 
estes sistemas e contribuem para a correção técnica na 
elaboração destes projetos, mas a necessidade de 
prevenir os riscos sanitários só pode ser alcançada 
através de mecanismos como a Certificação 
obrigatória dos sistemas.
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O trabalho desenvolvido pela ANQIP nestes domínios 
(com a participação de entidades da saúde em alguns 
casos), inclui:

� A elaboração de Especificações Técnicas  (ETA);
� A criação de sistemas de certificação para estas 

instalações (ETA 0702 e ETA 0906);
� Formação de projetistas;
� Certificação de instaladores SAAP e SPRAC;
� Investigação, em colaboração com as universidades 

associadas;
� Participação, a nível europeu, em diversas 

comissões de peritos/especialistas.

26
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A “Casa do Chá”, no parque de Aveiro, foi a primeira
instalação a ser certificada em Portugal.
.

Para a elaboração das suas Especificações Técnicas, a
ANQIP desenvolveu alguns estudos de investigação,
isoladamente ou em colaboração com diversas
entidades, como, por exemplo, as Universidades e a
Ordem dos Engenheiros.
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Moradia em Ílhavo (SAAP)

No caso dos sistemas de aproveitamento de águas 
cinzentas, a ETA 0906, exige a análise prévia do 
projeto pela ANQIP, inspeções durante a construção e 
a certificação dos instaladores, bem como Planos de 
Segurança da Água e de Manutenção também 
aprovado pela ANQIP. 

Este procedimento já foi adotado como obrigatório em 
diversos municípios do país, nomeadamente nos dez 
municípios que integram a AdRA (Águas da Região de 
Aveiro) e será adotado em breve também pela EPAL.

30
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O Plano de Segurança da Água deve ter uma versão 
inicial da responsabilidade do instalador e ser 
periodicamente atualizada pelo utilizador.

Este Plano de Segurança deve incluir, pelo menos, os 
seguintes capítulos:

- Descrição da instalação;
- A análise de risco;
- Critérios para a avaliação da conformidade da 

qualidade da água recuperada;
- Procedimentos em caso de falha ou de 

problema grave (Plano de Ação).

31

Parâmetro VMA VMR

Legionella spp.(*) 100 UFC/100 ml -

Coliformes totais - 104 UFC /100 ml

Estreptococos fecais 
(Enterococos)

100 UFC/100 ml -

Coliformes fecais 
(Escherichia coli)

200 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml

Salmonellae Não detetável -

Parasitas entéricos 1 ovo/ 10 l Não detetável

Sólidos em suspensão 10 mg/l -

Turvação 2 UNT -

32

(*) – Quando existir risco de formação de aerossóis (pulverizadores, aspersores, 
nebulizadores, etc.)
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Parâmetro VMA VMR

Coliformes totais - 104 UFC /100 ml

Estreptococos fecais 
(Enterococos)

400 UFC/100 ml -

Coliformes fecais 
(Escherichia coli)

103 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml

Pseudomonas 

aeruginosa
1 UFC/ml

Parasitas entéricos 1 ovo/ 10 l

Sólidos em 
suspensão

10 mg/l

Turvação 2 UNT

33

Parâmetro

Período de 
arranque 

(valor X)

Após paragem 
prolongada ou deteção 

de problema grave

(valor Y)

Exploração 
corrente

Legionella spp.(*) 3 2 1 (*)

Coliformes totais 2 1 1

Estreptococos 
fecais 
(Enterococos)

3 2 1

Coliformes fecais 
(Escherichia coli)

3 2 1

Pseudomonas 
aeruginosa

3 2 1

Parasitas 
entéricos

3 2 1

Sólidos em 
suspensão

3 2 1

Turvação 3 2 1

Salmonellae 2 1 1

(*) Uma amostra no Verão
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5. A REDUÇÃO DE CONSUMOS EM 
EDIFÍCIOS EXISTENTES. AS AUDITORIAS 
DE EFICIÊNCIA HÍDRICA

Em edifícios existentes (ou na sua reabilitação), a
intervenção através de auditorias de eficiência
hídrica e da aplicação de soluções pontuais para
reduzir os consumos revela-se como o mecanismo
mais adequado para alcançar níveis adequados de
eficiência hídrica.

A ANQIP é a única entidade independente
especializada neste tipo de intervenções em
Portugal.

Uma auditoria de eficiência hídrica deve englobar:

� A quantificação dos consumos existentes;
� A verificação do estado de conservação das 

instalações, visando a deteção de perdas;
� O levantamento e caracterização dos dispositivos e 

equipamentos;
� A identificação e quantificação das possíveis medidas 

de poupança de água aplicáveis, analisando a sua 
viabilidade técnico-económica;

� O estabelecimento de quadros de intervenção para as 
medidas consideradas técnico-economicamente viáveis, 
estimando as eficiências potenciais;

� A definição de esquemas ou programas para gestão do 
uso eficiente da água.

36
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A título de exemplo, refira-se que, na região de Aveiro,
foi concluída recentemente pela ANQIP uma campanha
de auditorias de eficiência hídrica em 27 edifícios
públicos, existentes e em construção.

O projeto revelou potenciais de poupança muito
significativos, da ordem dos 20.000 m3/ano nos edifícios
existentes, valor este que representa uma redução
média global nos consumos da ordem dos 30% nos
edifícios auditados.

A ANQIP já realizou mais de uma centena de auditorias 
em edifícios de diferentes tipologias, resumindo-se nos 
slides seguintes alguns resultados relevantes.
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Edifício Poupança obtida no consumo de água

Estádio Universitário de Coimbra 37%

Loures Shopping 24%

Centro Hospitalar do Porto 18%

Hospital Santo Espírito de Angra do Heroísmo 8%

Hospital do Litoral Alentejano 20%

Hospital Magalhães Lemos 27%

Centro Cultural Congressos de Aveiro 38%

Cine Teatro de Estarreja 23%

Piscina Municípal de Águeda 27%

Piscina Municípal de Albergaria 16%

Piscina Municipal de Ílhavo 14%

Piscina Municipal de Murtosa 10%

Piscina Municipal de Oliveira do Bairro 41%

Piscina Municipal de Ovar 50%

Piscina Municipal de Sever do Vouga 15%

Piscina Municipal de Vagos 30%

Reitoria da Universidade de Aveiro 24%

Estádio Municipal de Águeda 23%

Centro Escolar Integrado Fernando Caldeira 37%

Piscina Municipal de São João de Loure 23%

Piscina Municipal da Branca 21%

Escola de Santiago Aveiro 38%

Mercado Manuel Firmino Aveiro 25%

Pavilhão Guimnodesportivo de Estarreja 52%

Piscina Municipal de Estarreja 37%

Paços do Concelho Ílhavo 36%

Centro Escolar da Murtosa 32%

Museu Marítmo de Ílhavo 12%

Paços do Concelho da Murtosa 54%

Paviilhão Municipal de Oliveira do Bairro 31%
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Paços do Concelho de Ovar 38%

Centro Artes e Espectáculos Sever do Vouga 34%

Pavilhão Municipal de Vagos 36%

Câmara Municipal de Alcácer do Sal 21%

Estádio Municipal de Alcácer do Sal 38%

Piscina Municipal Descoberta de Alcácer do Sal 56%

Edifício da Divisão de Desenvolvimento Social e 
Cultural de Grândola

29%

Complexo Desportivo de Grândola 32%

Edifício Cor-de-Roda de Odemira 32%

Piscina Municipal de Odemira 17%

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 31%

Parque da Quinta do Chafariz em Santiago do 
Cacém

17%

Piscina Municipal de Santiago do Cacém 47%

Câmara Municipal de Sines 32%

Piscina Municipal de Sines 15%

CONCLUSÕES

Em Portugal, é imperativo aumentar a eficiência no uso
da água, por razões ambientais e de sustentabilidade,
por ser uma necessidade estratégica de Portugal, face
aos riscos de stress hídrico, e por corresponder a um
interesse económico de todos (cidadãos e entidades),
que pode ser concretizado sem prejuízo do seu
conforto e da salvaguarda da saúde pública.
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Contudo, deve ter-se presente que, atualmente, a
eficiência hídrica é uma “ciência” em desenvolvimento,
cujas propostas de intervenção devem ser suportadas
por adequados estudos técnico-científicos, que tenham
em conta parâmetros económicos, de conforto, de
desempenho técnico das redes e de saúde pública.

(O tempo da garrafa no autoclismo e do simples redutor
na torneira já pertence ao passado…)

Existe ainda um nexus muito importante entre eficiência
hídrica e eficiência energética, ao qual deve ser
prestada uma atenção prioritária em Portugal.

Provavelmente, será neste âmbito que existirá
atualmente a maior margem de progressão ao nível dos
aumentos da eficiência energética nos edifícios, a qual
pode ser alcançada promovendo simultaneamente a
eficiência na utilização do recurso água, a qual se
revela cada vez mais como uma necessidade
estratégica e um imperativo de sustentabilidade em
Portugal.
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Para além das medidas de sensibilização dos
utilizadores, será importante e urgente neste domínio:

● Encorajar o uso de produtos eficientes do ponto de
vista hídrico, promovendo a aplicação de produtos
rotulados em novos edifícios;

● Incentivar a realização de auditorias de eficiência
hídrica (não a aplicação de meros redutores…) em
edifícios existentes;

● Promover os aproveitamentos alternativos (águas
cinzentas, águas da chuva, etc.), mas sempre em acordo
com as Especificações Técnicas existentes e
condicionados a uma Certificação obrigatória
(implicando Planos de Segurança e de Manutenção das
instalações).

Obrigado pela atenção dispensada

ARMANDO SILVA AFONSO 
COIMBRA, JUNHO DE 2013

www.anqip.pt


