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Actualmente, a humanidade já utiliza cerca de 50% dos Actualmente, a humanidade já utiliza cerca de 50% dos 
recursos de água doce disponíveis. recursos de água doce disponíveis. 
Em 2025 essa percentagem subirá para 75%!Em 2025 essa percentagem subirá para 75%!

DevidoDevido nãonão sósó aoao crescimentocrescimento demográficodemográfico mas,mas,
fundamentalmente,fundamentalmente, aoao desenvolvimentodesenvolvimento económicoeconómico ee
aoao nossonosso estiloestilo dede vida,vida, aa águaágua potávelpotável éé hojehoje umum

dd bb itá iitá irecursorecurso escassoescasso que,que, dede bembem comunitáriocomunitário ee
patrimonial,patrimonial, sese transformou,transformou, aoao longolongo dasdas últimasúltimas
décadas,décadas, emem bembem económicoeconómico..

AsAs alteraçõesalterações climáticasclimáticas têmtêm agravadoagravado esteeste cenáriocenário ee
prevêprevê--sese queque emem algunsalguns países,países, comocomo Portugal,Portugal, aa
previsívelprevisível reduçãoredução dada precipitaçãoprecipitação ouou aa alteraçãoalteração dodoprevisívelprevisível reduçãoredução dada precipitaçãoprecipitação ouou aa alteraçãoalteração dodo
seuseu regimeregime possampossam aa curto/médiocurto/médio prazoprazo agravaragravar asas
situaçõessituações dede crisecrise..
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Stress HídricoStress Hídrico

Fonte: World Water Council

PorPor outrooutro lado,lado, estimaestima--sese que,que, emem Portugal,Portugal, asas
ineficiênciasineficiências totaistotais nono usouso dada águaágua sejamsejam
actualmenteactualmente superioressuperiores aa 33..000000 xx 101066 mm33/ano/ano
(Programa(Programa NacionalNacional parapara oo UsoUso EficienteEficiente dada Água)Água)(Programa(Programa NacionalNacional parapara oo UsoUso EficienteEficiente dada Água)Água)..
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OO valorvalor económicoeconómico destasdestas ineficiênciasineficiências seráserá superiorsuperior
dede 750750 xx 101066 €€/ano,/ano, representandorepresentando cercacerca dede 00,,6565%%
dodo ProdutoProduto InternoInterno BrutoBruto nacionalnacional..

CercaCerca dede metademetade destedeste valorvalor correspondecorresponde aaCercaCerca dede metademetade destedeste valorvalor correspondecorresponde aa
oportunidadesoportunidades dede poupançapoupança nono sectorsector urbanourbano (redes(redes
públicaspúblicas ee prediais)prediais)..

Assim,Assim, aa necessidadenecessidade dede aumentoaumento dada eficiênciaeficiência nono
usouso dada águaágua emem todostodos osos sectoressectores abrangidosabrangidos
pelopelo ciclociclo urbanourbano dada águaágua::

→→ CorrespondeCorresponde aa umum imperativoimperativo ambiental,ambiental, dede
sustentabilidadesustentabilidade;;
→→ CorrespondeCorresponde aa umauma necessidadenecessidade estratégicaestratégica
dede Portugal,Portugal, faceface aosaos riscosriscos dede stressstress hídricohídrico;;
→→ CorrespondeCorresponde aa umum interesseinteresse económicoeconómico dasdas
entidadesentidades (e(e dosdos cidadãos)cidadãos) queque podepode serserentidadesentidades (e(e dosdos cidadãos),cidadãos), queque podepode serser
concretizadoconcretizado semsem prejuízoprejuízo dada qualidadequalidade dede vidavida ee
dada saúdesaúde públicapública..
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-- RREDUZIR EDUZIR 
OS CONSUMOS → OS CONSUMOS → EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA 

Nos edifícios, a eficiência hídrica deve Nos edifícios, a eficiência hídrica deve 
subordinarsubordinar--se ao se ao Princípio dos 5R: Princípio dos 5R: 

HÍDRICA DOSHÍDRICA DOS
PRODUTOSPRODUTOS

-- RREDUZIR AS PERDAS E OS EDUZIR AS PERDAS E OS 
DESPERDÍCIOSDESPERDÍCIOS

-- RREUTILIZAR A ÁGUAEUTILIZAR A ÁGUA

EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA 
HÍDRICA HÍDRICA 
DOSDOS
EDIFÍCIOSEDIFÍCIOS

-- RRECICLAR A ÁGUAECICLAR A ÁGUA

-- RRECORRER A ORIGENS      ECORRER A ORIGENS      
ALTERNATIVASALTERNATIVAS

OO primeiroprimeiro RR –– ReduzirReduzir osos consumosconsumos,, passapassa pelapela
adopçãoadopção dede produtosprodutos ouou dispositivosdispositivos eficientes,eficientes, semsem
prejuízoprejuízo dede outrasoutras medidasmedidas dede caráctercarácter nãonão técnicotécnico.. É,É,
talvez,talvez, aa actuaçãoactuação maismais importanteimportante aoao nívelnível dada eficiênciaeficiênciatalvez,talvez, aa actuaçãoactuação maismais importanteimportante aoao nívelnível dada eficiênciaeficiência
nosnos edifícios,edifícios, pelopelo que,que, nana presentepresente comunicação,comunicação, sese
descrevedescreve pormenorizadamentepormenorizadamente oo sistemasistema voluntáriovoluntário
portuguêsportuguês dede CertificaçãoCertificação ee RotulagemRotulagem dada EficiênciaEficiência
HídricaHídrica dede ProdutosProdutos..

OO segundosegundo RR –– ReduzirReduzir asas perdasperdas ee osos desperdíciosdesperdícios,,
podepode envolverenvolver intervençõesintervenções como,como, porpor exemplo,exemplo, oo
controlocontrolo dasdas perdasperdas emem dispositivosdispositivos ouou aa instalaçãoinstalação dede
circuitoscircuitos dede circulaçãocirculação dede águaágua quentequente sanitáriasanitária
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AA ReutilizaçãoReutilização ee aa ReciclagemReciclagem dada águaágua,, cujacuja
diferençadiferença resultaresulta dede sese considerarconsiderar umauma utilizaçãoutilização “em“em
série”série” ouou aa reintroduçãoreintrodução dada águaágua nono inícioinício dodo circuitocircuitoçç gg
(após(após tratamento),tratamento), estáestá aindaainda aa serser objectoobjecto dede
investigaçãoinvestigação ee desenvolvimentodesenvolvimento emem diversosdiversos países,países,
visandovisando estabelecerestabelecer osos padrõespadrões dede qualidadequalidade
adequadosadequados aa cadacada utilização,utilização, bembem comocomo alcançaralcançar
soluçõessoluções economicamenteeconomicamente viáveisviáveis..

FinalmenteFinalmente oo RecursoRecurso aa origensorigens alternativasalternativas podepodeFinalmente,Finalmente, oo RecursoRecurso aa origensorigens alternativasalternativas podepode
envolverenvolver oo aproveitamentoaproveitamento dede águaságuas pluviais,pluviais, dede
águaságuas freáticasfreáticas ouou mesmomesmo dede águaságuas salgadassalgadas..

Actualmente,Actualmente, aa promoçãopromoção dada eficiênciaeficiência juntojunto dasdas
entidadesentidades ee dosdos cidadãoscidadãos éé feita,feita, emem geral,geral, comcom recursorecurso

COMOCOMO PROMOVERPROMOVER OO USOUSO DEDE PRODUTOSPRODUTOS
EFICIENTESEFICIENTES NOSNOS EDIFÍCIOS?EDIFÍCIOS?

aa mecanismosmecanismos dede certificaçãocertificação ee rotulagem,rotulagem, dede caráctercarácter
obrigatórioobrigatório ouou voluntáriovoluntário.. EstesEstes procedimentosprocedimentos sãosão jájá
correntes,correntes, porpor exemplo,exemplo, nono sectorsector energéticoenergético..
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ComoComo éé evidente,evidente, qualquerqualquer dosdos modelosmodelos dada energiaenergia
(para(para produtosprodutos ouou parapara edifícios)edifícios) podepode facilmentefacilmente serser
transpostotransposto parapara oo recursorecurso “água”“água”……

NoNo espaçoespaço europeu,europeu, existemexistem jájá modelosmodelos destedeste tipotipo nono
ReinoReino Unido,Unido, nana IrlandaIrlanda ee nosnos paísespaíses nórdicosnórdicos..
ForaFora dodo espaçoespaço europeu,europeu, sãosão diversosdiversos osos exemplosexemplos
queque podempodem serser referidosreferidos (Austrália,(Austrália, EUA,EUA, Japão,Japão, NovaNova
Z lâ diZ lâ di tt ))Zelândia,Zelândia, etcetc..))..
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TendoTendo comocomo objectivosobjectivos aa promoçãopromoção dada eficiênciaeficiência
hídricahídrica nasnas instalaçõesinstalações prediaisprediais ee colmatandocolmatando oo vaziovazio
queque existiaexistia emem PortugalPortugal nesteneste domíniodomínio foifoi criadacriada háháqueque existiaexistia emem PortugalPortugal nesteneste domínio,domínio, foifoi criadacriada háhá
cercacerca dede 33 anosanos aa ANQIPANQIP (Associação(Associação NacionalNacional parapara aa
QualidadeQualidade nasnas InstalaçõesInstalações Prediais),Prediais), umauma ONGONG semsem finsfins
lucrativos,lucrativos, queque temtem entreentre osos seusseus associadosassociados
(actualmente(actualmente pertoperto dede 140140)) diversasdiversas UniversidadesUniversidades ee
InstitutosInstitutos Politécnicos,Politécnicos, empresasempresas dede referência,referência,
EntidadesEntidades Gestoras,Gestoras, técnicostécnicos emem nomenome individual,individual, etcetc..,, ,,

NoNo queque sese refererefere concretamenteconcretamente àà eficiênciaeficiência hídricahídrica
dosdos produtosprodutos (autoclismos,(autoclismos, chuveiros,chuveiros, etcetc..),), estaesta
associaçãoassociação tomoutomou aa iniciativainiciativa dede lançarlançar emem PortugalPortugal
umum sistemasistema voluntáriovoluntário parapara aa CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO EE
ROTULAGEMROTULAGEM DADA EFICIÊNCIAEFICIÊNCIA HÍDRICAHÍDRICA DEDE
PRODUTOSPRODUTOS..
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EsteEste sistemasistema dede certificaçãocertificação ee rotulagemrotulagem estáestá aa
serser implementadoimplementado emem PortugalPortugal dede acordoacordo comcom oo
seguinteseguinte planoplano::

√√-- Autoclismos (1º semestre de 2009) √Autoclismos (1º semestre de 2009) √
-- Duches (2º semestre de 2009) √Duches (2º semestre de 2009) √
-- Torneiras e fluxómetros (2010) √Torneiras e fluxómetros (2010) √
-- Outros dispositivos (2011)Outros dispositivos (2011)

PeloPelo factofacto dede corresponderemcorresponderem aosaos maioresmaiores
consumosconsumos nono sectorsector predialpredial emem PortugalPortugal (mais(mais dede
6060%%),), osos autoclismosautoclismos ee duchesduches foramforam consideradosconsiderados
prioritáriosprioritários..

N tN t fi iê ifi iê i id did d id lid l t dt dNoteNote--sese queque aa eficiênciaeficiência consideradaconsiderada ideal,ideal, tendotendo emem
atençãoatenção aa confortoconforto dasdas utilizações,utilizações, questõesquestões dede saúdesaúde
públicapública ee aa performanceperformance dosdos dispositivos,dispositivos,
correspondecorresponde àà letraletra “A”“A”..
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NoNo casocaso dosdos AUTOCLISMOSAUTOCLISMOS,, porpor exemplo,exemplo, osos
rótulosrótulos sãosão aplicadosaplicados dede acordoacordo comcom asas categoriascategorias
referidasreferidas nono QuadroQuadro seguinteseguintereferidasreferidas nono QuadroQuadro seguinteseguinte..

ComoComo sese referiu,referiu, aa categoriacategoria dede referênciareferência éé aa queque
correspondecorresponde àà letraletra “A”“A” (eventualmente(eventualmente “B”“B” emem
sanitáriossanitários públicos),públicos), emboraembora possampossam existirexistir
categoriascategorias “A+“A+ ““ ee “A++”“A++” comcom aplicaçõesaplicações limitadaslimitadascategoriascategorias A+A+ ee A++A++ comcom aplicaçõesaplicações limitadaslimitadas
ee condicionadas,condicionadas, comocomo adianteadiante sese refererefere..

Volume Volume 
nominanomina
l (litros)l (litros)

Tipo de descargaTipo de descarga

Categoria Categoria 
de de 

Eficiência Eficiência 
HídricaHídrica

TolerânciaTolerância
(Volume máximo (Volume máximo ––

descarga completa)descarga completa)

TolerânciaTolerância
(Volume mín. de (Volume mín. de 
descarga para descarga para 

poupança de água)poupança de água)
4,04,0
5,05,0
6,06,0

Dupla descargaDupla descarga
Dupla descargaDupla descarga
Dupla descargaDupla descarga

A++A++
A+A+
AA

4,0 4,0 –– 4,54,5
4,5 4,5 –– 5,55,5
6,0 6,0 –– 6,56,5

2,0 2,0 –– 3,03,0
3,0 3,0 –– 4,04,0
3,0 3,0 -- 4,04,0

7,07,0
9,09,0
4,04,0
5,05,0
6,06,0
7,07,0
9,09,0
4,04,0

Dupla descargaDupla descarga
Dupla descargaDupla descarga

C/ interrup. de desc.C/ interrup. de desc.
C/ interrup. de desc.C/ interrup. de desc.
C/ interrup. de desc.C/ interrup. de desc.
C/ interrup. de desc.C/ interrup. de desc.
C/ interrup. de desc.C/ interrup. de desc.

CompletaCompleta

BB
CC

A+A+
AA
BB
CC
DD
AA

7,0 7,0 –– 7,57,5
8,5 8,5 –– 9,09,0
4,0 4,0 –– 4,54,5
4,5 4,5 –– 5,55,5
6,0 6,0 –– 6,56,5
7,0 7,0 –– 7,57,5
8,5 8,5 –– 9,09,0
4,0 4,0 –– 4,54,5

3,0 3,0 –– 4,04,0
3,0 3,0 –– 4,54,5

--
--
--
--
--
--

5,05,0
6,06,0
7,07,0
9,09,0

CompletaCompleta
CompletaCompleta
CompletaCompleta
CompletaCompleta

BB
CC
DD
EE

4,5 4,5 –– 5,55,5
6,0 6,0 –– 6,56,5
7,0 7,0 –– 7,57,5
4,5 4,5 –– 9,09,0

--
--
--
--
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SalienteSaliente--sese que,que, parapara alémalém dede pretenderpretender
disponibilizardisponibilizar àsàs entidadesentidades ee cidadãoscidadãos umum
conhecimentoconhecimento adequadoadequado sobresobre aa eficiênciaeficiência hídricahídrica
dosdos produtosprodutos nono mercado,mercado, aa ANQIP,ANQIP, atravésatravés dada
certificaçãocertificação ee rotulagem,rotulagem, pretendepretende tambémtambém
orientarorientar nana escolhaescolha dosdos produtos,produtos, dede modomodo aa evitarevitar
aa adopçãoadopção dede soluçõessoluções queque nãonão sese revelemrevelem
d dd d dd tt dd i ti t dd d hd hadequadasadequadas dodo pontoponto dede vistavista dodo desempenhodesempenho

técnico,técnico, dodo confortoconforto ouou dada saúdesaúde públicapública..

NaNa verdade,verdade, aa sensibilizaçãosensibilização crescentecrescente dasdas empresasempresas
ee dosdos cidadãoscidadãos parapara aa importânciaimportância dada eficiênciaeficiência hídricahídrica
temtem levado,levado, porpor vezes,vezes, àà adopçãoadopção dede medidasmedidas dede
eficiênciaeficiência hídricahídrica queque nãonão sese revelamrevelam adequadasadequadas dodo
pontoponto dede vistavista dodo desempenhodesempenho técnico,técnico, dodo confortoconforto
dasdas utilizaçõesutilizações ouou dada saúdesaúde pública,pública, sendosendo
susceptíveissusceptíveis dede originaroriginar problemasproblemas dede diversadiversa índoleíndole

i t l õi t l õ dd i t õi t õ itó iitó inasnas instalações,instalações, apesarapesar dasdas intençõesintenções meritóriasmeritórias
subjacentessubjacentes..
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NoNo casocaso dosdos autoclismos,autoclismos, porpor exemplo,exemplo, aa adopçãoadopção dede
modelosmodelos dede 44 litroslitros temtem--sese reveladorevelado comocomo umum factorfactor dede
problemasproblemas aoao nívelnível dodo arrastamentoarrastamento dede sólidossólidos nasnas

dd di idi i úbliúbli i i di i dredesredes prediaisprediais ee públicas,públicas, exigindoexigindo--sese parapara aa suasua
adopçãoadopção (incompatível(incompatível comcom muitasmuitas dasdas redesredes existentesexistentes
emem Portugal)Portugal) umauma alteraçãoalteração dosdos critérioscritérios habituaishabituais dede
dimensionamentodimensionamento dasdas redesredes..

PorPor outrooutro lado,lado, háhá queque averiguaraveriguar sese oo volumevolume dede
descargadescarga éé compatívelcompatível comcom asas característicascaracterísticas dada baciabacia
dede retrete,retrete, assegurandoassegurando asas necessáriasnecessárias condiçõescondições dede
descargadescarga..

PorPor estesestes motivos,motivos, aa ANQIPANQIP estabeleceuestabeleceu parapara osos
autoclismosautoclismos dede pequenopequeno volumevolume categoriascategorias dede
eficiênciaeficiência hídricahídrica “A+”“A+” ouou “A++”“A++” (ou(ou “A”,“A”, nalgunsnalguns
casos),casos), masmas comcom indicaçãoindicação obrigatóriaobrigatória nono rótulorótulo dede umum

ii l til ti àà i ê ii ê i dd ff dd j tj tavisoaviso relativorelativo àà exigênciaexigência dede performanceperformance dodo conjuntoconjunto
ee àà existênciaexistência dede umum dimensionamentodimensionamento adequadoadequado dada
rederede dede drenagemdrenagem..
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Nº deNº de

NesteNeste momento,momento, estãoestão jájá certificadoscertificados maismais dede 7575%%
dosdos autoclismosautoclismos comercializadoscomercializados emem PortugalPortugal ((120120
referênciasreferências comerciais!)comerciais!)..

CategoriaCategoria
Nº deNº de

certificações certificações 
atribuídasatribuídas

A++A++ 00
A+A+ 22
AA 113113
BB 55
CC 00
DD 00
EE 00

FoiFoi recentementerecentemente concluído,concluído, também,também, oo modelomodelo dede
certificaçãocertificação ee rotulagemrotulagem dede eficiênciaeficiência hídricahídrica dede
CHUVEIROSCHUVEIROS EE SISTEMASSISTEMAS DEDE DUCHEDUCHE

Sistema de Sistema de
CAUDAL (Q)

(l/min)
Chuveiro Sistemas de 

duche

Sistema de 
duche com 

torneira 
termoestática 
ou eco-stop

Sistema de 
duche com 

torneira 
termostática 
e eco-stop

Q ≤ 5
5,0 < Q ≤ 7,2
7,2 < Q ≤ 9,0

A+
A
B

A+
A
B

A++
A+
A

A++
A++
A+, Q ,

9,0 < Q ≤ 15,0
15,0 < Q ≤ 30,0

30,0 < Q

C
D
E

C
D
E

B
C
D

A
B
C
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ParaPara osos sistemassistemas dede ducheduche ee chuveiros,chuveiros, oo modelomodelo
implementadoimplementado consideraconsidera queque aa utilizaçãoutilização idealideal (letra(letra
A)A) éé aquelaaquela queque temtem umum consumoconsumo dede águaágua entreentre 55 00A)A) éé aquelaaquela queque temtem umum consumoconsumo dede águaágua entreentre 55,,00
litros/minutolitros/minuto ee 77,,22 litros/minutolitros/minuto..

OsOs rótulosrótulos aplicáveisaplicáveis aa cabeçascabeças dede ducheduche comcom
caudalcaudal igualigual ouou inferiorinferior aa 77,,22 l/l/minmin deverãodeverão terter
associadaassociada aa indicaçãoindicação “Recomendável“Recomendável aa utilizaçãoutilização
comcom torneirastorneiras termostáticas”termostáticas” dadodado serser maismais elevadoelevadocomcom torneirastorneiras termostáticas ,termostáticas , dadodado serser maismais elevadoelevado
oo riscorisco dede escaldãoescaldão..

AsAs TORNEIRASTORNEIRAS sãosão oo dispositivodispositivo maismais comum,comum, querquer
nasnas habitaçõeshabitações querquer emem instalaçõesinstalações colectivascolectivas..

ParaPara asas torneirastorneiras dede lavatóriolavatório (residências),(residências), oo modelomodelo
queque sese encontraencontra actualmenteactualmente emem estudoestudo consideraconsidera
queque aa utilizaçãoutilização idealideal (letra(letra A)A) éé aquelaaquela queque temtem umum
consumoconsumo dede águaágua dede 22,,00 l/minutol/minuto..

ParaPara asas torneirastorneiras dede cozinha,cozinha, oo modelomodelo consideraconsidera,,
queque aa utilizaçãoutilização idealideal (letra(letra A)A) éé aquelaaquela queque temtem umum
consumoconsumo dede águaágua dede 44,,00 l/minutol/minuto..
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CAUDAL (Q)CAUDAL (Q)
(l/(l/minmin))

Torneiras Torneiras 
de de 

lavatóriolavatório

Torneiras de Torneiras de 
lavatório com lavatório com 

arejador ou arejador ou ecoeco--stopstop

Torneiras de Torneiras de 
lavatório com lavatório com 

arejador e arejador e ecoeco--stopstop

Q ≤ 2.0Q ≤ 2.0 AA A+A+ A++A++

2.0 < Q ≤ 4.02.0 < Q ≤ 4.0 BB AA A+A+

4.0 < Q ≤ 6.04.0 < Q ≤ 6.0 CC BB AA

6.0 < Q ≤ 8.06.0 < Q ≤ 8.0 DD CC BB

8.0 < Q8.0 < Q EE DD CC

CAUDAL (Q)CAUDAL (Q)
(l/(l/minmin))

Torneiras Torneiras 
de cozinhade cozinha

Torneiras de cozinha Torneiras de cozinha 
com arejador ou com arejador ou ecoeco--

stopstop

Torneiras de cozinha Torneiras de cozinha 
com arejador e com arejador e ecoeco--

stopstop

Q ≤ 4 0Q ≤ 4 0 AA A+A+ A++A++Q ≤ 4.0Q ≤ 4.0 AA A+A+ A++A++

4.0 < Q ≤ 6.04.0 < Q ≤ 6.0 BB AA A+A+

6.0 < Q ≤ 8.06.0 < Q ≤ 8.0 CC BB AA

8.0 < Q ≤ 10.08.0 < Q ≤ 10.0 DD CC BB

10.0 < Q10.0 < Q EE DD CC

NoNo casocaso dosdos edifíciosedifícios correntes,correntes, aa economiaeconomia dede
águaágua possívelpossível comcom aa adopçãoadopção dede dispositivosdispositivos dada
letraletra A,A, faceface aosaos dispositivosdispositivos queque actualmenteactualmente sãosão

difi õdifi õ titicomunscomuns nasnas nossasnossas edificações,edificações, estimaestima--sese numnum
valorvalor superiorsuperior aa 3030%%,, dede acordoacordo comcom osos estudosestudos
dada ANQIP!ANQIP!

PorPor isso,isso, emem novasnovas construções,construções, aa prescriçãoprescrição
generalizadageneralizada dede produtosprodutos certificadoscertificados nana categoriacategoria
“A”“A” dede eficiênciaeficiência hídricahídrica deveriadeveria serser umaumaAA dede eficiênciaeficiência hídricahídrica deveriadeveria serser umauma
preocupaçãopreocupação dosdos arquitectosarquitectos ee outrosoutros projectistas,projectistas,
oo que,que, infelizmente,infelizmente, aindaainda nãonão sese observaobserva..
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EstaEsta economiaeconomia tornatorna--sese tambémtambém relevanterelevante nono queque
sese refererefere aosaos consumosconsumos dede energiaenergia (em(em particularparticulargg (( pp
nosnos chuveiros,chuveiros, nana produçãoprodução dada águaágua quentequente
sanitária)sanitária) pelopelo queque aa eficiênciaeficiência energéticaenergética nosnos
edifíciosedifícios podepode beneficiarbeneficiar significativamentesignificativamente dada
eficiênciaeficiência hídricahídrica dosdos mesmosmesmos..

PorPor isso,isso, aa rotulagemrotulagem ANQIPANQIP dede sistemassistemas dede ducheduche
ee chuveiroschuveiros iráirá serser consideradaconsiderada nana próximapróxima revisãorevisão
dodo RCCTERCCTE..

A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DE A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DE 
ÁGUAS CINZENTAS  E O RECURSO A ÁGUAS CINZENTAS  E O RECURSO A 
ORIGENS ALTERNATIVASORIGENS ALTERNATIVAS
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AA ANQIPANQIP desenvolveudesenvolveu tambémtambém especificaçõesespecificações nono
âmbitoâmbito dada reutilizaçãoreutilização ee reciclagemreciclagem dasdas águaságuas cinzentascinzentas
ee dodo aproveitamentoaproveitamento dede águaságuas pluviaispluviais..ee dodo aproveitamentoaproveitamento dede águaságuas pluviaispluviais..

NoNo casocaso dodo aproveitamentoaproveitamento dede águaágua dada chuva,chuva, foifoi
elaboradaelaborada aa EspecificaçãoEspecificação TécnicaTécnica ETAETA 07010701,, queque podepode
serser livrementelivremente consultadaconsultada nana internetinternet),), devendodevendo notarnotar--sese
queque estaesta EspecificaçãoEspecificação sese tornoutornou oo standardstandard portuguêsportuguês
nesteneste domíniodomínio ee temtem estimuladoestimulado diversasdiversas aplicaçõesaplicações..

ParaPara aa reutilizaçãoreutilização ouou reciclagemreciclagem dede águaságuas cinzentas,cinzentas,
aa ANQIPANQIP desenvolveudesenvolveu aa ETAETA 09050905,, queque tambémtambém podepode
serser livrementelivremente consultadaconsultada nana internet,internet, sendosendo dedeserser livrementelivremente consultadaconsultada nana internet,internet, sendosendo dede
salientarsalientar aa recomendaçãorecomendação nono sentidosentido dada CertificaçãoCertificação
pelapela ANQIPANQIP dasdas instalaçõesinstalações dede aproveitamentoaproveitamento dede
águaságuas pluviaispluviais ee cinzentascinzentas..

EstaEsta recomendaçãorecomendação,, justificadajustificada porpor razõesrazões dede garantiagarantia
dede qualidadequalidade técnicatécnica ee dede saúdesaúde públicapública,, implicaimplica aa
apreciaçãoapreciação préviaprévia dodo projecto,projecto, aa realizaçãorealização dede
vistoriasvistorias àà obraobra ee aa certificaçãocertificação dosdos instaladoresinstaladores pelapela
ANQIPANQIP..
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CONCLUSÕESCONCLUSÕES
OO usouso eficienteeficiente dada águaágua éé umum imperativoimperativo ambientalambiental emem
qualquerqualquer paíspaís dodo mundomundo.. MasMas emem algunsalguns países,países, comocomo
Portugal,Portugal, tornatorna--sese urgenteurgente desenvolverdesenvolver medidasmedidas nesteneste
âmbito,âmbito, poispois asas disponibilidadesdisponibilidades dodo recursorecurso poderãopoderão
estarestar significativamentesignificativamente afectadasafectadas aa curto/médiocurto/médio prazoprazo..

PodePode afirmarafirmar--sese que,que, emem Portugal,Portugal, aa necessidadenecessidade dede
aumentoaumento dada eficiênciaeficiência nono usouso dada águaágua nono ciclociclo predialpredial
correspondecorresponde aa umum imperativoimperativo ambiental,ambiental, dede
sustentabilidade,sustentabilidade, correspondecorresponde aa umauma necessidadenecessidade
estratégicaestratégica dede Portugal,Portugal, faceface aosaos riscosriscos dede stressstress
hídrico,hídrico, ee correspondecorresponde aa umum interesseinteresse económicoeconómico dosdos
cidadãos,cidadãos, queque podepode serser concretizadoconcretizado semsem prejuízoprejuízo dosdos
eueu conforto,conforto, dada suasua qualidadequalidade dede vidavida ee dada

l dl d dd údúd úbliúblisalvaguardasalvaguarda dada saúdesaúde públicapública..
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EntendeEntende--se,se, emem primeiroprimeiro lugar,lugar, queque umauma especialespecial
atençãoatenção devedeve serser dadadada aoao usouso dede produtosprodutos eficientes,eficientes,
masmas osos consumidoresconsumidores devemdevem serser capazescapazes dede identificaridentificarmasmas osos consumidoresconsumidores devemdevem serser capazescapazes dede identificaridentificar
essesesses produtos,produtos, impondoimpondo--sese aa adopçãoadopção dede sistemassistemas dede
rotulagemrotulagem dede fácilfácil interpretaçãointerpretação..

EmEm Portugal,Portugal, existeexiste jájá umum sistemasistema voluntáriovoluntário dede
rotulagemrotulagem dada eficiênciaeficiência hídricahídrica dede produtos,produtos, àà
semelhançasemelhança dede iniciativasiniciativas análogasanálogas jájá desenvolvidasdesenvolvidassemelhançasemelhança dede iniciativasiniciativas análogasanálogas jájá desenvolvidasdesenvolvidas
noutrosnoutros paísespaíses..

AA esteeste sistemasistema dede certificaçãocertificação ee rotulagemrotulagem jájá aderiramaderiram
maismais dede 7575 %% dasdas empresasempresas dodo mercadomercado portuguêsportuguês (no(nopp p gp g ((
queque sese refererefere aa autoclismos),autoclismos), estandoestando jájá disponíveisdisponíveis maismais
dede umauma centenacentena dede referênciasreferências comerciaiscomerciais certificadascertificadas..

FoiFoi tambémtambém nesteneste sentidosentido queque aa ANQIPANQIP decidiudecidiu elaborarelaborar
especificaçõesespecificações técnicastécnicas parapara oo aproveitamentoaproveitamento dede águaágua
dada chuvachuva emem edifícios,edifícios, similaressimilares àsàs jájá existentesexistentes noutrosnoutros
paísespaíses..
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NoNo queque sese refererefere aoao usouso eficienteeficiente dada águaágua nosnos sistemassistemas
prediaisprediais emem Portugal,Portugal, estasestas iniciativasiniciativas darãodarão
seguramenteseguramente respostaresposta aa umauma necessidadenecessidade crucialcrucial ee
urgenteurgente dede intervenção,intervenção, queque visavisa garantir,garantir, numnum futurofuturo
próximo,próximo, asas desejadasdesejadas ee indispensáveisindispensáveis condiçõescondições dede
sustentabilidadesustentabilidade..
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