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PERDEUMAGQTADE

Num país que tem
sofrido de falta de água,
continuar a gastar
o dobro do que
é realmente necessário
não ajuda Portugal a
ficar bem na fotografia.
Há soluções simples
que podem fazer toda
a diferença - só é

preciso termos
vontade de as adotar.

No

final de 2017, a Zero -Associação
Sistema Terrestre Sustentável fez um
teste em parceria com a Câmara
Municipal de Oeiras para perceber de

que forma as famílias poderiam reduzir
o consumo de água e de energia.
A experiência com 49 famílias alcançou
resultados interessantes e identificou

um cabaz de boas práticas. Filipa Alves destaca a
possibilidade de "ter dispositivos hídricos mais
eficientes e reduzir tempos de banho" e, na
energia, "a anulação de consumos de standby e

off-mode, em que as boxes de televisão são, por
norma, os equipamentos em que se poupa mais".

No caso específico da água, foi recomendado
às famílias uma redução dos caudais das
torneiras e chuveiros (através da aplicação de
redutores), a utilização dos sistemas de dupla
descarga no autoclismo, e uma redução do

tempo em que a torneira fica aberta no duche,
visto que é aqui que se verifica o maior débito de

água e cada minuto de redução tem poupanças
significativas. Além disso, menos água no banho
também requer um menor consumo de energia
para a aquecer.

Em média, o teste concluiu que cada família
consegue reduzir o consumo mensal de água em
22%, ou mais de 2500 litros, o equivalente às



necessidades de uma pessoa para um mês inteiro.
As poupanças totais foram calculadas em mais de
um milhão de litros por ano (1252,6 m 3). E nem
sempre é preciso mudar equipamentos para
conseguir uma maior eficácia: as famílias com
autoclismos de descarga simples colocaram
garrafas de água no interior para reduzir o volume
utilizado, sem danificar o mecanismo.
Esta experiência quantificou as poupanças
significativas que advêm de simples mudanças
de comportamento. No entanto, a sensibilização
dos consumidores para reduzir o desperdício
no dia-a-dia é um trabalho difícil. Abrir a torneira
e ver jorrar água com custos mensais pouco
expressivos é um dos motivos pelos quais existe
uma dissonância entre o que os consumidores

pensam sobre sustentabilidade e aquilo que
realmente fazem. Foi essa uma das pistas
conseguidas pelo estudo "Atitudes e

Comportamentos dos Portugueses Face àÁgua",
divulgado pela AdP em maio, que mostra haver
ainda muito trabalho a fazer. Embora a maioria
dos inquiridos entenda que se usa mais água do

que é preciso e que as secas fazem subir o seu

preço, a perceção de custos mensais é muito baixa.
Mais interessante ainda: apesar de dizerem que faz
sentido racionalizar o consumo - e sabendo -se

que a água é o segundo recurso associado a maior
desperdício -, não se mostram disponíveis para
fazê-10. A racionalização da água é entendida
como um sacrifício e não entra ainda nas contas
da "pobreza energética".

Como pode quebrar-se esta inércia e reduzir o

desperdício? Segundo o estudo da AdP, a maior
eficácia poderá ser conseguida com campanhas
de sensibilização e através da atribuição de

recompensas pelas poupanças. No caso das

campanhas, apostar em celebridades credíveis

para passar as mensagens é um caminho que
pode funcionar, com conteúdos a lembrar casos
de dificuldades geradas por escassez de água e
destacando as consequências das secas no meio
ambiente.

Um exemplo interessante é aAquametragem,
uma curta-metragem de animação produzida pela
Lisboa E-Nova em parceria com a EGEAC. Lançada
no final de novembro, usa uma história simples
personalizada no hidro para mostrar porque é

necessário encarar o consumo de água de outra
forma. O facto de se tratar de uma animação ajuda
a tornar a história acessível a todos os públicos,
com bastante qualidade e passando por todos os

temas-chave, desde a água reciclada aos métodos

para consumir menos. O projeto foi apoiado pela
Câmara Municipal de Lisboa, com financiamento
do Fundo Ambiental no âmbito do Aviso Educação
Ambiental + Sustentável: Promover o uso eficiente
da água, e está disponível no YouTube e no site da
LisboaE-Nova.

Este trabalho demonstra o caminho que a

Águas de Portugal defende: uma sensibilização
assente numa visão diferente de valorização da
água. Mesmo não havendo dúvidas sobre quão
urgente é poupar este recurso e reduzir ao
mínimo os desperdícios, há ainda dificuldades
sérias quanto à forma de pôr em prática essa
atitude de forma consistente. Campanhas como

aAquametragem são uma parte do caminho, tal
como o AquaeXperience, projeto daAdene e da
EPAL apoiado pelo Fundo Ambiental do Ministério
do Ambiente (enquadrado na Estratégia Nacional
de Educação Ambiental 2020).

Aqui está também em uso uma abordagem nova e

que tem como alvo várias gerações (X, Y e Z),
recorrendo a meios digitais para passar a
mensagem. No portal, é possível encontrar o Agua
Challenge, em que estão disponíveis cinco jogos
para "mostrar o génio da eficiência hídrica" que há
em cada consumidor. Há ainda um eßook,
informações sobre workshops e uma Agua
Community, apelando ao envolvimento na
"comunidade da água". O consórcio envolve outros

parceiros, como a Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos, Águas de Portugal, Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, LISWATER - Centro
Internacional da Água de Lisboa, Parceria

Portuguesa para a Agua, Associação Portuguesa de

Distribuição e Drenagem de Águas e ANQIR

Reduzir o desperdício,
aumentar a eficiência
As estratégias para reduzir o desperdício em
Portugal estão enquadradas numa série de

programas de nível nacional direcionados, com
destaque para o PENSAAR 2020. O programa que
está em vigor representa um investimento de 3,7 mil
milhões de euros na otimização dos recursos, com
uma componente importante de redução de perdas
de água (além da valorização de recursos e

subprodutos, reutilização de águas residuais
tratadas e valorização de lamas). Especificamente,
o programa tem a meta de reduzir de 35% para 25%
as perdas de água e água não faturada dentro de
dois anos e para 20% em 2030. Um objetivo
ambicioso, tendo em conta que, de acordo com os
dados do Relatório Anual dos Serviços de Água



e Resíduos de Portugal de 2016, da Entidade

Reguladora da Água e dos Resíduos, só a água não
faturada representou perdas de 235 milhões de
euros para municípios e cidadãos. São contas feitas

pela associação Zero, com base no relatório que
contabiliza 242 milhões de metros cúbicos por ano
de água não faturada - um conceito que abrange a
utilização ilegal, as perdas por ruturas ou mau uso,
e as ofertas de água a entidades ou a cidadãos sem
qualquer registo.

A Zero estima que "a situação global não terá
mudado muito", segundo explicou ao 1864 a vice-
-presidente da Associação, Carla Graça.
"O problema das perdas reais é complicado, implica
investimentos elevados na reabilitação de condutas
e mudanças na gestão que implicam know-how
que muitas entidades gestoras em baixa não têm",
adiantou a responsável.

Também o investigador da Universidade de
Lisboa, Filipe Duarte Santos, referiu que há
municípios onde as perdas são de 50% e até

superiores. "Em relação aos desperdícios de água
não estamos muito bem na fotografia", disse o

professor ao DN. "É surpreendente num país onde
não temos uma grande abundância de água",
afirmou, ressalvando a "referência de sucesso" da
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres nos
seus esforços para a minimização deste problema.

Um dos métodos usados pela EPAL é a inspeção
regular do traçado da rede para identificar ruturas
visíveis e proceder a testes periódicos, para medir
caudais e despistar perdas.

Para lá desta questão, a utilização mais eficiente é
um dos pontos-chave do Plano Nacional da Água,
que tem como foco reduzir a pegada hídrica das
atividades de produção e consumo e aumentar a

produtividade da água. E há ainda o Plano de Ação
para a Economia Circular - PAEC 2020: aqui,
destaca-se a eficiência no uso da água em ações
temáticas e transversais, com previsão de

certificação hídrica de produtos e serviços.

7 soluções para
reduzir o desperdício

1

Utilizar máquinas de lavar loiça em
vez de optar por lavagens manuais.
Os modelos mais recentes são

económicos e reduzem o desperdício
de água nas lavagens.

O Colocar limitadores de caudal nas/ torneiras e fechar enquanto lava
I— os dentes ou ensaboa as mãos.

O Utilizar autoclismos
"{com dois tipos
U de descarga.

4Reaproveitar

a água
do banho para o autoclismo,
preferindo duches rápidos

a banhos de imersão.



P Lavar o carro em estações de

| serviço com temporizadores,
U aproveitando quando chove
ou usando balde e esponja.

O Reaproveitar a água da chuva
h para regar plantas e jardins, uma
U medida importante a nível de

espaços públicos.

~7 Usar apps para alertas
/ de consumo
/ no smartphone.


