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Projeto ECH2O-ÁGUA
Um instrumento participativo para a avaliação da pegada hídrica e promoção do uso
sustentável da água

O projeto ECH2O-ÁGUA foi
desenvolvido pela APRH entre 2018 e
2020, para promover a adoção de
práticas de consumo responsável e de
redução da Pegada Hídrica (PH) em
diversos ambientes, escolar,
residencial e profissional, de forma
sustentável

A abordagem
adotada
passou por
três fases:

O projeto “ECH2O-AGUA” visou a
capacitação dos utilizadores na
adoção de práticas de consumo
responsável e uso mais eficiente da
água, em ambiente escolar,
residencial e profissional.

Informação e
Sensibilização

Experimentação

Num contexto de alterações climáticas
e decorrentes problemas de escassez
de água a nível mundial, com
fenómenos cada vez mais frequentes
de seca a nível nacional, pretendeu-se
contribuir para uma sociedade mais
informada e consciente das suas
responsabilidades e potencial
transformativo, no sentido da boa
governança da água.

Análise e
Divulgação de
Resultados

AS COMUNIDADES EXPERIMENTAIS
Trabalhámos diretamente com 9 comunidades experimentais

2.600 pessoas, dos 3 aos 90 anos

Se cada uma delas influenciar três ou quatro pessoas podemos
considerar que um grupo de cerca de 15 mil pessoas foram
certamente influenciadas pelo projeto”.

DOS 3 AOS 10
ANOS

229
823

DOS 10 AOS 18

707

DOS 18 AOS 65
880

MAIS DE 65

Diminuição da Pegada Hídrica nas Comunidades Experimentais
Os participantes e membros das
CE que testaram os dispositivos
de poupança de água, em
ambientes diversificados. Foram
constituídos por alunos de escolas
básicas e secundárias, cidadãos
individuais na sua residência,
idosos em centros de dia, e ainda
cidadãos em ambiente
profissional. No sentido de
maximizar o impacto desta
aprendizagem social.

172 dispositivos de
redução de caudal para
torneiras 27 dispositivos de
redução de caudal para
autoclismos, 7 dispositivos
de redução de caudal
para chuveiros

Instalação de
um redutor de
caudal numa
torneira.

Instalação de
um redutor de
caudal num
chuveiro
Com a utilização destes
dispositivos, reduz-se de forma
direta o caudal de água
mantendo-se o conforto para o
utilizador. Foi divulgado nas
diversas Comunidades
Experimentais que, para além
disso, indiretamente se diminuem
os consumos energéticos e as
despesas financeiras, e ainda se
reduz a captação de água dos
recursos naturais, contribuindo
para a preservação dos habitats
e da biodiversidade.

Os resultados experimentais
obtidos nas CE da instalação dos
dispositivos redutores de caudal,
foram trabalhados para se obter
a redução média do caudal em
cada CE, e quando existia
informação sobre o número de
utilizações diárias de chuveiros e
de torneiras, transformados em
volume de água poupada diária
e mensalmente.

Instalação de
um redutor de
descarga num
autoclismo

IMPACTO DO ECHO2ÁGUA NAS
COMUNIDADES EXPERIMENTAIS
A responsabilidade do consumidor é um dos subtópicos
do conceito de sustentabilidade com maior
repercussão nos públicos-alvo. Verificou-se ser um bom
ponto de partida para fazer as pessoas refletir sobre os
problemas e como podem facilmente relacioná-los
com a sua experiência pessoal e comunitária.

ECH2O ÁGUA: PERSPETIVAS FUTURAS

O ECH2O-ÁGUA pode ser
extrapolado para os países de
língua portuguesa, enfatizando a
economia de água e o controle da
seca, a par do uso de sistemas
simplificados de desinfeção para
água potável.

Site do
projeto:

O projeto ECH2O aplica essa estratégia e aborda as
pessoas no seu ambiente habitual. Os resultados para
uma escolha mais crítica e informada de diferentes
opções tecnológicas inerentes aos padrões de
consumo forma conseguidos.

https://www.aprh.pt
/ech2o/
As pessoas influenciadas nas CEs forma por sua vez
influenciadores dos seus meios e redes próximas,
familiares e sociais. Esta influência levou a um impacto
alargado do conceito e da metodologia.

Algumas CEs tornaram-se facilitadoras e extensivas do
conceito, aplicando o projeto em outras comunidades
com as quais trabalham ou conhecem (ex. Juntas de
Freguesia em Lisboa).

O site interativo ECH2O-ÁGUA
poderá ser utilizado como base
para futuras campanhas de
conscientização em outras áreas
geográficas afetadas pelas
mudanças climáticas, promovendo
o consumo sustentável de água e
áreas urbanas mais ecoeficientes.

SITE RESPONSIVO DE CALCULO
DA PEGADA HÍDRICA

Consumo direto e indireto

https://ech2o.aprh.pt/ech2o/pt

Equipa do Projeto
E Parceiros:

Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais (ANQIP),
Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, EPAL, LNEC, LisWater, Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia do Lumiar (Lisboa),
Centro Comunitário de Telheiras (SCML), Camara Municipal do Barreiro

Comunidades Experimentais:

J.I de Telheiras, Escola Básica 2,3 de Telheiras, JI e Eb Lumiar (Alto da Faia),
Escola Secundária de Sto. André – Barreiro, Centro Social e Paroquial Padre
Abílio Mendes- Barreiro, Centro Comunitário de Telheiras, Centro Porta Amiga
das Olaias, Centro Interpretação de Monsanto, Escola Superior de Educação
João de Deus
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