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1. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – AÇÕES A IMPLEMENTAR - DESCRIÇÃO
E OBJETIVOS
“A água tem um papel central nos ecossistemas naturais e na regulação climática, gerando e mantendo
crescimento económico e prosperidade e apesar de a sua disponibilidade ser especialmente vulnerável às
alterações climáticas e às ações antrópicas”.
Os desperdícios de água são um dos principais problemas relacionados com a disponibilidade e utilização
dos recursos hídricos associados com os excessivos consumos domésticos assim, é importante procurar
formas de regular e melhorar o sistema de gestão integrado da água e dos recursos hídricos em geral do
concelho.
Atualmente, o Município do Sabugal está a desenvolver um plano de contingência da água que prevê a
aplicação de um conjunto de medidas de gestão eficiente dos recursos hídricos.
A elaboração dos objetivos deste projeto foi enquadrado com o Plano Nacional para o Uso Eficiente da
Água subordinado ao lema “ Água com futuro” com Implementação 2012 - 2020 , centrado na redução das
perdas de água e na otimização do uso da água, como medida de proteção dos Recursos Hídricos,
principalmente num País com situações de stress hídrico elevado.
Propõe-se neste projeto, considerando que em termos de distribuição já se está a desenvolver trabalho
pelo Município, realizar uma campanha de sensibilização aos munícipes que permita melhorar também os
níveis de consumos de água doméstica.
Efetivamente de pouco valerá, em termos de gestão sustentável dos recursos hídricos, uma rede eficiente
de distribuição de água se os consumidores optarem por práticas consumistas e despesistas.
Neste âmbito, propõe-se a criação 3 ações:
1º ação: Ao nível multimédia propõe-se transmitir a mensagem “Porque importa consumir menos água e
desperdiçar menos” - Esta vertente será desenvolvida através da elaboração de uma curta metragem com
duração no máximo de 5 minutos, na qual irá elucidar através de imagens, valores dos consumos de água
no dia a dia de cada consumidor. Dando-se destaque à demonstração de atitudes que visam o uso eficiente
da água. As gravações serão realizadas no concelho do Sabugal, para assim chamar ainda mais a atenção
do nosso público alvo. O filme será divulgado nas redes sociais, exposto em painéis/televisores que se
encontram em locais públicos do concelho, passará nas escolas do concelho e será apresentado
oficialmente na 3ª Edição da ENERTECH Sabugal (feira a realizar dia 11, 12 e 13 de outubro 2018), que
irá ter um dia dedicado ao uso eficiente da água.
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2º ação: Na vertente comunicacional pretende-se colocar em diversos locais públicos (fontes, rios,
barragens e edifícios da câmara) painéis com informações sobre atitudes e práticas de poupança e gestão
de água, procurando assim também alcançar o público mais velho e menos familiarizado com as novas
tecnologias. Esta componente será desenvolvida pela equipa de comunicação e imagem do município e
contará com a colocação de mensagens do tipo (“mantenha a torneira fechada”).
Ainda no sentido de demonstrar a importância destas iniciativas e ações propomos desenvolver e participar
em eventos temáticos da água nomeadamente:
3ª ação: Seminário “Uso eficiente da água”, aberta ao público em geral que irá priorizar-se essencialmente
na criação e consolidação de uma nova cultura de uso eficiente da água. Serão abordados alguns temas
como por exemplo: como fazer a leitura do contador, como detetar fugas na habitação, como poupar água
numa habitação e será dirigida a todos os consumidores domésticos.
Resumidamente esta campanha será composta de uma vertente multimédia com a produção de um filme
que alerte para os maus comportamentos em casa no uso da água, uma vertente mais analógica de
disseminação de informação “in loco” sobre as boas práticas de utilização da água, e uma vertente mais
pedagógica de organização de eventos/workshops de promoção e informação do bom uso da água e suas
consequências.

2. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – AÇÕES
MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DE EXECUÇÃO

A

IMPLEMENTAR

–

O conjunto de atividades e iniciativas propostas neste projeto advêm da necessidade de envolver a
população nesta temática da poupança de água, fundamentalmente indo ao encontro das expectativas e
interesses das diversas faixas etárias.
Assim considera-se importante identificar e qualificar um conjunto de indicadores que permitam numa fase
posterior avaliar o grau de aderência destas ações junto do público-alvo nomeadamente estabelece-se o
número de visualizações e partilhas do filme em sede das redes sociais. Número de participantes no
seminário “Uso eficiente da Água” e os indicadores estatísticos de consumo doméstico de água no
concelho.

3. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – ÂMBITO
Não obstante do âmbito municipal que se pretende dar a este projeto na realidade este, pode ter uma
dinâmica regional ou mesmo nacional na medida em que as ideias e conceitos subjacentes a este projeto
são transversais á sociedade portuguesa, nomeadamente a importância do uso eficiente da água, nas suas
diversas vertentes, privilegiando neste projeto a utilização domestica.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – EQUIPA TÉCNICA
Neste projeto identifica-se como equipa técnica os colaboradores do município, será constituída por 6
pessoas:

Técnico

Habilitação

Função projeto

Experiência

Afonso Tavares

Lic. Eng.º Civil

Coordenador do projeto

Experiência na gestão e
encaminhamento de
ações de sensibilização
em diversas áreas,
assim como apoio
técnico e logístico por
ter o cargo de chefe de
divisão.

Estela Fogeiro

Lic. Economia

Gestora do projeto

Gestora
de
candidaturas
no
Município do sabugal

Lic. Engª Ambiente

Com experiência na
realização
e
organização de ações
Executa e divulga as de
educação
e
ações
sensibilização
ambiental
principalmente na área
de resíduos.

Lic. Eng.º Florestal

Com experiência na
realização
e
Executa e divulga as
organização de ações
ações
de sensibilização na
área florestal.

Maria João Mendonça

Hugo Jóia

Tiago Dias

Edgar Fernandes

Apoio na divulgação e
na concretização (som,
luz) de eventos e
seminários.

Técnico som/luz

Apoio técnico

Lic. Design Multimédia

Experiência
na
realização de maquetes
Apoio técnico e logistico do
material
de
divulgação (cartazes,
panfletos, etc.)
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5. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – POTENCIAIS IMPACTOS DE MÉDIO E
CURTO PRAZO

O desenvolvimento deste projeto tem a melhoria dos usos da água como um objetivo fundamental, tendo
sido estruturado de forma a transmitir aos consumidores e população em geral a importância dos recursos
hídricos, e a necessidade de estabelecer regras de uso e consumo mais sustentável.
Neste sentido considera-se que o principal impacto deste projeto a curto prazo é a captação dos mais
jovens para a adoção de práticas de sustentabilidade na utilização da água. No entanto a procura de uma
forma generalista e de fácil entendimento desta campanha pretende também alcançar o público mais velho
que normalmente também é o mais adverso às mudanças.
Perspetivando que seja possível melhorar os níveis de consumo de água de uso doméstico ou seja
estimam-se que a médio prazo haverá uma diminuição dos gastos (m3) de água potável, seja em termos
médios anuais seja em termos absolutos mensais, acreditando que o objetivo desta manifestação de
poupança possa acontecer de forma mais relevante no período do verão.

6. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO – DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS
RESULTADOS

Ao longo do período de execução, a equipa de projeto organizará um conjunto de sessão de divulgação
dos resultados alcançados neste trabalho, nomeadamente nas escolas do concelho bem como participação
em outros eventos.
Pretende-se ainda que o material produzido no âmbito deste projeto se mantenha disponível aos munícipes
e visitantes do concelho, no balcão único do município e nas diversas plataformas digitais geridas pela
Câmara Municipal.

7. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE VALORIZAÇÃO DA CANDIDATURA
O concelho do Sabugal debate-se anualmente com problemas de abastecimento de água devido ao
excesso de consumo de água, baseado em algumas más práticas cívicas, nomeadamente as regas
excessivas e despesistas de jardins, consumos excessivos por utilização para fins lúdicos e consumos por
vezes também abusivos por parte de agricultores e criadores de gado.
Na verdade, o concelho do Sabugal tem uma população envelhecida que sempre se habituou a ter água
disponível, porém com os fenómenos climáticos extremos essa realidade tem-se alterado. É importante
alterar hábitos e mentalidades, sob pena de a prazo saber reais problemas de abastecimento.
Infelizmente esta mentalidade gastadora de água está enraizada na população mais velha e tem vindo a
passar também para os mais jovens, criando a ideia de qua água não falta.
É, neste contexto que importa atuar no sentido de procurar formas de inverter esta mentalidade, procurando
formas alternativas de levar o público a mensagem de poupança e uso eficiente da água.
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