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Sessões de Capacitação Técnica AQUA+ Hotéis 

2  de fevereiro de 2023, Algarve 

 

Enquadramento 

As Sessões de Capacitação Técnica AQUA+ são ações de formação em eficiência hídrica e 

nexus água-energia, dirigidas ao setor do turismo, quadros dos Municípios, Associações 

Setoriais, Promotores Imobiliários, Arquitetos e Engenheiros a atuar na região do Algarve. 

Assentes na dimensão infraestrutural dos edifícios, têm como objetivo capacitar e sensibilizar 

estes agentes chave da região para as melhores práticas de eficiência hídrica e nexus água-energia 

nas fases de projeto, nova construção e reabilitação de edifícios de todas as tipologias, tendo por 

base o referencial metodológico AQUA+. 

A Classificação da Eficiência Hídrica de Edifícios, AQUA+ (www.aquamais.pt), é 
uma metodologia nacional, única, que permite a avaliação, classificação e 

melhoria do desempenho dos edifícios no uso da água (e energia associada). Foi desenvolvida 
pela ADENE com envolvimento dos setores e validada pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Turismo de Portugal e 
Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e distinguida pelos Prémios Europeus de Promoção 
Empresarial 2021 e os Prémios Transformational Business Awards do Financial Times 2022.  

Está disponível para edifícios residenciais e turísticos (em parceria com a APA e Turismo de 

Portugal), e em curso para edifícios de Comércio&Serviços, incluindo da Administração Pública. É 

medida prevista na Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE)1, Plano 

Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 

(PENSAARP 2030), Plano Turismo +Sustentável 20-23, Plano Regional de Eficiência Hídrica do 

Algarve (publicado em 2021) e Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo (em preparação)2. 

 

  

                                                           
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-A/2021, de 3 de fevereiro 
2 https://apambiente.pt/agua/planos-regionais-de-eficiencia-hidrica  
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1ª Sessão 09h00 às 12h30 – Hotel Eva - Faro 

Local de realização: Proposta de programa: 

 

Horas Temas Oradores/Formadores 

09h00 _Abertura A definir 

09h15 _A importância da eficiência hídrica e nexus água-

energia 

Filipa Newton, ADENE 

09h45 _Introdução ao sistema de avaliação e classificação de 

eficiência hídrica AQUA+ 

Mariana Simões, ADENE 

10h15 Intervalo  

10h30 _Introdução à metodologia e matriz de avaliação do 

sistema de avaliação e classificação de eficiência hídrica 

AQUA+ 

Vanessa Faia, ADENE 

11h30 _Medidas de eficiência hídrica nos edifícios 

_Formas de promoção dessas medidas pelas autarquias 

e outros agentes do território 

Vanessa Faia, ADENE 

Filipa Newton, ADENE 

12h15 Encerramento  
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2ª Sessão - 15h00 às 18h30 – Vila Galé Cerro Alagoa – Albufeira 

 

Horas Temas Oradores/Formadores 

15h00 _Abertura A definir 

15h15 _A importância da eficiência hídrica e nexus água-

energia 

 

Filipa Newton, ADENE 

15h45 _Introdução ao sistema de avaliação e classificação 

de eficiência hídrica AQUA+ 

Mariana Simões, ADENE 

16h15 Intervalo  

16h30 _Introdução à metodologia e matriz de avaliação 

do sistema de avaliação e classificação de 

eficiência hídrica AQUA+ 

Vanessa Faia, ADENE 

17h30 _Medidas de eficiência hídrica nos edifícios 

_Formas de promoção dessas medidas pelas 

autarquias e outros agentes do território 

Vanessa Faia, ADENE 

Filipa Newton, ADENE 

18h15 Encerramento  

 

 


