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O projeto da Eficiência Hídrica  resulta duma
Candidatura que a Região de Aveiro coordenou,
envolvendo um trabalho conjunto da Universidade
de Aveiro, do Centro Habitat - Plataforma para a
Construção Sustentável, com a participação de 10
Municípios (nos quais Ílhavo se assume como
parceiro), e que o POVT/QREN cofinanciou.
Neste contexto a "Eficiência Hídrica de Edifícios e
Espaços Públicos - O Caminho para a Gestão
Sustentável da Água" constitui um novo patamar
de exigência na gestão dos recursos hídricos,
lançando as bases para um Modelo de Uso Eficiente
da Água, quer para os edifícios e seus dispositivos,
quer para os espaços públicos.
As principais ações desenvolvidas foram:

1.  Ações de diagnóstico  (auditorias) a
espaços públicos - no Município de Ílhavo
foram auditados os edifícios municipais Museu
Marítimo, Edifício dos Paços do Concelho,
Piscina Municipal de Ílhavo e ainda os jardins
da Costa Nova.
2. Intervenções de beneficiação de
Eficiência Hídrica em Edifícios -  Sendo que
neste caso, face aos elevados consumos de
água que apresenta, atendendo ao serviço
publico que ali é prestado à população, a Piscina
de Ílhavo foi o edifício eleito para a realização
das obras de intervenção ao nível da
beneficiação hídrica.
3. Desenvolvimento de um Simulador de
Deficiência Hídrica - O simulador permite
aferir os consumos nas nossas ações diárias
e, simultaneamente, o grau de poupança hídrica
e financeira que se pode alcançar, seja por via
das boas práticas, seja pela substituição de
alguns dispositivos de utilização (torneiras,
chuveiros, autoclismos...).  Nos tempos que
correm, vale a pena fazer contas e testar os
consumos lá em casa.
4. Ações de disseminação das boas
práticas na utilização eficiente da água - É
a vertente do projeto que ainda está em curso,
com a realização dum conjunto de seminários
a dinamizar em cada um dos Parceiros
envolvidos. Em Ílhavo este evento decorreu no
passado dia 12 de abril,  sendo que o seminário
final de encerramento será realizado na sede
da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, no próximo dia 30 de maio.

Para mais informações terá disponível on-line
o Guia de Boas Práticas “Uso Sustentável da Água”,
acedendo a http://eficienciahidrica.wordpress.com
ou no site da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
em www.regiaodeaveiro.pt, onde poderá ainda ter a
possibilidade de descarregar o simulador da Eficiência Hídrica.

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
de Ílhavo ganha 1.º Prémio Nacional no Uso Eficiente
da Água

A Gincana Rock in Rio é uma iniciativa nacional lançada a todas as Escolas do País no
âmbito do Ano Europeu do Voluntariado e Cidadania Ativa (2011) e do evento musical
de expressão mundial Rock in Rio.
Esta iniciativa nacional apresentou-se como um desafio com 5 cinco tarefas distintas -
recolha de embalagens de plástico; pulseira mundo melhor/ano do voluntariado; escola
energeticamente eficiente; uso eficiente da água e recolha de eletrodomésticos usados
- e com o objetivo de sensibilizar para a importância de uma participação ativa, em que
cada um faz a diferença e todos juntos farão um Mundo Melhor.
Assim foi no âmbito da tarefa 4 - Uso Eficiente da Água que a nossa Eco-Escola
Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo obteve o 1.º lugar entre
mais de 500 Escolas inscritas, com uma poupança superior a 3.000m3 de água em
apenas 3 meses. O objetivo passa pela sensibilização de toda a Comunidade Escolar
para um uso mais eficiente da água, com resultados diretos na economia da escola e
com benefícios ambientais evidentes.
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