
Curso de Formação

EFICIÊNCIA HÍDRICA NOS EDIFÍCIOS –
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

As actividades nos edifícios associam a 80 % do consumo de água potável. A água é cada vez

mais um recurso escasso e com valor acrescentado e essencial para as pessoas, actividades

económicas e ambientais. Cada vez mais os projectos de novos empreendimentos e edifícios,

sua reabilitação, bem como os espaços verdes associados são desafios à procura do seu uso

racional e ajustado.

Os desafios climáticos, a existência crescente de soluções e modos de gestão (e até

potencialmente a certificação hídrica), fomenta e perspectiva o desenvolvimento de boas

práticas para a boa utilização da água nos edifícios através da adopção activa de medidas de

eficiência hídrica e de reutilização da água.

OBJECTIVOS

O curso tem como objectivo contribuir para a formação técnica no desenvolvimento de

métodos de caracterização das necessidades e consumos, bem como medidas para a adopção

de soluções mais eficientes no uso da água, nomeadamente na sua integração no

desenvolvimento de um plano de implementação para procurar melhorar a eficiência hídrica.

Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente fundec.pt

DESTINATÁRIOS

O curso destina-se a engenharia civil, arquitectura, arquitectura paisagista, engenharia do

ambiente, outros profissionais destas áreas e da sustentabilidade, desde o projecto,

consultoria, construção/reabilitação à desconstrução, incluindo empresas de fornecimentos

de sistemas de fornecimento de água, tratamento de águas residuais para o edificado e

Zonas urbanas.

Apoio
Institucional



COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO

Prof. Manuel Duarte Pinheiro
Professor Auxiliar com Agregação  do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

18 de Fevereiro de 2020

09H00 – 09H30 Recepção dos participantes e abertura do curso.

09H30 – 10H45 Desafios para a utilização e gestão da água nos edifícios.
Requisitos na utilização da água; Estabelecimento de objectivos.
Programa para estimativa (informação documental e analítica) dos
consumos de água por tipologia de actividade e edificado.

10H45 – 11H00 Intervalo para café.

11H00 – 13H00 Identificação das potenciais soluções. Fontes de água e recursos.
Redes, autoclismos, chuveiros, torneiras, outros.
Graus de desempenho na eficiência hídrica.
Edifícios e espaços exteriores. Análise de casos.

13H00 – 14H30 Intervalo para almoço.

14H30 – 16H15 Definição das actividades a considerar.
Aproveitamentos, reciclagem e reutilização.
Edifícios e espaços exteriores. Análise de casos.

16H15 – 16H30 Intervalo para café.

16H30 – 17H45 Orçamentação, recursos necessários, contratação, calendarização.
Apresentação do Plano.

17H45 – 18H00 Síntese e encerramento do curso.

Carga Horária de 8h

9h00 às 18h00

18 de Fevereiro de 2020

150€ + IVA 23% (184,5€) – Presencial
75€ + IVA 23% (92,25€) – Online

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar o curso, caso não atinja o número mínimo de formandos.

IST – DECivil

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt

FUNDEC – IST – DECivil

Av. Rovisco Pais

1049-001 Lisboa – Portugal


