
A+
CLASSE
HÍDRICA



Saiba como pedir
o seu diagnóstico AQUA+
em www.aquamais.pt

VANTAGENS
DE UM EDIFÍCIO 
COM CLASSIFICAÇÃO
AQUA+

Valorização das soluções e edifícios mais 
eficientes permitindo dar a conhecer as 
melhores práticas adotadas

Otimização de projeto de construção            
ou reabilitação, assegurando melhor 
desempenho e classificação hídrica

Aplicação a edifícios em fase de projeto, 
construídos (e.g. em processo de venda         
ou arrendamento) ou em utilização

Oportunidade para divulgação,                     
em plataforma pública dedicada, dos 
imóveis e empreendimentos classificados

O AQUA+ é um sistema voluntário de avaliação           
e classificação da eficiência hídrica dos imóveis 
desenvolvido pela ADENE com outras entidades 
do sistema científico e tecnológico.

A água é um recurso escasso e indispensável           
e sobre o qual temos a responsabilidade de fazer 
um uso racional. Um uso mais eficiente da água, 
na medida do necessário e sem desperdícios, 
envolve mudanças de comportamento,                 
mas também requer edifícios e equipamentos    
com maior eficiência hídrica. 

Edifícios mais eficientes do ponto de vista hídrico 
podem traduzir-se em reduções até 30% no 
consumo da água e em poupanças superiores           
a 20% na fatura energética.

EFICIÊNCIA HÍDRICA DE EDIFÍCIOS



A classificação AQUA+ permite determinar 
e comunicar o desempenho hídrico dos edifícios, 
evidenciando e valorizando os mais eficientes 
e inovadores no uso da água.

Ajuda também a identificar as oportunidades 
de otimização da eficiência hídrica dos edifícios, 
indicando medidas que podem ser implementadas 
em contaxto de novos projetos ou de intervenções
de reabilitação.

NÃO PERCA A 
POUPANÇA.
USE A ÁGUA DE 
FORMA EFICIENTE.

ÁGUA NA MEDIDA CERTA

O AQUA+ é um sistema voluntário e baseia-se 
na caraterização das infraestruturas, dispositivos 
e equipamentos do imóvel que influenciam o consumo
de água. A avaliação é feita por empresas e auditores
devidamente qualificados, que classificam o imóvel 
e dão orientações sobre como melhorar a eficiência 
hídrica do mesmo.

Saiba mais em www.aquamais.pt

CLASSIFICAR A SUA 
CASA COM O AQUA+ 
VALORIZA O SEU 
IMÓVEL 



www.aquamais.pt

Para mais informações contacte:
Tel.: +351 214 722 800

aquamais@adene.pt


