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Para mais informações contacte:
Tel.: 214 722 800

aquamais@adene.pt
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UMA NOVA FORMA 
DE VALORIZAR 
EDIFÍCIOS EFICIENTES

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

Através do diagnóstico e sistema único de classificação, o AQUA+ evidencia e valoriza os edifícios 
mais eficientes e inovadores no uso da água

Avaliação e comparação, por um método reconhecido,        
do desempenho hídrico do imóvel

Identificação de oportunidades de eficiência no uso             
da água em imóveis a projetar, a reabilitar ou em uso

Valorização das melhores soluções que permitam aos 
utilizadores poupar água e energia

Distinção dos imóveis mais eficientes e reconhecimento 
dos respetivos promotores e/ou proprietários

VANTAGENS 
DE UM EDIFÍCIO
COM CLASSIFICAÇÃO 
AQUA+

EFICIÊNCIA HÍDRICA DE EDIFÍCIOS

A água é um recurso escasso e 
indispensável. É importante e possível usá-la 
na medida certa, sem desperdícios. Um 
imóvel eficiente do ponto de vista hídrico 
pode ter uma redução de 30% no consumo 
de água e de 20% na fatura energética.

NA MEDIDA
CERTA PARA

EDIFÍCIOS MAIS
SUSTENTÁVEIS

A classificação AQUA+ permite determinar                    
e comunicar, numa escala de A+ (mais eficiente)          
a F (menos eficiente), o desempenho hídrico             
de imóveis, ao mesmo tempo que ajuda                          
a identificar oportunidades de otimização                   
em contexto de novos projetos ou intervenções         
de reabilitação.

Permite valorizar também novos conceitos 
crescentes, como sistemas de gestão inteligente               
e aproveitamento de novas origens de água.

O AQUA+ já está disponível para imóveis 
residenciais. Em breve estender-se-á a outras 
tipologias nas áreas do turismo, comércio                     
e serviços. 

Saiba mais em www.aquamais.pt
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