
A ESCASSEZ  
DE ÁGUA    
tem um impacto severo 
na agricultura, indústria e 
turismo. Quando há menos 
água disponível, os impactos 
ambientais podem ser 
enormes:

há muito pouca água nos rios 
e lagos, os pântanos secam e 
a água salgada pode penetrar 
nos recursos hídricos 
subterrâneos.

e 17% 
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A ESCASSEZ 
DE ÁGUA 

A escassez de água     
já não se limita a alguns pontos  
da Europa e está rapidamente a tornar-se  
uma preocupação transversal a toda a UE.

Em toda a UE, a escassez de água e as secas aumentaram 
dramaticamente nas últimas décadas.   
É provável que se tornem mais frequentes e mais graves no futuro.

A ÁGUA É UM RECURSO FINITO E PRECIOSO.     
Embora 72% da superfície da Terra esteja coberta com água, menos de 3% desta água  
é adequada para utilização humana, como beber e irrigar.

*Spagna, Portogallo, la penisola italiana, Francia meridionale, Cipro, Grecia e Malta Fonte :  EEA - Is Europe’s freshwater use sustainable?

Região Mediterrânica
Em torno do Mediterrâneo, cerca de 20% da população vive sob constante stress hídrico e, no verão, 
mais de 50% da população é afetada pelo stress hídrico.

Precisamos de gerir os nossos recursos hídricos mais eficazmente 
As águas residuais tratadas constituem uma alternativa eficaz para o abastecimento de água. O aumento do fornecimento de água de 
boa qualidade, assim como a sua poupança, podem ajudar a combater a escassez de água. A reutilização da água, após um tratamento 
adequado, prolonga o ciclo de vida da mesma e preserva, assim, os recursos hídricos.

Fonte : EC - Water Scarcity and Drought in the European Union 

Fonte :  EC - Report on the Review of the European Water Scarcity and Droughts Policy EC - Would you drink your wastewater?

preciosa
desperdiçadapara ser 

é demasiado A água  

afeta pelo 
menos 11%   
da população europeia  

Até 2030,       
o stress hídrico e a escassez de água  
afetarão provavelmente metade das bacias   
hidrográficas da Europa.

Fonte : Live Science

http://www.eea.europa.eu/highlights/world-water-day-is-europe
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/COM-2012-672final-EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/marine/pdf/brochure_young_people.pdf
http://www.livescience.com/29673-how-much-water-on-earth.html


A REUTILIZAÇÃO 
DA ÁGUA É   
BOA PARA   
AS EMPRESAS 
Ao proteger as empresas 
contra a escassez de água 
e os preços voláteis, a 
Comissão Europeia está 
a ajudar a criar novas 
oportunidades de negócio 
e a promover formas 
inovadoras, mais eficientes  
e sustentáveis de produção  
e consumo. 

O mercado mundial da água 
está a crescer 20% ao ano, 
podendo valer 1 bilião de 
euros até 2020. Os produtos, 
serviços e conhecimentos 
europeus estarão disponíveis 
para as comunidades de todo 
o mundo.

O sector da água da UE 
inclui 9.000 PME ativas e 
quase 500.000 postos de 
trabalho

Um aumento de 1% no 
crescimento da indústria da 
água na Europa pode criar 
até 20.000 novos empregos

Um quadro único facilitará 
a implementação de 
tecnologias de reutilização 
de água em toda a UE.

PORTUGAL

Mais de 
40.000 milhões de m³

de águas residuais são tratados 
anualmente na Europa 

Mas apenas    
964 milhões de m³
destas águas residuais tratadas 
são REUTILIZADAS.

Source : EC - Water Reuse - Background and policy context   
UN – Water and Jobs

6.1 milhões de m³ 
residuais tratadas    
e REUTILIZADAS 
anualmente em Portugal

Durante o Verão, a bacia 
hidrográfica do Guadiana 

em Portugal tem um 
índice de exploração 

de água* de 54,26%

EUROPA 

O potencial para uma maior penetração é enorme: a Europa poderia utilizar 6 vezes o volume de água tratada que utiliza actualmente.

Como parte dos seus planos para uma economia mais circular, a Comissão Europeia está a 
desenvolver ferramentas para ajudar a expandir o uso de tecnologias seguras e eficientes para a 
reutilização de água. 

Um quadro comunitário de requisitos mínimos para a reutilização da água reduzirá a pressão 
sobre os recursos hídricos e assegurará a melhor utilização desta tecnologia em termos de

rentabilidade segurança 
sanitária

proteção 
do ambiente

A Europa precisa de um quadro de apoio para a reutilização de água
Numa economia circular, a reutilização da água desempenha um papel fundamental, trazendo 
benefícios ambientais, sociais e económicos significativos.  

Existe um elevado potencial de reutilização da água, mas a percepção dos benefícios desta 
tecnologia é baixa; a Europa carece de um quadro de apoio adequado para a reutilização da água.

O reforço dos incentivos regulamentares e financeiros pode ajudar a Europa a reutilizar anualmente 
mais de 6 000 milhões de m³ de água até 2025. Portugal é um dos Estados-Membros com maior 
potencial de reutilização.     

*Um índice de exploração de água superior a 20% 
é considerado uma situação de stresse hídrico

Fonte: BIO - Optimising water reuse in the EU; 
AMEC - EU-level instruments on water reuse

Fonte: AMEC - EU-level instruments on water reuse

http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243938e.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/BIO_IA%20on%20water%20reuse_Final%20Part%20I.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/EU_level_instruments_on_water-2nd-IA_support-study_AMEC.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/EU_level_instruments_on_water-2nd-IA_support-study_AMEC.pdf

