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O reconhecimento e a validação das 

aptidões e competências adquiridas pelo 

grupo-alvo serão assegurados pela 

Ferramenta ECVET, que irá permitir 

complementar o currículodos gestores 

coma atribuição de créditos 

correspondentes às competências 

recém-adquiridas. 

A Ferramenta EVET assegurará ao 

mesmo tempo a transferibilidade e a 

adaptabilidade do Curso, que ficará 

convenientementedisponível (graças a 

uma plataforma de treino online)para 

todos os gestores que pretendam 

melhorar a sua cultura e conhecimentos 

sobre o assunto. 

 

Projeto: atividadeseresultados 

O principal objetivo do projeto é 

ajudar as PME (sobretudo as do sul da 

Europa) a reduzir a Pegada Hídrica 

associada aos seus processos 

produtivos. Para tal, serão produzidos 

novos materiais de aprendizagem tais 

como guias, manuais, exemplos de 

boas práticas e de abordagens já 

seguidas para aumentar a eficiência 

na utilização da água nos processos 

produtivos. Este inclui não só as 

operações diretas da empresa, mas 

sobretudo a pegada hídrica indireta, 

isto é, a água utilizada ao longo de 

toda a cadeia de produção e/ou 

abastecimento. 

O principal grupo-alvo do projeto são 

os gestores de PME, que poderão 

conhecer melhor o uso de água 

associado ao seu processo produtivo. 

Poderão assim colocar em prática as 

ações necessárias para reduzir esse 

uso de água, tornando o processo 

produtivo mais eficiente e 

sustentável. 
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Pegada hídrica: o que é, e qual 

é o seu conhecimento por parte 

dasPME? 
O conceito de Pegada Hídrica foi 

introduzido por Hoekstra & Chapagain 

(2008). A Pegada Hídrica é um 

indicador do uso da água que considera 

não sóa sua utilização direta por um 

consumidor ou produtor, mas também 

aindireta. Se considerarmos as 

atividades de uma PME, podemos 

considerar a Pegada Hídrica como o 

volume total de água utilizada para 

produzir um bemou prestar 

umserviço.Os parceiros do projeto 

efetuaram uma análise do Estado da 

Arte nos respetivos países de modo a 

atingir os seguintes objetivos: 

 Verificar se as PME utilizam 

ferramentas para reduzir a sua 

Pegada Hídrica; 

 Comparar a perceção das questões 

relacionadas com a Pegada 

Hídricaentre PME dos diferentes 

países; 

 Identificar as razões pelas quais não 

são implementadas estratégias 

efetivas de redução da Pegada 

Hídrica;  

 Avaliar o nível de cooperação entre 

as PME; 

 Identificar, classificar e comparar 

métodos de redução da Pegada 

Hídrica que as PME utilizem e/ou 

sobre os quais gostariamde conhecer; 

 Identificar PME com interesse em 

participar na formação-piloto do 

projeto; 

 Determinar o melhor formato para o 

desenvolvimento da formação.  

O contexto 

As atividades humanas consomem e 

poluem bastante água, desde logo na 

produção agrícola, seguida pelos 

setores industrial e doméstico. Existe 

uma falta de sensibilização sobre o 

fato de que as características de uma 

produção e da suacadeia 

deabastecimento 

influenciaremfortemente os volumes 

(e as distribuições temporal e 

espacial) de consumo de água, e a 

poluição da mesma, associadosa um 

produto final. 

Analisara Pegada Hídrica das 

empresas europeias poderá contribuir 

para um enquadramento mais claro e 

multidisciplinar para informar e 

otimizar decisões políticas 

relacionadas com água. Contribuirá 

simultaneamente para a 

implementação da Diretiva 

2000/60/EC do Parlamento Europeu e 

do Conselho, que enquadra a ação 

Comunitária no campo das políticas de 

água. Esta diretiva prevê no Art.º 11º 

a adoção, pelos membros da EU, de 

programas operacionais e outras 

medidas gradualmente adotadas pelas 

grandes empresas da UE a partir de 

2012. 
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Novidades do Projeto. 

A reunião de lançamento do Projeto, 

que teve lugar nos dias 10 e 11 de 

dezembro de 2014 em Enschede, 

Países Baixos, foi organizada pelo 

parceiro Water Footprint 

Network.Desde então, os parceiros 

trabalharam na consecução da análise 

do Estado da Arte, realizando um 

questionário nos respetivos países. No 

âmbito domesmo, os parceiros 

entrevistaram um total de 300 PME 

nos setores têxteis, metalomecânica e 

agro-alimentar. O passo seguinte 

passou pela elaboração de um relatório 

global sobre o Estado da Arte. Os 

resultados das atividades realizadas 

até ao momento permitirão ao 

consórcio desenvolver os passos 

seguintes do projeto, nomeadamente:  

 O modelo de formação direcionado 

para preencher as lacunas de 

formação das PME em termos de 

redução da Pegada Hídrica;  

 Modelo ECVET para o 

reconhecimento e transferibilidade 

dos resultados de aprendizagem 

adquiridos através da formação; 

 Uma plataforma de acesso livre e 

contendo os materiais de formação 

produzidos, traduzidos nas línguas de 

todos os parceiros do consórcio.  

Os resultados do questionário 

demonstram que existe uma falta 

generalizada de conhecimento e 

compreensão acerca da Pegada Hídrica 

ao nível das PME entrevistadas nos 

países dos parceiros. Os resultados 

mostram ainda que apesar de uma 

elevada percentagem dos participantes 

estejafamiliarizada com o termo, as 

empresas não conhecem a pegada 

hídrica associada às suas operações, 

nem solicitam esta informação aos seus 

fornecedores. 

A Pegada Hídrica é um conceito que 

precisa de mais e melhoradas ações de 

sensibilização, especialmente ao nível 

dos setores que registam um impacte 

mais forte, nomeadamente a 

agricultura e a indústria pesada. 

Podemos afirmar que a maioria dos 

países do consórcio sofreram uma 

forte contração económica nos últimos 

anos, o que leva a um maior empenho 

na resolução de problemas financeira 

em detrimento de outros. Mas a gestão 

dos recursos hídricos pode representar 

para eles outro item de poupança, se 

abordada de forma sustentável e 

eficaz.Por estas razões, as empresas 

mostraram um interesse elevado em 

adquirir um maior conhecimento, quer 

ao nível da gestão, quer para os seus 

colaboradores.  
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http://www.idec.gr 
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European Business and 

Innovation centre 

network 
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Saiba mais em: 

 

Website disponível em breve. 

 

Contatos: 

www.agrra.hr 

ana.zubcic@agrra.hr 

tel: 023/ 628 451 - fax: 023/ 628 455 

mailto:ana.zubcic@agrra.hr

