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A principal novidade deste período é 

que JÁ ESTAMOS ONLINE: poderá 

consultar a nossa página na Internet 

emSaveH2OProject.com, e seguir a nossa 

página no Facebook (pesquiseSave 
H2O - Save Water for 
anHorizonofOpportunities). 

 

Se é um gestor de PME, fique atento 

para receber as últimas novidades e 

para saber quando é que o nosso curso 

de formação arranca, para que possa 

fazer parte.  

 

Para além dos materiais e do curso de 

formação, iremos promover uma série 

de eventos em diversos países 

europeus, ao longo de 2016. 

 

Todos os nossos eventos, materiais e 

ferramentas serão de acesso livre e 

gratuito para todos os interessados. 

Estamos à sua espera! 

Editorial: O Save H2O está 

Online 
 

Bem-vindo(a) à segunda newsletter 

do projeto Save H2O. 

 

Desde que publicámos a primeira, em 

Maio, a equipa do Save H2O tem 

estado ocupada com o progresso do 

projeto. 

 

Se este é o seu primeiro contato com 

o Save H2O, apresentamos em 

seguida alguma informação sobre o 

nosso projeto.  

 

O principal objetivo do Save H2O é 

apoiar Pequenas e Médias Empresas, 

focando especialmente as da Europa 

do Sul, a compreender a Pegada 

Hídrica dos seus negócios e ajudá-las 

a encontrar formas de a reduzir. 

Assim, temos trabalhado com 

materiais informativos e ferramentas 

que irão ajudaras PME a melhorar a 

eficiência e a sustentabilidade do seu 

uso de água. 

 

 

Tabela de Conteúdos 

 EDITORIAL: O SAVE H2O ESTÁONLINE 

 CURSO DE FORMAÇÃO E CALCULADORA 

DA PEGADA HÍDRIA PARA PMES 

 REUNIÃO DOS PARCEIROS NA GRÉCIA 

 FACTOSSOBREPEGADAHÍDRICA 
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Reunião Dos Parceiros Na 

Grécia 
 

 
 

Nos dias 9 e 10 de Outubro, os 

parceiros do Projeto reuniram-se em 

Pireus, na Grécia, para apresentar e 

discutir o progresso do 

desenvolvimento dos materiais de 

formação e para planear os próximos 

passos e o rumo a seguir.  

 

Todos os parceiros estão 

entusiasmados e confiantes de que os 

materiais de formação e a calculadora 

da Pegada Hídrica irão trazer valor aos 

donos, gestores e pessoal de 

sustentabilidade das PME.  

 

 

Curso De Formação e 

Calculadora Da Pegada Hídria 

para PMEs 
 

Os parceiros do Projeto têm estado 

ocupados a desenvolver os conteúdos do 

curso de formação online, que estará 

disponível gratuitamente para qualquer 

pessoa interessada em aprender sobre a 

pegada hídrica de um negócio, como 

calculá-la, e ainda como tornar qualquer 

negócio mais sustentável. 

Também está a ser desenvolvida uma 

ferramenta para ajudá-lo a estimar a 

pegada hídrica do seu negócio e a avaliar 

a sua sustentabilidade. De forma 

complementar, um conjunto útil de 

regulamentos e boas práticas também 

estará disponível. 

O curso seráacessível em seis línguas 

europeias: Inglês, Francês, Croata, 

Italiano, Grego e Português. 

Todos os materiais estarão prontos em 

2016. No primeiro trimestre, o curso 

online e a calculadora serão testados, e 

no segundo, tudo estará disponível para o 

curso para o público em geral. 

O Consórcio do Projeto Save H2O irá 

promover eventos de lançamento junto 

dePMEs e outras entidades interessadas, 

em seis países europeus: Croácia, 

Bélgica, Grécia, Portugal, Itália e 

Holanda.European countries: Croatia, 

Belgium, Greece, Portugal, Italy and The 

Netherlands. 
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Factos sobre a Pegada Hídrica. 
 

Em média, são necessários mais de 

1700 litros de água para produzir um 

quilograma de açúcar de cana.  

 

Se comercializa produtos que 

contenham açúcar (tais como bolos, 

refrigerantes, chá, café) no seu 

negócio, isto significa que este valor 

de pegada hídrica faz parte da sua 

pegada hídrica. 

 

Assim, é essencial que compreenda se 

o açúcar que utiliza é produzido de 

forma sustentável e eficiente em 

termos de uso de água, e, mais 

importante, o que poderá fazer em 

relação a isso.  

 

   

Para produzir um quilograma de 

algodão são necessários cerca de 

10.000 litros de água. Isto significa 

que, em média, uma T-shirt precisa 

cerca de 2500 litros de água. 

 

 
 

 

Para aprender mais, visite o nosso 

novo website em: 

 

http://SaveH2Oproject.com 

http://saveh2oproject.com/
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Zadar County Rural 

Development Agency 

www.agrra.hr 

Croatia 

 

DRIOPE Business 

and Development 

http://www.driope.hr

/it/o-nama/ 

Croatia 

 

Croatian Chamber of 

Economy 

http://en.hgk.hr/ 

Croatia 

 

EUROCREA 

Merchant 

www.eurocreamerch

ant.it 

Italy 

 Sociedade 

Portuguesa de 

Inovacao - 

Consultadoria 

Empresarial e 

fomento da Inovacao 

http://www.spi.pt/ 

Portugal 

 

Water Footprint 

Network  

http://waterfootprint.

org/en/ 

Netherland 

 Ainteksymvouloiepic

heiriseonefarmogesy

psilistechnologiasekp

aidefsianonymietairei

a 

http://www.idec.gr 

Greece 

 

European Business 

and Innovation 

centre network 

http://ebn.be/ 

Belgium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fique à espreita e saiba mais em: 

Website:  

http://SaveH2Oproject.com/ 

Página de Facebook: 

http://tinyurl.com/saveh2oproject 

 

Contacte-nos: 

www.agrra.hr 

ana.zubcic@agrra.hr 

tel: +38523/ 628 451  

fax: +38523/ 628 455 

http://saveh2oproject.com/
http://tinyurl.com/saveh2oproject
mailto:ana.zubcic@agrra.hr

