
 
 
Os SMAS de Vila Franca de Xira viram aprovada uma candidatura financiada pelo Fundo 

Ambiental  – “APOIAR UMA NOVA CULTURA AMBIENTAL”, no âmbito da Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental 2020 – Saúde de qualidade, água e cidades e 

comunidades sustentáveis. A candidatura “Xiraqua, Projeto de promoção da água da 

rede pública para consumo humano”, inclui uma série de ações, a desenvolver junto da 

população do concelho, com vista a reforçar a confiança dos utilizadores na água de 

abastecimento publico e contribuindo assim para a Estratégia Nacional de Educação 

Ambiental. 

 

Este projeto fomenta a proteção dos valores ambientais e vem complementar a 

campanha “Hidrate-se. Beba água da torneira!”, permitindo dar continuidade ao 

trabalho de sensibilização ambiental que tem sido desenvolvido pelos SMAS VFX ao 

longo dos anos, em prol da gestão eficiente do recurso Água, alertando para a urgente 

necessidade da sua preservação especialmente no que respeita ao equilíbrio entre a 

natureza e a atividade humana, melhorando a saúde pública e os meios naturais de 

subsistência. 

 As ações previstas, visam consolidar junto dos utilizadores a garantia da excelente 

qualidade da água da torneira, sendo a forma mais sustentável de beber água. 

 

A candidatura XIRAQUA pretende contribuir para reforçar esta confiança através de um 

conjunto de iniciativas de Sensibilização Ambiental concertadas dirigidas à população, 

considerando a necessária equidade entre gerações. 

 



 
Ação 1 - Instalação de dispensadores de água para 

enchimento de garrafas em 18 espaços públicos do concelho 

de VFX. 

Os dispensadores possuem ativação do caudal de água através 

de pedal, permitindo aos frequentadores do espaço, com a 

segurança que o atual contexto pandémico impõe, encher os 

recipientes que trazem consigo com água da rede pública, 

fomentando, deste modo, a utilização da água da torneira 

como forma ambientalmente sustentável, saudável e económica de consumo.  

Encontra-se também prevista a instalação de dispensadores com recipiente para 

bebedouro de animais a implantar espaços públicos de lazer, permitindo a reutilização 

da água desperdiçada na pia de cima para a pia inferior dos animais. 

 

Ação 2 – Reforço de conteúdos da aplicação WEB Hidrate-se! Beba Água da Torneira 

Em outubro de 2019, foi lançada, pelos SMAS VFX, a campanha Hidrate-se. Beba Água 

da Torneira, para a qual foi criada uma 

aplicação WEB que se encontra 

disponível no site dos SMAS VFX (Beba 

água da torneira / Água segura (smas-

vfxira.pt)) onde, através da seleção de 

um determinado ponto no mapa do concelho, é possível consultar a localização dos 

bebedouros existentes (atualmente selados por ordem da DGS), saber a zona de 

abastecimento onde se insere o ponto e a respetiva percentagem de água segura.  

Nesta aplicação encontra-se disponível um questionário sobre o estado do bebedouro 

https://smasvfx.smas-vfxira.pt/Apps/WebApp_Bebedouros/, que será alargado aos 

dispensadores. 

 

Ação 3 – Elaboração de flyer sobre a utilização da água da torneira como forma 

ambientalmente sustentável de consumo 
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A presenta Ação visa a elaboração de um flyer com 

informação sobre a qualidade da água do concelho 

de VFX, apelando ao seu consumo. A ação de 

sensibilização, dirigida ao público em geral, será 

orientada para a promoção do consumo como forma   

ambientalmente sustentável, saudável e económica, prevenindo a produção de resíduos 

e diminuindo a pegada ecológica.  

Ação 4 – Iniciativa de Educação Ambiental dirigida às Escolas do 1º CEB do Concelho 

de VFX  

Aproveitando o Dia Nacional da Água, a 1 de outubro, 

prevê-se, junto das turmas de 4º ano das escolas do 1ª 

Ciclo do Ensino Básico do concelho de VFX, trabalhar 

conteúdos relacionados com o consumo sustentável de 

água e sua importância enquanto recurso escasso, 

aumentando o conhecimento dos alunos sobre a 

temática.  

Pretende-se distribuir a todos os alunos uma caixa em papel contendo um redutor de 

caudal que levarão para casa para instalar numa torneira na sua habitação. A caixa que 

contém o redutor apresenta uma breve explicação do procedimento de instalação do 

mesmo. Juntamente com o redutor os alunos receberão o flyer produzido no âmbito da 

Ação 3 da presente candidatura. 

 

Ação 5 – Iniciativa de Educação Ambiental dirigida às Instituições e Empresas do 

Concelho de VFX  

Prevê-se dirigir às Instituições e Empresas do concelho de VFX uma ação de 

sensibilização ambiental em prol do consumo de água da torneira como como prática 

ambientalmente sustentável, saudável e económica.  



 
É intenção distribuir junto destas Instituições e 

Empresas garrafas de água de vidro, reutilizáveis, com 

uma imagem associada ao consumo de água da 

torneira, destacando-se o selo da ERSAR - Qualidade 

Exemplar de Água para Consumo Humano, para que 

possam ser utilizadas em contextos diversificados, em 

substituição da água engarrafada, principalmente em sessões públicas, seminários, 

workshops, disseminando o exemplo desta boa prática.  

Ação 6 – Sensibilização pública para a promoção do consumo de água da torneira 

associada a uma data evocativa ou 

comemorativa 

A presente Ação visa, tirando partido de uma data 

comemorativa ou evocativa, ainda a designar, p.e. 

Dia Nacional da Água (1/10), Dia Mundial da 

Poupança (31/10), Dia Europeu da Alimentação e 

da Cozinha Saudáveis (08/11), promover o consumo 

de água da torneira como prática ambientalmente 

sustentável, saudável e económica.  

Esta Ação realizar-se-á num espaço do concelho, em ambiente outdoor ou indoor, 

dependendo do contexto pandémico à data e das restrições impostas pela DGS, e 

procurará sensibilizar o consumidor para a qualidade da água da rede pública no 

concelho e da segurança para o consumo humano.  

 


