NADA A INVESTIR.
NADA A PERDER.
TODOS A GANHAR.

www.a-mais.org

APDES energizada pela H2SOL

CONCEITO

O A+ é um projecto de
sustentabilidade que
converte os benefícios
obtidos pelo uso
racional e eficiente dos
recursos em projectos
de intervenção social
promovidos pela APDES.

A H2sol detém know-how e experiência na consultadoria e implementação de medidas eco eficientes no sector público e privado,
desde escolas e hospitais a centros
comerciais. A atenção dada ao detalhe e uma constante pesquisa de
inovações tecnológicas explicam
os seus resultados e garantem a
qualidade deste projecto. Encaramos a sustentabilidade como um
pilar ecológico, económico e social;
desta visão surgiu a parceria com a
APDES.

A APDES – Agência Piaget para o
Desenvolvimento – é uma associação sem fins lucrativos, fundada em
2004 para promover o desenvolvimento integrado. Trabalha com comunidades e públicos em situação
de vulnerabilidade, com o objectivo
de melhorar o acesso à saúde, ao
emprego e à educação, capacitando as populações e reforçando a
coesão social.

SUSTENTABILIDADE
SOCIAL, AMBIENTAL E
ECONÓMICA

A+ | um projecto promovido pela APDES

APDES
Alameda Jean Piaget, 100
4411-801 Arcozelo
V. N. Gaia

Tel.: +351 227 531 106/107
Fax.: +351 227 533 046
email: amais@apdes.pt
www.apdes.pt

CONHEÇA A OPORTUNIDADE DE PÔ-LA EM
PRÁTICA A CUSTO ZERO!

ENERGIA

ÁGUA

CO2

Todo este processo é gratuito, mesmo que no final não haja
acordo para participação no projecto.
O prazo mínimo de adesão é de 1 ano.
QUANDO GASTA MENOS

COMO ADERIR

COMO FUNCIONA
EXEMPLO

Elaboramos um diagnóstico dos padrões
e perfis de consumo de água das suas
instalações.

O ano passado a sua factura mensal média
de água foi de 1000 €.

2

Identificamos as intervenções possíveis e o
correspondente prazo de participação no
projecto.

O PROJECTO A+ fez a sua intervenção e a
factura mensal passou a ser de 750 €.

3

Durante o prazo de participação, a
diferença com os encargos da água antes
e depois da intervenção é entregue ao
PROJECTO A+.

O diferencial de 250 €/mês será entregue
ao PROJECTO A+ durante o prazo
acordado.

1

4

Findo o prazo de participação, toda a
poupança obtida traduz-se numa redução
de custos para a sua entidade.

5

A sua participação será publicitada no
site do projecto associada ao contador
de litros de água que o PROJECTO A+, na
totalidade, poupou ao ambiente.

Após este período os 250 € de poupança
são seus.

Antes

Durante

Depois

1

Reúna todas as facturas da água relativas
ao último ano (preferencialmente 2 anos)

2

Identifique o número de utilizadores das
instalações (diário, mensal, anual)

EM CASO DE ELEGIBILIDADE

Será feita uma visita para um levantamento mais
aprofundado.

Serão apresentadas as propostas de intervenção e
prazos de participação.

