


A água é um bem escasso e essencial que devemos 
preservar. 

A falta de água e a seca são um assunto preocu-
pante e da responsabilidade de todos. A adoção de 
medidas para o uso eficiente da água pode contribuir 
para minimizar os riscos de escassez hídrica e para 
melhorar as condições ambientais nos meios hídricos.

Poupe hoje a água de amanhã!  
Siga estas recomendações e dê o seu contributo! 
 
CANALIZAÇÃO 
• Instale um misturador de água quente e fria nas torneiras, de forma 
a evitar desperdício de água. 

• Não deixe as torneiras a pingar.
• Mantenha em bom estado a canalização de torneiras, autoclismo 
e máquinas.

• Se detetar uma fuga de água na via pública (rua ou jardim) avise 
a Câmara Municipal ou outra entidade competente.

 
CASA DE BANHO
• Evite os banhos de imersão.
• Tome duches rápidos.
• Feche a torneira enquanto escova os dentes ou se barbeia.
• Não utilize a sanita como caixote do lixo.
• Reduza a quantidade de água por cada descarga do autoclismo.
Coloque uma garrafa de plástico cheia de água no depósito ou opte 
por um autoclismo duplo.

 
COZINHA
• Na compra de eletrodomésticos opte pelos de menor consumo 
de água e eletricidade.

• Utilize as máquinas de lavar roupa e loiça com a carga completa. 
• Quando tiver pouca quantidade de roupa lave-a à mão. Aproveite 
alguma água para lavar o chão.

 
JARDIM
• Nunca regue o jardim nas horas de maior calor. 
• Se possível faça a rega com água de poços e ribeiros, recupere a 
água da chuva ou reutilize a de uso doméstico (ex.: de lavagem de 
fruta e legumes).

• Cubra a terra do jardim com casca de pinheiro ou outro material 
apropriado. 

 
LAVAGEM DO CARRO
• Reduza o consumo de água na lavagem do carro. 
• Opte por baldes de água. 
• Evite a utilização da mangueira mas, caso o faça, feche 
  a torneira quando não estiver a utilizar água.


