
VAMOS TODOS POUPAR ÁGUA? SAIBA COMO… 

 

 

CANALIZAÇÃO 

���� Não deixe as torneiras a pingar.  

���� Mantenha em bom estado a canalização de torneiras, autoclismo e máquinas.  

���� Se um cano rebentar chame de imediato um canalizador. 

���� Se detectar uma fuga de água na via pública, avise a Autarquia. 

���� Controle os seus gastos, através da leitura regular do contador. 

CASA DE BANHO 

���� Tome duches rápidos e feche a torneira enquanto se ensaboa. Evite os banhos 

de imersão, opte pelo chuveiro. 

���� Não deixe a água a correr enquanto lava os dentes, o rosto ou se barbeia. 

Assim, poupa cerca de 9 litros por minuto. 

���� Reduza as descargas do autoclismo, coloque uma garrafa de plástico cheia de água no depósito. 

COZINHA E LAVAGEM DA ROUPA 

���� Na compra de electrodomésticos, opte pelos de menor consumo. 

���� Utilize as máquinas de lavar loiça e roupa com a carga completa. Uma máquina 

cheia consome menos do que duas com meia carga. 

���� Se lavar loiça manualmente, utilize a bacia do lava-loiça ou um alguidar. Se a 

lavar em água corrente, não deixe a água correr continuamente. Reutilize-a sempre 

que possível (ex. lavar o chão). 

JARDIM 

���� Não regue o jardim nas horas de maior calor. Regue de manhã cedo ou no 

início da noite, evitando as perdas por evaporação. 

���� Se possível faça a rega com água de poços, ribeiros, ou reutilize a de uso 

doméstico. Evite utilizar a de abastecimento, neste caso. 

���� Cubra a terra do jardim, ou de vasos, com casca de pinheiro, ou outro material apropriado. Assim, 

conserva a humidade do solo. 

LAVAGEM DO CARRO 

���� Reduza o consumo de água na lavagem do carro. Procure lavá-lo com menos 

frequência, sobretudo na época de Verão. 

���� Opte pela utilização de um balde e esponja, evite a utilização da mangueira, 

caso o faça, feche a torneira sempre que possível. 

 

 

Reutilize a água que puder, a maioria da sua utilização não precisa de 

ser potável, como a destinada à rega e limpezas de pátios, garagens, 

etc. Em casa, na escola, nos locais de trabalho, REDUZA O CONSUMO. 


