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PORQUE HÁ SEMPRE UM PORQUE HÁ SEMPRE UM PORQUE HÁ SEMPRE UM 
AMANHÃ…AMANHÃ…AMANHÃ…   

   
CUIDEMOS DO NOSSO CUIDEMOS DO NOSSO CUIDEMOS DO NOSSO 

FUTURO HOJEFUTURO HOJEFUTURO HOJE   

 

Está na sua mão evitar esta situação...Está na sua mão evitar esta situação...Está na sua mão evitar esta situação...   

MUNICÍPIO DE MOGADOUROMUNICÍPIO DE MOGADOUROMUNICÍPIO DE MOGADOURO   
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SEM ÁGUA NÃO HÁ VIDASEM ÁGUA NÃO HÁ VIDASEM ÁGUA NÃO HÁ VIDA   

OS RECURSOS ESTÃO ACABANDO.OS RECURSOS ESTÃO ACABANDO.OS RECURSOS ESTÃO ACABANDO.   

   

NÃO ESPERE MAIS PARA COMEÇAR A POUPAR.NÃO ESPERE MAIS PARA COMEÇAR A POUPAR.NÃO ESPERE MAIS PARA COMEÇAR A POUPAR.   



 

 

 

LAVATÓRIO 

 

- Enquanto escova os dentes ou se barbeia feche 

a torneira. Assim poupará 10, 20 ou mesmo 30 

litros de água. 

 

- Nas suas lavagens de higiene pessoal, tape o 

buraco de saída da bacia e encha-a apenas com a 

água indispensável. Ao lavar as mãos, se deixar a 

torneira aberta poderá gastar 2 a 18 litros. 

 

REGRAS GERAIS 

  

- Não deixe torneiras a pingar, feche-as bem. Se 

estiverem avariadas mande consertá-las imedia-

tamente. 

 

- Não perca tempo em mandar arranjar o auto-

clismo quando verificar a existência de fugas. 

 

- Chame de imediato o canalizador quando tiver 

um cano rebentado.  

 

- Se detetar fuga numa boca de rega ou noutro 

ponto da conduta contacte sem demora a Câmara 

Municipal. 

 

- Reutilize a água que puder.  

 

- Em casa, na escola, nos locais de trabalho, re-

duza o consumo. 

NA COZINHA 

 

- Não lave a loiça peça a peça. Junte-a e lave-a 

uma ou duas vezes por dia; 

 

- Antes de lavar os pratos, tachos, panelas ou 

frigideiras, limpe-os. Se necessário, deixe de 

“molho” os tachos e panelas; 

 

- Use a mínima quantidade de detergente neces-

sário para uma lavagem eficaz. Poupará água e 

detergente; 

 

- Se tiver máquina de lavar, não a ponha a tra-

balhar sem a carga completa. Lembre-se que 

quando a liga ela consome 30 a 60 litros de 

água. 

  

NA LAVAGEM DA ROUPA 

 

- Uma máquina de lavar roupa consome 60 a 90 

litros de água por lavagem. Use-a apenas com a 

carga máxima; 

 

- Para pouca roupa ou peças isoladas não use a 

máquina. Lave à mão. 

 

NA REGA 

 

- Há plantas que necessitam de pouca água. Evite re-

gá-las sem necessidade; 

 

- Se possível, utilize água de poços ou ribeiros ou 

mesmo água de lavagem de legumes e frutos; 

 

- Regar de manhã cedo ou à noite é poupar água que 

se perde com o calor do sol, além de ser mais adequa-

do para as plantas; 

 

- Não lave nem regue a rua à frente da sua casa. 

 

BANHOS 

 

- Tome duche em vez de banho de imersão e não se 

esqueça: seja rápido e enquanto se ensaboa não deixe 

correr a água do chuveiro; 

 

- Num duche, gasta 25 litros de água se demorar 5 

minutos. Mais é desperdiçar água; 

 

- Num banho de imersão gasta pelo menos três vezes 

a quantidade de água utilizada para tomar um duche; 

 

- Utilize chuveiros de baixo caudal e fluxo turbulento, 

assim como compressores nas torneiras, evitando 

gastos desnecessários de água; 

 

. Ao lavar as mãos, se deixar a torneira aberta poderá 

gastar 2 a 18 litros. 


