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POUPE ÁGUA! 

Economize! 

Adote novos hábitos na forma 

como utiliza a sua água. 

 

Repare as Fugas! 

Uma fuga numa torneira de ape-

nas uma gota por segundo gasta 

cerca de 11000 litros de água 

por ano! 

 

Instale aparelhos de baixo 

consumo! 

Existem no mercado variados 

aparelhos de baixo consumo, 

normalmente designados por 

“inteligentes”, como é o caso dos 

autoclismos inteligentes, cujo 

consumo pode ser controlado.  

 

Reutilize Água! 

A água está nas nossas casas, à 

distancia de uma torneira., 24 

horas por dia. 

É tão fácil de obter que a usa-

mos sem grandes cuidados de 

poupança, no entanto a água não 

é um recurso inesgotável. 

De toda a água que existe no 

Mundo, apenas cerca de 1% é 

água doce disponível para o con-

sumo humano. Os restantes cer-

ca  de 99%  encontram-se distri-

buídos pelos oceanos, calotes 

polares e atmosfera , o que tor-

na impossível a sua utilização.  

 

A água potável é um recurso vali-



 

Lavagem do automóvel: 

Lavar o carro com a torneira a 

correr durante 30 minutos consome 

216 a 560 litros de água por 

lavagem. Por isso, lave o seu carro 

com um balde. Se utilizar a 

mangueira, desligue a água sempre 

que não estiver a utilizar ou uma 

alternativa é lavar o carro numa 

estação de serviço ou bombas de 

gasolina. 

No jardim: 

A relva é uma planta que necessita 

de enormes quantidades de água, por 

isso se tem um jardim relvado, regue 

de manhã cedo ou ao fim da tarde de 

forma a reduzir a evaporação. 

 

TODOS NÓS DEPENDEMOS DA 

ÀGUA, AGORA A ÁGUA TAMBÉM 

DEPENDERÁ DE NÓS, DAS 

NOSSAS ATITUTES E 

COMPORTAMENTOS! 

 

Cuidado com lavagens com água 

corrente,  ao lavar os dentes com 

a torneira sempre aberta em vez 

de a fechar, está a gastar cerca 

de 3 vezes  mais água! Por isso.. 

Habitue-se a fechar a torneira! 

 

Máquinas de lavar: 

As máquinas de levar a roupa 

comuns gastam em média 200 

litros de água por lavagem. 

Gastam o mesmo cheias e vazias 

por isso, utilize a máquina de 

lavar a roupa sempre com o 

tambor cheio. Se lava a roupa á 

mão não deixe a torneira a 

Algumas dicas práticas 

para poupar Água. 

No quarto de banho: 

 

40% de toda a água utilizada 

numa casa  desaparece no quar-

to de banho, na sanita. 

Para poupar água no autoclismo 

no caso de não possuir um auto-

clismo “inteligente” coloque gar-

rafas de plástico cheias de pe-

dras ou água nos depósitos do 

autoclismo de forma a diminuir 

o volume gasto em cada descar-

ga. 

A sanita deve ser utilizada ape-

nas para as suas necessidades 

fisiológicas. Lançar qualquer ou-

tro material na sanita vai com-

plicar o tratamento do esgoto e 

obriga a constantes descargas 

de água. 


