
 

 

ÁGUA 
Poupar Hoje,  

para que não falte Amanhã 

A água é essencial à vida: garante a existência 

dos seres humanos, a biodiversidade e o equi-

líbrio dos ecossistemas.  

A falta de água é um problema mundial e to-

dos devemos ser conscientes e responsáveis 

na utilização deste recurso.  

Siga as recomendações deste folheto e divulgue-as 

REGA: 

 

- Regue as hortas e plantas nas horas de menos 

calor, devido à evaporação.  

- Não regue em excesso. 

- Escolha espécies com menor necessidade de 

água. 

- Aproveite a água da lavagem de frutas e legumes 

para regar as plantas.  

 

Em situação de seca, evite lavar o carro. Se tiver 

mesmo que o fazer, não use mangueira, que pode 

consumir até 400 litros de água. 

Controle os gastos de água através da leitura men-

sal do contador ou da fatura da água. Desta forma 

também poderá identificar consumos anormais 

que podem ter origem em fugas de água.   



 

 

Confirme que deixa as torneiras bem fe-

chadas. Uma simples torneira a pingar po-

de significar um desperdício de 30 litros 

de água por dia. 

Não lave a louça ou roupa à mão com água corrente, 

utilize um lavatório tapado ou um alguidar ou bacia. 

Ao substituir as máquinas de lavar, opte por ele-

trodomésticos que consomem menos água. Na uti-

lização, use os programas eco e as máquinas sem-

pre com a carga máxima. 

Feche a torneira durante a lavagem dos dentes ou durante o 

barbear. Desta forma, poderá reduzir entre 10 a 30 litros de 

água por dia. 

Feche a torneira do duche du-

rante o ensaboamento. Por 

cada 2 minutos no banho 

com a torneira aberta são gas-

tos cerca de 24 litros de água. 

Não deite na sanita resíduos que devem ir para o lixo. 

Além de entupir os esgotos, cada descarga do autoclismo 

representa entre 10 a 15 litros de água. Faça descargas de 

autoclismo apenas quando necessário. 

Fonte:  Campanha “Um minuto por dia, vamos fechar a 

torneira à seca”, da APA—Agência Portuguesa do Am-

biente. 

Disponível em:  https://apambiente.pt/index.php/apa/

um-minuto-por-dia-vamos-fechar-torneira-seca 

CONTACTOS: 

E-mail:  geral@mogadouro.pt 

Tel.: 279 340 100 


