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POUPE HOJE 

PARA TER AMANHÃ 

- Poupa 400 litros de água 

numa semana se substi-

tuir o banho de imersão 

por um duche diário de 5 

minutos? 

- Gota a gota, uma torneira 

atinge um desperdício de 

46 litros por dia, ou seja, 

1.380 litros por mês (isto 

é, mais de 1 m3 por mês); 

e que um fio de água de 

com cerca de 2 mm totali-

za 4140 litros num mês (+ 

de 4 m3); e que, se for um 

fio de água de 4 mm, que 

desperdiça 13.260 litros/

mês?   

SABIA QUE ... 
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Tome duche em vez de banho de imersão e lembre-

se de fechar a água enquanto se ensaboa. 

Lave os dentes usando um copo em vez em vez de 

ter a água a correr. 

Enquanto se barbeia feche a torneira. 

Nas sua lavagens de higiene pessoal tape o ralo da 

bacia e encha esta apenas com a água necessária. 

Ao lavar as mãos, se deixar a torneira aberta, pode-

rá gastar  2 a 18 litros. 

Aproveite a água de lavar a roupa para limpar as 

varandas e terraços. 

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

de uma vez, mas nunca em água corrente. 

Lembre-se que é mais económico lavar a loiça na 

máquina do que lavá-la à mão. Ponha a máquina a 

lavar só depois de estar cheia. 

Ponha a máquina da roupa a lavar só depois de ter 

a carga completa. 

Se der conta que o seu autoclismo tem fuga, não 

perca tempo em mandá-lo reparar. 
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Alguns conselhos úteis 
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Conserte as fugas. 

 

 

 

 

 

Reduza a quantidade de água no autoclismo 

 

 

 

 

 

 

Poupa água e dinheiro se lavar o carro nu-

ma central de lavagem automática. 

Avise a entidade gestora se verificar alguma 

destas situações. 

 


