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CONSELHOS ÚTEIS PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA 

- Enquanto faz a sua higiene pessoal (ex: ensaboar as mãos, escovar os dentes, barbear), feche 

a torneira; 

-Evite os banhos de imersão. Ao tomar duche, molhe-se e feche a água enquanto se ensaboa. 

Não demore muito tempo no chuveiro; 

- No interior do depósito do autoclismo coloque uma garrafa de plástico cheia de água ou de 

areia, ou instale um sistema de dupla descarga; 

- Não passe a loiça por água antes de a colocar na máquina de lavar. Coloque-a de molho ou 

limpe-a com o guardanapo de papel que utilizou na refeição; 

- Utilize um recipiente para lavar os legumes ou a loiça à mão e não deixe a água a correr; 

- Utilize as máquinas de lavar com carga máxima e programas curtos; 

- Coloque uma cobertura na piscina, sempre que não estiver a utilizá-la; 

- Verifique regularmente se há torneiras e chuveiros a pingar. Sendo caso disso, proceda 

rapidamente à sua reparação; 

- Não lave, nem regue a rua à frente da sua casa. Deixe esse trabalho para os serviços 

competentes; 

- Os carros devem ser lavados em locais próprios (ex: estações de serviço). Se optar pela 

lavagem manual fora dos locais apropriados, utilize um balde e esponja. Caso use mangueira, 

feche a torneira sempre que não a estiver a utilizar. 

- Quando for informado de interrupções no fornecimento de água, por parte do Município, 

encha somente as vasilhas necessárias para o seu consumo; 

- Se tem plantas em casa, procure armazenar água da chuva para regá-las. Regue sempre de 

manhã ou ao final da tarde, evitando assim que a água evapore com o calor; 

- Verifique se o contador continua a contar quando não está a efetuar nenhuma utilização. 

Caso tal se verifique, transmita a informação o mais brevemente possível aos serviços. 

- Quando observar uma fuga de água na via pública contacte-nos para o telefone: 285250400 
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