
Conselhos para poupar 
água 

 
Banho 
 
Ao tomar banho deve preferir sempre o 
duche à banheira. Enquanto uma 
banheira consome cerca de 300l de 
água, um duche de 5 minutos gasta cerca 
de 50l, desde que feche as torneiras 
enquanto se ensaboa. 
Enquanto espera que a água do banho 
aqueça, coloque um balde/garrafão para 
recolher os primeiros litros de água, 
utilizando-a para regar plantas, para 
limpezas, para lavar uma peça de roupa 
à mão ou em substituição da água do 
autoclismo; 
 
Lavatórios 
 
Feche as torneiras sempre que ensaboa 
as mãos, lava os dentes ou a cara. As 
torneiras abertas podem gastar até 12l de 
água por minuto. 
Instale reguladores de caudal nas 
torneiras que podem reduzir o consumo 
até 50% de água. 
Cuidado com as fugas de água! 
Um orifício de 2mm desperdiça 3200l de 
água por dia. 
 

 Máquina de lavar roupa/loiça 
 
Deve utilizar a máquina sempre na 
sua carga máxima, assim poupa até 
25% de água. 
Não precisa de passar por água a 
loiça suja entes de a colocar na 
máquina. É para isso que ela serve. 
Use antes um guardanapo de papel 
para retirar o excesso de sujidade da 
loiça. 
Se lavar a loiça à mão é importante 
manter a torneira fechada. Deve 
ensaboar tudo em primeiro e só abrir 
a torneira para tirar a espuma. 
 
Autoclismo 
 
Deve evitar cargas desnecessárias, 
uma vez que cada uma consome 
cerca de 10l de água. Se colocar uma 
garrafa de 1,5l cheia dentro do 
depósito, o consumo reduz para 8,5l 
por descarga. 
 
 
 
 

 Rega 
 
Já pensou na água que gasta quando 
tem a torneira aberta para lavar uma 
alface? Use um recipiente e sirva-se 
da água da lavagem para regar as 
plantas. 
Nos dias de calor regue de manhã 
bem cedo ou ao fim da tarde para 
evitar a evaporação rápida da água. 
 
Água da chuva 
 
Aproveite a água da chuva, captando-
a em baldes, para depois regar as 
plantas e o jardim, ou para usar na 
lavagem das varandas, dos pátios e 
caminhos do exterior da casa. 
Não utilize água potável para lavar o 
carro. Sempre que possível, aproveite 
a água da chuva. Caso contrário, 
utilize um balde e uma esponja, em 
vez da mangueira. Poupa até 90% de 
água. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Se usa água de um poço particular 
não deixe de seguir os nossos 
conselhos. A água é de todos e cabe 
a todos poupá-la! 



 
A turma do 1.º ano da EB1 de Brejo 
convida a comunidade a juntar-se aos 
projetos:  

i) “Rio Negro das cores”; 
ii) “Rio Negro com(n)vida: 

poupar água prevenir a 
sustentabilidade”. 

 
Estes projetos visam incentivar na 
comunidade processos participativos e 
reforçar a importância da proteção e 
valorização da água e do nosso rio, 
promovendo a responsabilidade social e 
ambiental. Através de um conjunto de 
atividades, para as quais contamos com 
a sua participação, pretendemos 
contribuir para a mudança de hábitos 
numa sociedade que se quer responsável 
e sustentável. 

 
 
 

Junte-se a nós! 
 
 

Poupe água, proteja o nosso 
rio! 

 Concurso 
 

“Gandarito poupa água” 
 
Como concorrer? 
 
Basta dirigir-se à EB1 de Brejo ou 
enviar um SMS, com a sua 
identificação, para o número 
912049654 e apresentar o valor do 
consumo (m3) indicado na fatura 
mensal da água relativo aos meses de 
março e maio de 2014. E já está! 
 
Quem é o vencedor? 
 
A família que apresentar a maior 
redução percentual no consumo de 
água (m3) entre o mês de março e 
maio de 2014. 
 
Quais são os prémios? 
 
1.º prémio – TABLET ANDROID 
2.º prémio – SMARTPHONE 
3.º prémio – LEITOR MP4 
 
 
E… para os primeiros 20 candidatos – 
um redutor de caudal para torneiras. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º ano – EB1 Brejo 
 

Quer reduzir a 
fatura da água e 
ainda ganhar 
prémios? 
	  



	  


