
Na casa de banho:
• Reduza a descarga do autoclismo,

colocando uma garrafa de plástico cheia
de água no depósito.

• Evite banhos de imersão e prefira os
duches rápidos, fechando a torneira
enquanto se ensaboar.

• Evite deixar a torneira aberta enquanto
lavar os dentes ou fizer a barba.

• Nunca utilize a sanita como caixote do
lixo e descarregue o autoclismo só
quando for necessário.

Na cozinha:
• Utilize máquinas de lavar loiça e roupa

com a carga completa. Uma máquina
bem cheia consome menos água do que
duas com a carga incompleta.

• De preferência, utilize máquinas de
lavar com programas económicos.

• Minimize a utilização da água corrente
para lavar ou descongelar alimentos,
lavar a loiça ou roupa; utilize, para o
efeito, o alguidar.

No jardim:
• Regue de manhã cedo ou no início

da noite, quando a evaporação é
menor.

• Reutilize a água sempre que tal seja
possível.

• Cultive plantas típicas da sua região,
pois estão melhor adaptadas ao
clima.

• Regue só quando for necessário.
• Evite regar em dias de vento, de

modo a minimizar as perdas por
transporte e evaporação.

Na rua:
• Se detetar uma fuga de água na via

pública, avise a Câmara Municipal de
Sabrosa.

Devido à escassez de água potável no
Planeta, agravada pela quase inexistente
precipitação, é urgente a tomada de
comportamentos que não ponham em
risco a sobrevivência de todos.
A água é um recurso natural limitado e
essencial à vida, pelo que a sua
conservação deve merecer-nos alguns
cuidados. Solicita-se a colaboração da
população para cumprir os seguintes
comportamentos:

Em situação normal:
• Mantenha a canalização doméstica

em bom estado, evitando fugas ou
perdas de água em torneiras,
autoclismos, esquentadores,
máquinas de lavar.

• Instale nas torneiras dispositivos
reguladores de caudal que permitam
reduzir os consumos de água sem
retirar pressão.

• Controle os gastos através de uma
leitura regular do contador e da
fatura da água.

Na lavagem do automóvel:
• Prefira o balde e a esponja à

mangueira.
• Caso utilize mangueira, escolha

uma com dispositivos de
controlo de caudal na
extremidade, de modo a permitir
o corte ou diminuição de caudal
sem ter que se deslocar até à
torneira.



A Câmara Municipal
de Sabrosa aconselha
a população a poupar
água.

Reutilização:
• Reutilize a água de outros usos para a

sanita.
• No chuveiro, recolha a água fria

corrente até chegar a água quente à
torneira, para posterior rega de
plantas ou limpeza.

• Utilize recipientes (alguidares) para
lavagem de mãos ou vegetais e
reutilize a água no autoclismo ou na
rega, consoante o apropriado.

Poupe agora para 
ter água no futuro!

Contacto:

APM – Abastecimento Público
Municipal

Câmara Municipal de Sabrosa

Telf.: + 351 259 937 120

Fax: + 351 259 937 129


