nas redes públicas de abastecimento, 3/4 dos
portugueses consomem água engarrafada,
embora a da rede tenha boa qualidade para
consumo. Um fenómeno social em expansão,
que também se verifica noutros países e que
não reflecte a evolução da qualidade da água de
abastecimento
público, com
melhorias
constantes nos últimos anos.

Faça como a
Câmara Municipal
de Alvaiázere
seja Amigo da
água utilizando-a
de forma
consciente!

É o ambiente que sofre com esta opção:
milhares de toneladas de plástico são
consumidas para produzir embalagens e são
feitas muitas emissões de CO2 para a atmosfera
durante o transporte da água.
Não há razões para tanta desconfiança; na
generalidade a água para consumo humano tem
boa qualidade e o seu consumo sai bem mais
barato que o consumo de água engarrafada.
A Câmara Municipal de Alvaiázere deixa a dica:
“Se a água da torneira lhe souber a cloro,
coloque-a no frigorífico e verá que o sabor
desaparece.”
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Pelo facto de não confiarem na água que circula

Qualidade
da Água
da Rede
Pública

Engª. Ana Godinho da Costa
Sandrina Pedrosa

Poderá consultar trimestralmente, na nossa
página web em www.cm-alvaiazere.pt, os
resultados das análises de água.

Amigo da água.

Todos nós devemos e podemos poupar água
porque, ao mesmo tempo que damos um
valioso contributo para a preservação da vida
na Terra, estamos a beneficiar de uma redução
dos encargos com a utilização da água, sem
prejuízo da qualidade de vida. Poupar água é
não a desperdiçar nos consumos inúteis a que
muitos se foram habituando ao longo dos anos.
Poupar é consumir apenas a quantidade que
realmente se necessita na actividade diária; é
essencial corrigir os maus hábitos.

Na casa de banho
Tome duche em vez de
banho de imersão.
Não se esqueça: seja
rápido e enquanto se
ensaboa não deixe correr
a água do chuveiro!
Enquanto escova os
dentes ou se barbeia,
feche a torneira.
Assim, poupará 10, 20 ou
mesmo 30 litros de água.

Utilizar a água com
moderação é uma
questão de educação!

Na cozinha
Não lave a loiça peça a
peça. Use a mínima
quantidade de
detergente necessário
para uma lavagem
eficaz: poupará água e
detergente.
Se tiver máquina de
lavar, não a ponha a
trabalhar sem carga
completa.

Na rega

Na lavagem da roupa
Uma máquina de
lavar roupa
consome 60 a 90
litros de água
por lavagem.
Use-a apenas
com carga
máxima. Para
pouca roupa ou
peças isoladas
não use a
máquina.

Na lavagem do carro
Há plantas que
necessitam de pouca
água. Evite regá-las
sem necessidade.
Regar de manhã
cedo ou à noite,
significa poupar a
água que se perde
com o calor do sol.

Não é preciso estar
sempre com a
mangueira ligada. É
recomendável a
utilização de baldes.
Deste modo podem
ser poupados 600
litros de água.

Água: Poupe Hoje para ter Amanhã
Amigo da água.

