Tens noção que gastamos
água desnecessariamente?

VAMOS ENSINAR-TE
A POUPAR ÁGUA!
1. Não faças da tua sanita o teu caixote do lixo!

Fecha a torneira enquanto
não estás a utilizar a água
Fecha a torneira enquanto lavas os dentes e utiliza um copo
com água. Com este pequeno gesto podes poupar até 9 litros
de água por minuto.

Trata do teu autoclismo
Com a ajuda de um adulto, verifica se o teu autoclismo tem
fugas de água. Para tal, coloca um corante na água do
autoclismo e se vires água colorida na sanita sem puxar o
autoclismo, está na altura de alertares um adulto.
Utiliza sempre a opção de meia descarga ou em alternativa
coloca no depósito do autoclismo uma garrafa cheia de areia.

Se tens por hábito usar a tua sanita como caixote do lixo,
lembra-te que estás a gastar vários litros de água e a
contaminar os meios recetores das águas residuais. Por isso,
não coloques cotonetes, plásticos, tecidos, fraldas, toalhitas,
pensos, cabelos, óleos e restos de comida. Estes produtos vão
originar um entupimento nas tuas canalizações e libertar
odores, dificultando o escoamento dos mesmos.

2. Tem atenção às máquinas!

Na cozinha, o que mais consome água são as máquinas de
lavar loiça e de lavar roupa. Coloca as máquinas a trabalhar
apenas quando estas tiverem a carga completa (cheias) e opta
por programas económicos.

3. Não deixes as torneiras a pingar!

Ter canos ou torneiras a pingar é uma das principais fontes de
desperdício de água. Vigia sempre as tuas canalizações e pede
ajuda a um adulto para resolver o problema das que não estão
a funcionar corretamente.

4. Fecha sempre a torneira ao utilizar o lava-loiça!

Se lavares roupa ou louça à mão utiliza um alguidar.
Coloca a louça de molho antes de a lavar, assim conseguirás
poupar muitos litros de água.

5. Bebe sempre água da torneira!

Em vez de comprares garrafas de água, bebe água da torneira,
pois é muito mais económica e não contribuis para a poluição
do planeta. A água da rede pública dos SIMAS de Oeiras e da
Amadora é de excelente qualidade e podes consumir com toda
a confiança.

6. Reutiliza água para regar as plantas!

Usa apenas a água de que precisas

Rega o jardim a horas específicas

Alerta os teus pais: ao cozer ovos, por exemplo, não precisas de
encher a panela de água. Isto não só vai obrigar a gastar mais
gás ou eletricidade enquanto espera que a água ferva, como
também é um desperdício.

Se regares o jardim nas horas de maior calor, parte da água
que está a ser utilizada será evaporada. Opta por regar o teu
jardim logo de manhã ou ao final do dia. Lembra-te também
que não são precisas grandes quantidades de água, uma vez
que as plantas não têm capacidade de absorver tudo ao
mesmo tempo.

Se usaste água apenas para cozer uns legumes ou ovos, esta
água está perfeitamente boa para ser reutilizada como uma
descarga de água na tua sanita. Quando lavares uma peça de
fruta ou alface, aproveita essa água para regar as tuas as
plantas, ou para lavar o chão.

Agora que já sabes como poupar
água, é a tua vez de fazer a diferença.
O planeta conta contigo!

Poupa

Opta pelo duche
Um banho de imersão é bom, mas consome muita água, opta
antes por um duche rápido. Fecha a torneira enquanto colocas
o shampoo e te ensaboas, assim estás a poupar água e
energia.

Poupa ao lavar o carro
Utiliza um balde de água e uma esponja com algum sabão
em vez da mangueira, ou pede aos teus pais que lavem o
carro nas máquinas das estações de serviço que fazem uma
utilização eficiente da água, consumindo apenas a necessária,
esta é a forma de poupar água e lavar melhor o carro.
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