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O Guia das Boas Práticas do Município de Aljezur é dirigido ao cliente final 
dos serviços de águas e esgotos. Foi pensado e desenhado com o intuito de 
contribuir para a proteção do recurso Água e o seu uso racional nas nossas 
atividades diárias.  
 
A proteção do recurso água é tarefa de todos! Para tal, é necessária a 
participação ativa de todos os utentes do serviço, na certeza de que com 
pequenos gestos diários e conhecimento das oportunidades existentes ao 
nível da redução dos consumos de água, podemos todos nós, dar um 
contributo ativo na proteção do recurso água. 
 
Ao aplicarmos as recomendações presentes neste guia estaremos a 
contribuir para a eliminação dos desperdícios de água, pela deteção de 
fugas ou roturas nas redes de água, conhecimento dos seus consumos 
efetivos, e adoção de medidas para a sua redução. 
 
Disponibilizamo-nos para receber sugestões que nos permitam um melhor 
desempenho, indispensável para a melhoria da qualidade dos serviços. 
 
Contamos consigo! 
 
Município de Aljezur 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

Medidas de Poupança 
 
A tomada de consciência das questões relacionadas com a salvaguarda dos recursos 
naturais alerta para a urgência de praticar atos cada vez mais responsáveis e orientados 
por uma visão baseada no princípio do desenvolvimento sustentável desenvolvendo 
ações preventivas e de sensibilização para as melhores práticas ambientais, entre as 
quais se encontra o Uso Eficiente da Água. 
 

 

Práticas a tomar de forma a ir de encontro à Eficiência Hídrica, 
em diversas áreas / atividades da nossa casa:  
 
 

Quarto de Banho (Autoclismos, Chuveiros, Torneiras de Lavatório) 

 

Autoclismos 
 

Numa casa de banho, as descargas de autoclismo representam cerca de 30% do 
consumo total de uma habitação. A capacidade de poupança de um autoclismo eficiente 
é um baixo investimento, que poderá amortizar em pouco tempo! As fugas num 
autoclismo, podem representar um desperdício de cerca de 400 a 600 litros por dia! (15 
m3/mês). Tenha em atenção a estanquicidade da válvula de descarga do autoclismo. 
 

➢ Muitos fabricantes possuem mecanismos que podem ser aplicados a qualquer 
autoclismo e que permitem reduzir o volume de descargas. Uma alternativa, 
pode passar por reduzir o volume da descarga colocando no reservatório de água 
uma garrafa de 1,5 litros cheia de água; 
 

➢ Ajuste o autoclismo para um volume de descarga mínimo baixando a boia. Em 
média, cada descarga gasta de 10 a 12 litros de água quando metade seria 
suficiente;  
 

➢ Tenha preferência por autoclismos de dupla descarga ou com interrupção de 
descarga; 
 

➢ Evite descargas desnecessárias. Não deite resíduos (cabelos, papéis, cigarros, 
etc.) para a sanita; 
 

➢ Opte por colocar um balde do lixo na casa de banho; 
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➢ Mantenha o autoclismo sem fugas. Faça um controlo do nível de água do 
autoclismo, entre descargas, com a válvula fechada, e verifique se o nível se 
mantem. 

Com estes conselhos poupe até 40% no consumo de água no autoclismo! 
 
 

Torneiras de Lavatório 
 

As torneiras são os dispositivos de consumo de água mais comuns numa habitação. 
Estima-se que as torneiras representem de 15 a 20% do consumo na habitação. Eis 
alguns procedimentos que podem contribuir para a redução dos consumos: 
 

➢ Feche a torneira enquanto lava os dentes e use um copo para bochechar; 
 

➢ Encha metade do lavatório com água para fazer a barba, feche a torneira 
enquanto se barbeia ou, em alternativa, utilize uma máquina elétrica; 
 

➢ Ao lavar as mãos feche a torneira enquanto as ensaboa; 
 

➢ Reutilize água de lavar fruta ou vegetais, por exemplo, para outras utilizações, 
como a rega de plantas; 
 

➢ Sempre que possível instale redutores / arejadores / economizadores de caudal 
permitindo assim reduzir o seu fluxo de água sem perder o conforto na 
utilização; 
 

➢ Pondere a possibilidade de instalar torneiras misturadoras visto que estas 
permitem ter um melhor controlo da temperatura. Dessa forma, evitará o 
desperdício enquanto tenta temperar a água; 
 

➢ Feche sempre as torneiras após a sua utilização e certifique-se que ficam bem 
fechadas. Se estiver avariada, feche-a na torneira de segurança e arranje-a. 

 

Com estes conselhos poupe até 50% no consumo! 

 

Chuveiros 
 
Os banhos e duches são usos bastantes significativos na habitação, representando 
próximo de 1/3 do consumo médio de uma habitação, pelo que o potencial de poupança 
é significativo. Recomenda-se aplicar as medidas que reduzam o volume gasto em cada 
utilização pelo controle dos principais fatores que influenciam o consumo associado ao 
duche, caudal do chuveiro, sua duração e número: 
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➢ Utilize preferencialmente o duche em alternativa ao banho de imersão; 
➢ Prefira duches curtos, com um período de água corrente não superiora 5/7 

minutos, feche a água do duche enquanto se ensaboa e lava o cabelo; 
➢ Utilize um balde na casa de banho para aproveitar a água que sai do chuveiro 

enquanto não aquece. Esta água pode depois ser utilizada para limpezas, rega 
ou em substituição da água do autoclismo; 

 
➢ Adapte dispositivos convencionais a dispositivos eficientes através da instalação 

de arejadores, redutores de caudal, redutores de pressão ou válvulas de 
regulação. 

 

A opção por dispositivos mais eficientes pode permitir reduções no 
consumo da ordem dos 40%, na diminuição de águas residuais e também 

do consumo de energia associado ao aquecimento de água… 
 
 
 
 

Cozinha (Torneiras, Máquinas de Lavar) 

 

Torneiras 
 
Juntamente com as torneiras de lavatório, o consumo de água nas torneiras de cozinha 
tem um peso significativo no consumo de uma casa. 
 

➢ Minimize a utilização de água corrente para descongelar alimentos. Se não os 
retirou do congelador de véspera, utilize em alternativa bacia ou alguidar; 

 
➢ A água utilizada para lavar a fruta e legumes poderá ser utilizada igualmente para 

a rega de plantas. Não a deite fora; 
 

➢ Verifique se as torneiras ficam bem fechadas após o uso. Não as deixe a correr 
ou a pingar; 
 

➢ Evite a lavagem manual da louça. Se não puder evitar, não lave a louça peça a 
peça. Junte um número de peças razoável e lave-a então, evitando igualmente 
que a torneira esteja aberta continuamente, não deixando a água a correr 
enquanto enxagua; 
 

➢ Sempre que possível instale redutores / arejadores / economizadores de caudal 
conseguindo reduzir o seu fluxo de água sem perder o conforto. Considere 
igualmente a colocação de torneiras com maior ângulo de abertura do manípulo 
ou eco-stop; 
 

➢ Pondere a possibilidade de instalar torneiras misturadoras visto que estas 
permitem ter um melhor controlo da temperatura da água. 
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Com estes conselhos poupe até 50% no consumo de água associado às 

torneiras! 

Máquinas de Lavar 
 
A utilização das máquinas de lavar roupa e louça é responsável por cerca de 10% do 
consumo de água de uma habitação. A redução do consumo de água nestes 
equipamentos está diretamente ligada à forma como estes são utilizados. 
 

➢ Selecione os programas económicos, conducentes a um menor consumo de 
água;  

 
➢ Não utilize programas com ciclos desnecessários (ex. pré-lavagens);  

 
➢ Sempre que possível utilize a capacidade total de carga. Uma máquina cheia 

consome menos água e energia do que duas com a carga incompleta, mesmo 
selecionando a opção “meia-carga”; 

 
➢ Se tiver pouca roupa para lavar, não use o programa de “meia- -carga”, opte por 

a lavar à mão. Lavar pouca roupa à mão gasta menos que lavar na máquina, 
mesmo selecionando a opção “meia-carga”; 
 

➢ Sempre que tenha que substituir / adquirir as máquinas de lavar, considere a sua 
eficiência. Prefira as máquinas que consumam menos água nas suas lavagens; 
 

➢ Na compra de eletrodomésticos opte pelos de menor consumo de água e de 
eletricidade (indicados no rótulo de eficiência energética). Tenha especial 
atenção aqueles que utiliza com maior frequência pois pode obter uma redução 
significativa nos consumos. 
 

Com estes conselhos poupe até 20% no consumo de água na máquina de 
lavar roupa e 50% na máquina de lavar louça! 

 
 
 

Limpeza 
 
É uma atividade muito importante na manutenção da habitação e para o bem-estar dos 
seus residentes. A redução do consumo de água nestas atividades pode ser conseguida 
com simples gestos: 
 

➢ Na lavagem do veículo, opte por baldes de água. Evite a utilização da mangueira 
mas, caso o faça, feche a torneira quando não estiver a utilizar a água; Procure 
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lavá-lo com menos frequência; Aproveite a água da chuva para lavar a sua 
viatura; 
 

 
➢ Utilize mangueiras com dispositivos de controlo de caudal na extremidade ou 

com desligamento automático, de modo a permitir o rápido corte ou diminuição 
de caudal sem ter de se deslocar à torneira de alimentação do sistema; 

 
➢ Nos espaços exteriores, sempre que possível substitua a lavagem com utilização 

de água (mangueira) por métodos de limpeza a seco (vassoura), caso seja 
necessário utilizar água nessa limpeza, varra em primeiro lugar; se possível não 
utilize água potável para lavar o espaço exterior de sua casa; 
 

➢ Utilize equipamentos com água sob pressão ou com mistura de ar. Eles conferem 
maior força à água e consequentemente maior poder de limpeza, tornando esta 
operação mais eficiente. 

 

Com estes conselhos poupe até 70% no consumo de água na limpeza do 
espaço exterior, para além de tempo, energia e detergentes! 

 
 
 

Lazer (Piscinas, Espaços Verdes) 

 
 

Piscinas 
 
Embora pouco usuais, podem ter um peso importante no consumo de água da 
habitação. A construção / instalação de uma piscina carece de uma atenção redobrada 
de forma a otimizar o consumo. 
 

➢ Opte pelo uso de fontes de abastecimento alternativos a água da rede pública, 
assim reduz elevados encargos na aquisição de água; 

 
➢ Utilize uma cobertura isotérmica, permitindo a redução de cerca de 80 a 90% das 

perdas de água por evaporação (que se pode traduzir numa poupança de vários 
milhares de litros de água) e que evita também a entrada de pó, folhas e outros 
elementos; 

 
➢ Tenha em conta possíveis problemas de estanquicidade, tanto na estrutura da 

piscina como nas tubagens, uniões hidráulicas e zona dos filtros e bombas, que 
podem ter importantes perdas de água. 
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Espaços Verdes 
 
Quem possui um espaço verde também consome água para rega que representa um 
peso importante no consumo. Pense na economia de água que conseguirá a longo 
prazo, afinal o jardim perdurará por muito tempo. O dinheiro que investir na sua 
conceção pode ser recuperado em poucos anos. 
 

➢ Opte pelo uso de fontes de abastecimento alternativos a água da rede pública 
(poços furos particulares), assim reduz elevados encargos na aquisição de água 
para rega. 

 
➢ Considere a plantação de espécies endémicas (espécies típicas da região) que 

naturalmente conseguem sobreviver com menor quantidade de água visto 
estarem adaptadas ao clima ou então a espécies menos exigentes em termos 
hídricos. No caso de plantas mais exigentes, evite regas excessivas, que acabam 
por asfixiar a vegetação; 

 
➢ Evite grandes áreas de relvados visto serem bastante exigente sem termos 

hídricos; 
 

➢ Coloque uma camada de mulch (ex. casca de pinheiro) em torno das árvores e 
plantas diminuindo-se o contacto direto da luz solar com o solo, conservando a 
humidade evitando-se o crescimento de ervas daninhas (necessita no mínimo de 
uma camada de espessura de 15-20 cm); 

 
➢ Plante árvores que façam sombra no verão, reduzindo a evaporação da água na 

terra protegida pela sombra; Se as plantas tiverem mais de dois anos, a sua rega 
já não precisa de ser tão constante, pois as suas raízes já se estabeleceram no 
solo; 

 
➢ Ajuste a máquina de cortar relva para uma configuração mais elevada (não tão 

rente) para que o relvado fique mais alto o que resultará na redução da 
evaporação, mantendo uma maior humidade do solo, reduzindo assim a 
necessidade de rega; 
 

➢ Instale um mecanismo que lhe permita aproveitar a água da chuva ou de outras 
tarefas caseiras para regar o seu jardim; 

 
➢ Regue de manhã cedo ou à noite, visto que desta forma poupa a água que se 

perde com o calor do sol (evaporação), além de ser mais adequado para as 
plantas; Regue somente quando o solo necessita, permitindo a sua absorção. 
Não o sature com água. As plantas morrem mais depressa com excesso de rega 
do que por falta de água; Tente reduzir num minuto cada uma das sessões de 
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rega. Se verificar que estão a ficar em stress hídrico volte ao período de tempo 
inicial; 

 
➢ Se a água escorrer pelo jardim face à inclinação, divida o tempo de rega em 

períodos mais curtos para permitir uma melhor absorção; 
 

➢ Nunca encha completamente os vasos ou floreiras das plantas com 
terra/substrato. Deixe pelo menos 2,5 cm livres para permitir uma rega eficaz; 
 

➢ Na rega manual, use mangueira com dispositivo de controlo de caudal na 
extremidade ou com desligamento automático, de modo a permitir o rápido 
corte ou diminuição de caudal sem ter de se deslocar à torneira de alimentação 
do sistema; 

 
➢ Prefira sistemas automáticos de rega, como o gota-a-gota, onde o consumo de 

água é mais controlado; Verifique periodicamente o sistema de rega automático 
de modo a apurar possíveis fugas; 

 
➢ Ajuste o seu plano de rega a cada mês, para se adequar às condições 

meteorológicas sazonais. 
 
 

Aproveitamento de águas pluviais 
 
Em atividades como a rega, a lavagem de automóveis, pátios e passeios ou para 
descargas de autoclismo não é necessária a utilização de água potável, com elevados 
padrões de qualidade. 
 
Como forma de redução de consumo de água potável pode reaproveitar as águas 
cinzentas (proveniente de duches e lavatórios) ou pluviais para esses fins. 
 
Para que seja possível fazer o aproveitamento da água da chuva, é necessária uma 
superfície de recolha, que geralmente é a cobertura da habitação/edifício, e um 
depósito de armazenamento. 
 
Pode optar-se por um reservatório subterrâneo, o qual, apesar de acarretar custos de 
instalação mais elevados, tem a vantagem de não ocupar espaço acima do solo. Neste 
caso, será necessário instalar uma bomba para a elevação da água. 
 
 

Curiosidades 
 

➢ Cada português gasta em média 100 litros de água por dia. 
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➢ Em cada descarga do autoclismo gasta 10 a 15 litros de água; o consumo deste 
equipamento representa cerca de 40% do consumo doméstico e 230 mil milhões 
de litros de água no país por ano. 
 

➢ Ao fazer a barba com água a correr gasta, em média, 75 litros de água. 
➢ Ao lavar os dentes com água a correr gasta, em média, 50 litros de água. 

 
➢ Ao tomar duche de 5 minutos gasta 25 litros de água; num banho de imersão 

gasta pelo menos 3 vezes mais. 
 

 
ÁGUAS RESÍDUAIS 

 
É Proibido lançar na rede geral de esgotos: 
 

➢ Quaisquer substâncias que, de uma maneira geral, possam obstruir e/ ou 
danificar as canalizações e seus acessórios ou causar danos, p.ex. produtos 
venenosos ou tóxicos, cotonetes, plásticos, pensos, etc. 

 
➢ Entulhos, areias, lamas, cinzas, cimento. 

 

➢ Gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou dispositivos similares. 
 

➢ Matérias explosivas ou inflamáveis. 

 
➢ Óleos alimentares usados, para os quais existem soluções de reciclagem sem 

qualquer custo (oleão). 
 

 
 


