NOT E BEM!
Corrigir alguns hábitos diários de modo a obter uma poupança de água,
além de contribuir para a manutenção de um recurso natural
imprescindível, reduz a quantidade de energia consumida pelo sistema de
saneamento básico nos processos de tratamento, transporte e recolha
(para que a água chegue às habitações, tem que ser bombeada; as bombas
são alimentadas por electricidade).
Referência: Filipe Costa Pinto, “Poupar mais, poluir menos”; http://lua.weblog.com.pt/arquivo/agua.jpg (foto)

…HÁBITOS QUE PREOCUPAM!
¾ O consumo de água associado à utilização dos autoclismos representa 40% do total do consumo
doméstico. Estima-se o consumo médio anual em 45 mil litros por fogo, o correspondente a 230 mil
milhões de litros no país.
¾ Os banhos e duches representam cerca de 39% do total do consumo (de água) doméstico
(equivalente ao consumo médio anual de 44 mil litros por fogo, 224 mil milhões de litros no país).
¾ Estima-se que o consumo de água associado à utilização da máquina de lavar louça corresponda a
cerca de 4% do total do consumo doméstico, ou seja ao consumo médio anual de 4,5 mil litros por
fogo, 23 mil milhões de litros no país.
Textos adaptados a partir do Programa Nacional de Uso Eficiente da Água (Instituto da Água, Ministério do Ambiente e Ordenamento do
Território, 2001)

Sabia que…
… Quando comparados os consumos de água dos municípios de Viana do Castelo,
Braga, Porto, Guimarães, Chaves, Bragança, Peso da Régua, Vila Real e Vila Nova de
Gaia, o Porto bate o recorde dos consumos mais elevados. Cada habitante do Porto
consome, por dia, 244 litros de água, quando o valor de referência é 161 litros de água
por dia e por habitante. (Estudo Sondaxe)
Referência: http://www.oprimeirodejaneiro.pt¸ www.lablaa.org (foto);http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/posters/poster_mundo_agua.jpg

Perspectiva-se que o ano de 2006 seja mais um ano de seca!
Apostar, acima de tudo, na prevenção do consumo exagerado de água é um dever
de todos nós! Para que as reservas não sequem!...

ISTO COM A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS E DAS AUTARQUIAS!
NOTE BEM!
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