ÁGUA – UM RECURSO VITAL
A escassez de água é um cenário cada vez mais provável, se não houver um melhor uso deste
recurso, alertam as Nações Unidas, que apelam à redução da sua poluição pelos países ricos. Os
países industrializados estão a poluir os rios ao lançarem neles mais de 70% do volume de efluentes
não tratados.
Prevê-se que em 2025 cerca de 1.800 milhões de pessoas vivam em zonas com absoluta
escassez de água e 2/3 da humanidade sofram restrições no abastecimento. As alterações
climáticas poderão agudizar o problema.

ALERTA!

A CADA 15 SEGUNDOS MORRE 1 CRIANÇA DEVIDO A DOENÇAS
RELACIONADAS COM A FALTA DE ÁGUA!

Sabia que…
A Agência Europeia do Ambiente alertou para o uso insustentável da água?!
• Os maiores problemas de escassez de

água verificam-se na Europa do Sul?!

Utilização de Água na Europa

• O stress hídrico está a aumentar em

algumas regiões do Norte?!
• As alterações climáticas estarão na

origem do aumento da intensidade e da
frequência das secas, agravando o
stress hídrico, nomeadamente nos
meses estivais?!
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Note bem!
A União Europeia recomenda que se…
...reduza o consumo de água em todos os sectores de actividade.
…promova a aplicação de planos de gestão da seca e se coloque a tónica nos riscos e não
na gestão das crises.
…evite a prática de culturas bioenergéticas intensivas nas zonas onde há escassez de água.
…combine culturas e métodos de irrigação de modo a aumentar a eficiência da utilização da
água na agricultura.
…utilize os fundos nacionais e comunitários (PAC – Política Agrícola Comum) na promoção do
uso eficiente e sustentável da água, assim como, em programas de sensibilização pública para
promover uma utilização sustentável da água.
…resolva o problema das fugas nos sistemas de abastecimento de água, responsáveis por
perdas superiores a 40% do abastecimento total, em algumas partes da Europa.
…exerça uma vigilância adequada e crie um sistema de multas ou penalizações para resolver o
problema da captação ilegal de água para usos agrícolas.
...crie incentivos a uma maior utilização de recursos hídricos alternativos, tais como águas
residuais tratadas, águas usadas e água da chuva recolhida, a fim de contribuir para a redução
do stress hídrico.

PENSE NO SEU FUTURO E NO DE TODOS NÓS! POUPE HOJE, PARA TER AMANHÃ!
REDUZA A PROCURA DE ÁGUA E AUMENTE A EFICIÊNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO!

