
DESPERDIÇAR 
HOJE,

É FALTAR AMANHÃ

EIS ALGUMAS SUGESTÕES DA ÁGUAS DO 
ALGARVE, PARA EVITAR DESPERDÍCIOS

A 
SÉRIO?

A empresa Águas do Algarve, S.A. concessionária do Sistema 
multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do 
Algarve fornece água certificada para Consumo Humano (ERSAR 
n.º 2 /2011) há mais de uma década (desde 2007), sustentada num 
Plano de Segurança da Água e no sistema de gestão alimentar 
ISO 22000 auditado anualmente por entidade certificadora 
externa.

Estes processos e mecanismos de avaliação e gestão do risco, 
têm como objetivo essencial dotar a região do Algarve com um 
sistema de abastecimento de água que se pode considerar como 
seguro, do ponto de vista da saúde publica dos cidadãos, 
melhorando os níveis de atendimento e promovendo a 
qualidade ambiental, que são fator essencial para o 
bem-estar da população e para o desenvolvimento 
económico e turístico da região. 

Isabel Soares, Aguas do Algarve

Feche a torneira enquanto está 
a escovar os dentes. 

Evite regar o jardim em horas de calor. 
Sempre que possível, use um regador.

Faça sempre cargas completas nas 
máquinas de lavar loiça e roupa.

Ajuste o autoclismo para o 
volume de descarga mínimo.

Tome duches rápidos e feche 
a água enquanto se ensaboa.

Feche a torneira enquanto ensaboa a loiça 
e volte a abrir apenas para enxaguar.

Instale dispositivos de redução 
de caudal nas suas torneiras. 

Reutilize a água. Por exemplo, a águas 
das lavagens para a sanita ou jardim.

O Consumidor tem de aprender a ser mais inteligente nas 
escolhas que faz, em prol da sobrevivência humana e da 
sustentabilidade dos recursos naturais. É urgente que as 
pessoas tenham consciência da necessidade de reverem os 
seus hábitos, procurando alternativas sustentáveis. A escassez 
de água tem uma grande influência nas nossas vidas, no nosso 
dia-a-dia, na nossa economia, no nosso bem-estar…. Em tudo!!! 
A minha sugestão? Não desperdice água ou qualquer que seja 
o recurso natural do planeta. Isto se queremos ter um futuro 
risonho e sustentável, e já agora com férias de qualidade. Já 
imaginou um único dia sem água? Siga as sugestões que aqui 

deixamos e visite o nosso site para muitas mais...  
Boas férias.

Teresa Fernandes, Aguas do Algarve

Teresa FernandesIsabel Soares

“não siga maus 
exemplos!
EVITE o 

desperdício de água”


