Aviso
Face à situação grave de seca prolongada que o país atravessa e atendendo às responsabilidades que o Município de Penedono tem
nesta matéria, torna-se necessário informar a população sobre a necessidade urgente de tomar medidas no imediato para reduzir ao
máximo os consumos de água desnecessários durante este período crítico que estamos a atravessar.
A captação principal da Barragem da Ponte Pedrinha encontra-se no nível mínimo e as diversas nascentes e furos existentes no concelho,
podem não ser suficientes para suprir as necessidades básicas de consumo de água, caso se mantenham os consumos de água atuais.
O Município de Penedono já se encontra a tomar medidas para minimizar os transtornos provocados pela seca prolongada desde
agosto, com o fecho das regas municipais e de todos os fontanários de abastecimento público cuja origem fosse a água da rede, no
entanto estas medidas não se afiguram suficientes caso a população não colabore com a alteração dos seus hábitos de consumo. Não há
previsões de precipitação significativa para os próximos meses.
Assim sendo, solicita-se à população que colabore com o Município de Penedono no combate à seca com a adopção de medidas de
redução de consumo de água.
São de seguida enumeradas algumas medidas que facilmente podem ser implementadas no dia-a-dia dos consumidores:
- Reduzir o número de descargas de autoclismo nas casas de banho e/ou reduzir o volume de descarga do mesmo;
- Não lavar os dentes com água corrente, utilize um copo;
- Tomar banhos rápidos e de chuveiro;
- Evitar ao máximo a lavagem de louça com água corrente. Se possível utilizar uma pia para lavar e outra para passar a louça po r água
limpa;
- Lavar a roupa sempre com a máquina na sua capacidade máxima, para garantir uma maior eficiência. Cada ciclo de lavagem utiliza a
mesma quantidade de água. É possível aumentar a eficiência das lavagens se estas forem efetuadas com o tambor cheio;
- Não regar quintais e hortas com água da rede, bem como não lavar viaturas e pavimentos;
- Quando ligar a água quente, e sempre que possível, enquanto esta não chega à torneira, aproveitar a água fria para um recipiente;
- Podem ainda ser adquiridos dispositivos para acoplar às diversas torneiras, os chamados redutores de caudal de água. Com redutores
de caudal, pode vir a reduzir até 50% o consumo de água.
A prioridade municipal será sempre assegurar o abastecimento de água à população em qualidade e quantidade.
Agradece-se desde já a vossa melhor compreensão e lamenta-se eventuais transtornos que possam surgir.
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