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Assunto: Poupar Água

O município de Celorico da Beira exorta a população a restringir o consumo 
de água potável ao essencial, a fim de tentar garantir o abastecimento em 
quantidade e qualidade necessárias ao seu bem estar, nesta fase de 
condições climatéricas adversas e de aumento exponencial de consumo, em 
consequência do regresso dos emigrantes à terra dos seus afetos.

Confrontados com a maior seca das últimas décadas, sem previsão de chuva 
até ao fim do ano, e uma onda de calor sem precedentes a assolar o país, 
com temperaturas acima de 40ºC, condições propiciadoras dos incêndios 
florestais, a pouca água potável existente torna-se, cada vez mais, minguada 
para fazer face a todas as necessidades da população.

Com o intuito de mitigar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de 
água potável para consumo doméstico em todo o território, o município de 
Celorico da Beira está a implementar uma estratégia de promoção de 
consumo criterioso da água, limitado ao essencial e sem desperdício, com 
aplicação imediata. Com este propósito, vai proceder ao fecho das torneiras 
dos fontanários ligadas à rede de abastecimento público de água em todas as 
freguesias, aumentar a fiscalização dos consumos indevidos e proibir as 
lavagens de pavimentos e/ou carros, regas de jardins e enchimentos de 
piscinas, sob pena dos infratores serem penalizados. 

No âmbito deste quadro de consumo racional e parcimonioso deste recurso 
natural, vital e esgotável, apela ainda à população para adotar 
comportamentos e atitudes conducentes à poupança de água, divulgados em 
diversas campanhas de sensibilização levadas a cabo no município de 
Celorico da Beira, em anos anteriores. 

AVISO N. 67/2022



 

Rua Sacadura Cabral n.º 39, 6360-350 Celorico da Beira | telefone (+351) 271 747 400 
www.cm-celoricodabeira.pt | geral@cm-celoricodabeira.pt | NIPC 506 849 635 Página 2 de 2 

 

 

 

 

A água é fonte de vida logo, o mais valioso património da humanidade, pelo 
que, é obrigação de todos reduzir o seu consumo, reutilizá-la e utilizá-la de 
forma eficiente, racional e sustentável, redobrando os cuidados para evitar o 
seu desperdício, em especial, durante este período de seca. O futuro da 
Humanidade está nas mãos de cada um de nós. Cada gota de água que hoje 
desperdiçarmos, estará em falta amanhã! 

 

Poupe. Reduza. Reutilize. Não desperdice uma gota! 

 

 

Celorico da Beira, 5 de agosto de 2022 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

(Por delegação e subdelegação de competências do Presidente da Câmara conferidas pelo 
Despacho nº55/2021 de 26/10) 

 

 

 

  

 


