
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise dos 
resultados do 
inquérito 
Inquérito realizado aos residentes em Portugal 
Continental e Ilhas, sobre o consumo de água em casa 
Este relatório foi desenvolvido pelo PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL (PCS) com o intuito de perceber o comportamento dos portugueses 
em relação ao consumo de água em casa. 
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I. Introdução 

 
O presente inquérito foi desenvolvido pelo PCS no âmbito das suas iniciativas de 
promoção e divulgação de informação sobre sustentabilidade no setor da construção. 
Neste caso, o inquérito focou-se no consumo do recurso água nos edifícios, mais 
especificamente, em casa dos portugueses. A intenção foi perceber, em primeira instância 
e de forma generalizada, a realidade vivida pelos portugueses em relação aos seus hábitos 
de consumo deste recurso. 
Este relatório apresenta a análise aos resultados do inquérito por questionário realizado 
junto de todos os portugueses residentes em Portugal Continental e Ilhas e com acesso à 
internet. De perguntas simples e fáceis de responder, teve a intenção de não desmotivar o 
utilizador procurando identificar as questões principais que influenciam os consumos de 
água.  
 
O questionário que consubstância o presente estudo foi composto por 46 questões 
estruturadas de forma a serem compreendidos os aspetos mais relevantes que contribuem 
para os gastos de água em casa.  O questionário foi respondido exclusivamente via web, 
com recurso à plataforma GoogleForms, entre os dias 15 de Fevereiro e 19 de março de 
2022, tendo sido recolhidas 1382 respostas completas.  
 
Participaram neste inquérito famílias de 1, 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9 e 10 pessoas de agregado 
familiar. A caracterização dos participantes do estudo revelou que quase metade dos 
portugueses admite ser uma familia com muitas preocupações para poupar água (45,3%) e 
outra metade admite ter apenas algum cuidado (45,8%). Os restantes não se identificam 
em nenhuma das opções do inquérito, mas apenas 1,1% diz que não se preocupa nada em 
poupar água. 
 
A maioria dos participantes já deixou de tomar banho de imersão, uma vez que 96,6% 
revelaram que nunca tomam banho de imersão.  
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II. Metodologia 

 
O inquérito por questionário foi divulgado em várias páginas de Facebook e de Instagram 
do PCS e no Website do Portal da Construção Sustentável. Os dados recolhidos com 
recurso ao sistema GoogleForms foram analisados e tratados por colaboradores do PCS.  
 
O questionário apresentou-se da seguinte forma: 
 

1. HABITAÇÃO 

 

 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 
 

2. AGREGADO FAMILIAR E HÁBITOS 

 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

 
 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

 
 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

3. HÁBITOS GERAIS 
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4. ESPAÇO EXTERIOR 
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5. OUTRAS QUESTÕES 
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III. Resultados e análise das respostas 

 
O inquérito destinou-se a todos os portugueses que residem em Portugal Continental e 
Ilhas. A maioria dos inquiridos que participou neste inquérito, mora na zona da Grande 
Lisboa, seguido da zona Norte, Algarve, Centro e Grande Porto. 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS INQUIRIDOS 

 
 
Como já referido, pretendeu-se um inquérito resumido em questões simples, fáceis de 
responder e que não desmotivassem o utilizador. Nas respostas observadas na primeira 
questão, sobre a quantidade média de água consumida mensalmente, um quarto dos 
inquiridos não sabe a sua media de consumo. 
 

Gráfico1. QUANTIDADE DE ÁGUA CONSUMIDA 
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Muito embora esta informação conste na fatura da água. Segundo a tipologia de 
habitação, predominou o número de resposta sobre aqueles que habitam uma casa 
tipologia T3 (3 quartos + sala) 

 
 

Gráfico 2. TIPOLOGIA DA HABITAÇÃO 
 

 
 
Se analisarmos o consumo de água por tipologia, podemos verificar que o consumo de água 
mensal predominante é entre 6m3 e 3m3 de água em tipologias T3 e T2. Verifica-se também que o 
tamanho de uma habitação é proporcional ao consumo de água, independentemente do número 
do agregado familiar. 
 
 

Gráfico 3. CONSUMO DE ÁGUA POR TIPOLOGIA 
 

 
A maioria dos inquiridos vê a sua fatura incluír a taxa de gestão de resíduos (TGR) que, em 
Portugal, vigora desde 2007. 
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Gráfico 4. TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS INCLUÍDA NA FATURA 

 
Dos inquiridos que não vêm a TGR incluída na sua fatura mensal, paga uma média mensal 
pelo consumo de água, menos de 30€. 
 

Gráfico 5. FATURA QUE NÃO INCLUÍ A TGR 

 
 
 
Daqueles que pagam a TGR, o valor médio da fatura mensal é entre 30€ e 60€, sendo que 
só recebe faturas com valores acima de 60€ que habita num T3 e T4. E de todos os 
inquiridos dizem respeito apenas a 2% dos inquiridos.  
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Gráfico 6. FATURA QUE INCLUÍ A TGR 

 

 
 
Num Universo de adultos (todos aqueles que têm mais de 12 anos) verifica-se que mais de 
90% dos inquiridos, sendo que cerca de 3% dos participantes neste inquérito toma banho 
de chuveiro e de imersão. Não é significativo o número de pessoas que responderam a 
este inquérito que só toma banhos de imersão. 

 
Gáfico 7. PREFERÊNCIA DE BANHO 

 
Quanto à duração de banho de chuveiro, já que é a opção predominante, a maioria dos inquiridos, 
71%, diz demorar cerca de 10 minutos no banho de chuveiro e 24,1%, demora entre 10 e 20 min. 
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Gráfico 8. DURAÇÃO DE BANHO DE CHUVEIRO 
 

 
Um banho de 15 minutos, sem fechar o chuveiro, consome mais do que a ONU recomenda 
de uso de água por pessoa num dia inteiro: 135 litros. Para a organização, 110 litros são o 
suficiente para "atender às necessidades de consumo e higiene". Num banho de apenas 5 
minutos, são facilmente consumidos entre 30 a 40 litros de água, que é uma quantidade 
considerável capaz de garantir a higiene.  
 
A partir de 10 minutos, já estamos a desperdiçar água! Por isso é também importante 
fechar a torneira de água, enquanto se escova os dentes. Neste campo 91,3% dos 
inquiridos fecha a torneira, enquanto 8,3% admite não fechar. 
 
 

Gráfico 9. FECHAR A TORNEIRA ENQUATO ESCOVA OS DENTES 

 
 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

A maioria dos inquiridos também opta pela solução mais económica quando tem de lavar 
a loiça. De acordo com vários estudos e experiências, a lavagem da loiça à máquina é a 
opção mais económica a dois níveis: gasta menos água e é mais eficaz em termos da 
qualidade da lavagem. 
 

Gráfico 10. FECHAR A TORNEIRA ENQUATO ESCOVA OS DENTES 
 

 
 
São 62% dos portugueses que usam a máquina de lavar loiça, sendo que ainda há um 
universo considerável que lava a loiça à mão, este universo corresponde a famílias com um 
máximo de três pessoas. Se falarmos nos hábitos fora de casa, já que 48,4% dos inquiridos 
tem espaço exterior, o consumo de água aumenta. 
 

Gráfico 11. ESPAÇO EXTERIOR 
 

 
Sobre os hábitos de lavagem ou rega do espaço exterior, mais de metade informa que 
quando está a chover, não consomem água para este feito, o que é um bom hábito. 
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Gráfico 12. LAVAGEM ESPAÇO EXTERIOR 

 

 
 
A maioria dos inquiridos diz ter autoclismo de descarga dupla em casa.  E diz que sente 
que poupa água com este tipo de descarga 
 
 

Gráfico 13. TIPO DE AUTOCLISMO 
 

 
 
 
 
 



 

 

Resultados do Inquérito lançado aos Portugueses, sobre o consumo de água em casa | 2022 
PORTAL DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Gráfico 14. POUPA ÁGUA COM DESCARGA DUPLA 
 

 
 
Sobre se tem conhecimento de equipamentos para a poupança de água, a mairia dos 
participantes sabe o que são equipamentos para reutilização de águas pluviais e para 
reaproveitamento de águas cinzentas. 
 

Gráfico 15. EQUIPAMENTOS PARA A POUPANÇA DE ÁGUA 
 

 

 
 

 
Apesar de ser demonstrado que os portugueses têm conhecimento de bons hábitos para 
poupar água, mas mais de metade admite que não faz nada em específico para poupar 
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água, no entanto cerca de um terço dos participantes neste inquérito preocupa-se em 
poupar, sendo o mecanismo mais utilizado pelos participantes neste inquerito a colocação 
de redutores de caudal nas torneiras. 

 
Gráfico 16. FORMAS DE POUPAR ÁGUA 

 

 
 
Questinados sobre se fariam algum investimento para instalar equipamentos específicos 
para a poupança de água, a maioria admite que só o faz se o retorno for imediato. 

 
 

Gráfico 17. INVESTIMENTO PARA POUPAR ÁGUA 
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CONCLUSÕES 
 
Do relatório que explana os resultados obtidos através do inquérito, podemos facilmente 
concluir que os portugueses têm uma noção clara de que é necessário poupar água e que 
a água é um recurso escasso. De todos os inquiridos 99,1% diz mesmo que a água é um 
bem escasso. 
 
Destes 99,1% que se preocupam com a poupança de água em casa, a maioria possui 
autoclismos de descarga dupla para poupar água, mas destes, são 33,2% os que 
consideram não sentir a poupança efetiva de água. A reutilização de águas pluviais e 
possibilidade de reutilização de águas cinzentas está muito presente na realidade dos 
portugueses, sendo que 85% dos inquiridos sabem do que se trata. No entanto, só 
estariam dispostos a fazer esse investimento se o retorno fosse imediato. 
 
No entanto, há um número elevado de inquiridos que, apesar de afirmar que se preocupa 
com a poupança de água, demora entre 8-15 minutos no duche, o que é ainda muito 
tempo. Uma vez que um duche pode consumir até 40 L de água, se não fechar o chuveiro 
e em apenas 5 minutos. Mas, a maioria dos inquiridos possui autoclisnos de descarga 
dupla, cada descarga de autoclismo comum gasta 10 a 15 litros de água. A maioria dos 
inquiridos que se preocupam em poupar água em casa não faz ideia de quanto gasta uma 
torneira, que se aberta durante 1 minuto pode consumir 12 litros de água.  
 
E se pensarmos que se cada português mantiver a torneira aberta desnecessariamente, 
durante 1 minuto, tal representa um desperdício de 120 milhões de litros de água; estes 
120 milhões de litros de água garantem as necessidades básicas diárias de um milhão de 
pessoas. 
 
Sobre a reutilização de águas pluviais e reutilização de águas cinzentas, os inquiridos estão, 
como referido, perfeitamente cientes do que se trata. O que não devem saber é que em 
Portugal não existe legislação que regulamente especificamente o aproveitamento de 
águas em edifícios. Existe o DL 23/95, que é um obstáculo a esta técnica, pois proíbe a 
utilização de água não potável em redes prediais, nomeadamente em autoclismos. Em 
alguns regulamentos municipais não é permitida a ligação de poços ou de outras origens 
de água à canalização interior dos prédios.  
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Deviam ser criadas regras para que, no licenciamento de um projeto, esteja previsto um 
potencial de poupança de água, através da possibilidade de legalização de equipamentos 
que promovam esta poupança, como aqueles que armazenam águas pluviais e as 
encaminham para destinos não potáveis; ou aqueles que, através de uma mini-estação de 
tratamento, possibilitam a reutilização de águas cinzentas. Estes equipamentos tem 
tempos de retorno ainda acima de 20 anos, o que é um obstáculo à sua instalação. Caso 
estes equipamentos passem a ser uma possibilidade de instalação através da alteração da 
legislação e incentivos, talvez o valor de mercado se torne mais acessível. 
 
Convém que os decisores governamentais e os municípios estudem mais detalhadamente 
as opções de poupança de água. Pois sendo ainda o valor da água em Portugal um dos 
mais baixos da Europa, caso não haja incentivos e políticas para a poupança de água em 
casa, esta é uma preocupação que pode não vir a ter os efeitos  desejados.   
 
Convém lembrar que sem água não há vida e, por isso, tal como os nossos antepassados, 
temos um papel fundamental na sua proteção e valorização. Com pequenos gestos 
poderemos ainda ir a tempo de salvar este bem tão precioso! 
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