
Resumo 

Esta dissertação apresenta uma abordagem ao problema do consumo de água ao nível 

urbano, tendo como referência geográfica a cidade do Porto.  

No âmbito deste trabalho apresenta-se uma descrição dos principais usos ao nível urbano e 

uma caracterização geral dos consumos na cidade portuense. Como complemento sugerem-

se algumas medidas que poderão ser adoptadas e apresenta-se uma análise comparativa 

dos consumos de água, assim como uma análise de viabilidade económica relativamente à 

aquisição de dispositivos eficientes.  

Uma vez que a nível nacional não existem dados reais relativos à caracterização quantitativa 

do consumo de água numa habitação, neste trabalho inclui-se um conjunto de dados 

relativos a uma experiência realizada numa habitação.  

É possível concluir que ainda existe muito para fazer ao nível do consumo de água no nosso 

país. É urgente repensar todo o processo de gestão da água, apostando numa perspectiva 

de uso eficiente da água. Esta mudança passa pela alteração de comportamentos por parte 

dos consumidores, sendo possível diminuir em cerca de 60% o consumo de água numa 

habitação. O valor cobrado pela água é baixo, incentivando o seu uso indiscriminado e 

desperdício. Assim sendo, a definição de um sistema tarifário adequado pode ser uma 

medida eficaz na redução do consumo de água.  

Abstract 

This thesis presents an approach to water consumption problem at urban level, having Oporto 

city as geographic reference.  

In the scope of this work it is presented a description of the main uses in the urban level and a 

general characterization of Oporto city consumptions. As supplement some measures that 

could be adopted are suggested and a comparative analysis of water consumption is 

presented. It is also presented, as well as an economic analysis related to efficient devices 

acquisition.  

Once does not exist real data related to quantitative characterization of water consumption in 

a house, this work includes a data set related to an experience carried through in a house.  

It is possible to conclude that in our country still exists a lot to do in the water consumption 

level. It is urgent to rethink the water management process, betting in an efficient water use 

perspective. In order to achieve this change, consumers need to alter their behaviour, 

knowing that it is possible to reduce 60% water consumption in a house. Water price is low, 



stimulating its indiscriminate use and wastefulness. Thus, an adjusted tariff system can be an 

efficient measure to reduce water consumption.  


