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22 de março: Dia Mundial da Água 

 
Esta semana assinala-se o Dia Mundial da Água. E a Água bem 

merece um dia comemorativo, que relembre o quanto ela é essencial 

à vida, e a importância de garantirmos a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água potável no planeta. A água é a bebida de eleição 

do almoço escolar, e a única presente, pelo que não poderíamos deixar 

de a homenagear na Ementa Informativa desta semana. 
 

Essencial, mas não consumida como tal: Sabe-se que o consumo de água por parte da população 

portuguesa, encontra-se muito abaixo das recomendações. De acordo com o último Inquérito Alimentar 

Nacional e de Atividade Física de 2015-2016, quando considerada a água de consumo (excluindo a água 

intrínseca aos alimentos ou a utilizada para confeção), os portugueses bebem, em média, menos de 1 

litro de água por dia, sendo as crianças a faixa etária que apresenta um menor consumo, com uma média 

de apenas 432mL de água por dia1. Vejamos o quanto estes valores se afastam das recomendações2: 
 
 

 

    Crianças: 2-3 anos 1,0L  |   4-8 anos 1,2L  |   9-13 anos1,4L (sexo feminino) e 1,6L (sexo masculino); 

    Adolescentes e Adultos: 1,5L (sexo feminino) e 1,9L (sexo masculino). 
 

Saliente-se que estes são valores gerais, pois os mesmos podem variar com outros fatores, como o nível de atividade 

física, a temperatura ambiente, o estado de saúde, entre outros.  
 

 

 

Um aliado para um bom dia: São muitas as razões pelas quais é importante beber água. Sendo esta o 

principal constituinte das células do nosso corpo, ela está envolvida no transporte de nutrientes e nas mais 

variadas reações metabólicas do organismo. Em particular, se queremos que o nosso dia corra pelo melhor, 

devemos evitar a desidratação a todo o custo, pois esta associa-se a um pior desempenho cognitivo e 

físico, e a um pior estado de humor. 
 

Substitutos nefastos: Não é só o consumo insuficiente de água que pode trazer riscos para a nossa saúde. A 

sua substituição por bebidas açucaradas é também um problema, pois reduz a qualidade nutricional da 

nossa alimentação, acresce-a de calorias vazias (sem teor nutritivo para o organismo) e potencia o 

aparecimento de obesidade, cáries dentárias e doenças crónicas.  
 

Boas notícias para quem bebe mais água: Sabe-se que quem bebe maiores quantidades de água 

diariamente, ingere, em média, menos energia, consome menos calorias a partir de bebidas com açúcar, 

menos gordura total e saturada, menos sal e colesterol.3 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ajude-nos a promover o consumo de água junto dos nossos alunos! 

Crianças, idosos ou pessoas doentes, apresentam por vezes uma perceção de sede diminuída.  Para além 

disso, Crianças e Adolescentes tendem a priorizar o ir brincar ou socializar com os amigos. Cabe-nos, a 

todos, estarmos atentos às suas necessidades e incentivar estes grupos a ingerir água regularmente. 
 

 

Fonte: 1: Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados; 2: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

saudável, “Hidratação adequada em meio escolar”, setembro de 2014; 3: Março – Mês da água no PNPAS, Nutrimento, março, 2018. 
 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de:  https://nutrimento.pt/  

 


