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EDUCAR e SENSIBILIZAR

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS

Para que os trabalhadores da EMARP possam passar a noite de Natal e a passagem de ano em família, os serviços de recolha do 

lixo serão efetuados fora do horário habitual.

Assim, e por forma a manter a cidade limpa, pedimos que não deposite o seu lixo no horário assinalado a vermelho.

A EMARP foi distinguida com o selo da 

Qualidade Exemplar da Água para 

Consumo Humano,  um galardão 

anualmente atribuído pela ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos), em parceria com o 

Jornal Água&Ambiente que pretende 

evidenciar as entidades distribuidoras de 

água que asseguraram uma qualidade 

exemplar de água para consumo humano, 

com base na avaliação de rigorosos 

parâmetros.

 O desempenho da EMARP no último ano 

de avaliação regulatória (2013), e que 

originou o prémio, foi o seguinte:

• 100% no cumprimento do número de 

análises agendadas programa de 

controlo de qualidade da água (PCQA) 

aprovado, para um valor de referência 

ERSAR de 100%;

• 99,42% no cumprimento global dos 

valores paramétricos, para uma 

exigência ≥ 99% ;

• 99,38% de cumprimento dos valores 

paramétricos do controlo de rotina 1 

(bactérias coliformes e Escherichia coli), 

sendo a referência ERSAR ≥ 99%;

•  100% dos valores paramétricos de cheiro 

e sabor, cumprindo a referência ERSAR 

de 100%;

• 64% no índice de conhecimento infra-

estrutural e de gestão patrimonial, 

quando a ERSAR preconiza ≥ 50%;

De realçar que a atribuição deste prémio 

está dependente do cumprimento 

cumulativo de todos os parâmetros 

referidos, sendo o reflexo do nível da 

qualidade do serviço prestado aos 

utilizadores.

Esta é a prova de que é seguro beber água da 

torneira de Portimão. 

A  EMARP  agradece  o  br io  e  o  

profissionalismo dos seus colaboradores e, 

como sempre, vai continuar a trabalhar para 

a merecer a confiança dos nossos clientes.

24 E 31 DE DEZEMBRO DEPOSITE O SEU LIXO ATÉ ÀS 18H00

DEPOSITE
24 dez  e  31 dez

Só até às 18h NormalmenteAté às 20h00

NÃO DEPOSITE

25 dez  e  1 jan

DEPOSITE
26 dez  e  2 jan

EMARP RECEBE DISTINÇÃO PELA QUALIDADE EXEMPLAR 
DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
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Exposição
24 Novembro a 9 Janeiro

Atendimento da EMARP das 8h30 às 17h30

errata: o valor de resíduos urbanos referente a agosto de 2014 é de 3.620t e não 4.353t
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2013

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

Outubro 2014

Rua José António Marques, 17 | Apartado 318 | 8501-953 Portimão

Horário: dias úteis 8h30 / 17h30

Coordenadas GPS:  37° 8' 5.67" N   8° 32' 19.00" W

Telefone: 282 400 260 | Fax: 282 400 269 |  geral@emarp.pt

www.emarp.pt

IMPRESSÃO: Litográfis - Albufeira - Tel.: 289 598 500

TIRAGEM: 46.000 exemplares | Distribuição gratuita
linha resíduos
para reclamações, orçamentos, recolha de verdes/monstros/s.obras

808 282 260 (8h30 às 17h30)

linha rsu
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas / limpeza urbana

282 420 880 (24h)

linha avarias águas e saneamento
para avarias na rede pública de abastecimento

282 400 265 (24h)

geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

282 400 260 (8h30 às 17h30)

RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

águas e resíduos de portimão

 | águas e resíduos de portimão

EVITE CONTRA-ORDENAÇÕES
Estas são deposições ilegais detetadas 

recentemente.

Seja consciente! Deposite os resíduos nos 

locais a estes destinados ou utilize os 

serviços de recolha GRATUITOS da EMARP 

(telefone 808 282 260) e evite problemas 

com a fiscalização.

Repetimos: GRATUITOS!

Separe os seus resíduos e 

deposite-os nos contentores 

corretos:

Embrulhos e sacos de 

papel no ;

Sacos de plástico no 

;

Garrafas de vinho e 

champanhe no 

.

contentor azul

contentor amarelo

contentor 

verde

BOAS FESTAS...
...E SEPARE BEM

ECOPONTO

AZUL

ECOPONTO

AMARELO

ECOPONTO

VERDE

12 Janeiro a 13 Fevereiro

Aprendiza de Feiticeira
Pintura de Ana Paes Rosa


