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PUBLICAÇÃO MENSAL

águas e resíduos de portimão

www.emarp.pt
a cuidar do ambiente há 15 anos

Portimão com Ambiente
EDUCAR e SENSIBILIZAR

Para que não haja extravio da sua correspondência, é essencial que nos forneça os últimos três números do Código Postal (exemplo: 8500-xxx) 

da sua morada.

Para os clientes em que a morada de correspondência é diferente da morada de consumo, deve fornecer o Código Postal das suas duas 

moradas.

Pode atualizar os seus dados diretamente no Atendimento da Sede da EMARP, por correio eletrónico para geral@emarp.pt, através do número 

282 400 260 ou enviar para Rua José António Marques, 17, Apartado 318, 8501-953 Portimão, indicando sempre o seu número de cliente.

e seu o cao!
` ~e sua responsabilidade limpar os dejetos do seu cao

NOTA: instruções de uso impressas nos sacos dos dejetos caninos.

INTRODUZA A MÃO NO SACO 
DE PLÁSTICO,  COMO SE DE UMA 
LUVA SE TRATASSE.

1
APANHE OS DEJETOS.

2
REVIRE O SACO DE FORMA 
A  QUE OS DEJETOS  FIQUEM 
NO SEU INTERIOR.

3 DÊ UM NÓ NA EXTREMIDADE  
DO SACO E COLOQUE-O NUMA 
PAPELEIRA OU NUM CONTENTOR 
DE RU (resíduos urbanos).

4

` ~ao
ao 

~

~

Apesar dos 251 dispensadores de sacos de plástico para recolha de dejetos caninos, e embora tendo sido efetuadas inúmeras 

sensibilizações por parte dos fiscais da EMARP, alguns munícipes continuam a não recolher os dejetos dos seus cães.

A EMARP procede à limpeza urbana através da varredura manual/mecânica, bem como à lavagem da via pública com água e 

desengordurante, produtos equivalentes ao detergente da loiça. No entanto, por mais que se lave é impossível controlar a proliferação 

de dejetos caninos, pelo que se apela à consciência cívica dos nossos munícipes para recolher os dejetos dos seus cães!

É DA  RESPONSABILIDADE DOS DONOS LIMPAR OS DEJETOS DO SEU CÃO!

Efetivamente, no Regulamento de Serviços da EMARP, na alínea b) do Artigo 140º, constitui contra-ordenação punível com coima entre 

€ 265 e € 5.300, a não remoção e limpeza dos dejetos produzidos por animais, por parte dos proprietários dos mesmos.

SABIA QUE OS DEJETOS CANINOS, QUANDO EXPOSTOS NA VIA PÚBLICA, 

PODEM TRANSMITIR DOENÇAS A PESSOAS E ANIMAIS?

A EMARP AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO.
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2014

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

Dezembro 2015

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

808 282 260 (8h30 às 17h30)

para reclamações, orçamentos, recolha de verdes/monstros/resíduos de obras

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

Exposição

15 fevereiro a 18 Março

Atendimento da EMARP

toneladas
103

+10,6%

toneladas
123

+16,5%

toneladas
179

+12%

SEJA NOSSO AMIGO 
NAS REDES SOCIAIS

AS OBRAS DA EMARP
A EMARP está a remodelar a Rede de Abastecimento de Água na Via V3, que consiste 

em substituir a tubagem existente por tubagem em PVC DN315, KM16, dado que a 

existente tinha um historial de roturas muito elevado entre a rotunda da “mata” o 

viaduto da Rua D. Martinho Castelo Branco. Trata-se de uma obra cujo valor é de € 

115.000 por concurso público e com o prazo de 60 dias, estando também prevista a 

repavimentação daquela faixa em toda a zona de intervenção.

Dado o enorme historial de roturas na conduta existente DN90, na Estrada do Vau, 

está a EMARP a proceder à sua substituição, por uma outra em PVC DN160, KM10.

A obra está a ser realizada por administração direta, ou seja, com pessoal e meios da 

empresa e tem um custo estimado de € 48.000 e uma duração de 60 dias.

Está ainda previsto a criação de uma rede pluvial, na zona da estrada com maiores 

problemas de acumulação de águas das chuvas.

FEVEREI RO 2016

15 FEVEREIRO A
18 DE MARÇO

2016

smomento
presente - passado - ninguém sabe

exposição fotográfica

Juan Lores
Andaluzia


