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No dia 1 de outubro iniciou-se o ano hidrológico, aumentando a probabilidade de ocorrência de
tempo instável. As primeiras chuvas são responsáveis pelo transporte de resíduos diversos que
tendem a acumular-se nas embocaduras do sistema de drenagem, interferindo no normal
escoamento das águas.
De forma a prevenir situações de inundação e minimizar os seus efeitos, o Serviço Municipal de
Proteção Civil de Portimão recomenda a adoção das seguintes medidas:
Limpeza e desobstrução de ralos e canais de drenagem de quintais, varandas, caves
e garagens, removendo folhas, areias e pedras que ali se tenham acumulado;
Revisão dos sistemas de bombagem;
Reposição de coberturas de edifícios em obras;
Limpeza de algerozes e caleiras;
Use a linha proteção 24 para alertar caso detete situações na via pública,
tais como, buracos, sargetas e sumidouros obstruídos, locais de acumulação
de folhas ou estaleiros de obras com depósitos não acondicionados.

NOVEMBRO 2017

SERVIÇOS DE RECOLHA GRATUITO
SEPARAÇÃODE
VIDRO

RESÍDUOS
DEPOSITAR

NÃODEPOSITAR

Garrafas.

Tampaserolhas.

Frascos.

Cerâmicas,chávenas,
pratosecopos.

Boiõesdevidro.

DEJETOS
CANINOS
ÉSUARESPONSABILIDADE
LIMPAROSDEJETOSDOSEUCÃO

Espelhos,janelas,vidros
especiais.
Jarras,cristal,pirex.
Lâmpadas.
AJUDEAMANTERACIDADELIMPA

Deposite

1

INTRODUZAAMÃONOSACODE
PLÁSTICO,COMOSEDEUMALUVA
SETRATASSE.

o seu óleo usado
em garrafas de plástico (PET)

2

no Oleão

APANHEOSDEJETOS.

3

NO ATENDIMENTO DA EMARP

REVIREOSACODEFORMAAQUE
OSDEJETOSFIQUEMNOSEUINTERIOR.

4

1 litro de óleo contamina
1 milhão de litros de água!
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PROTEJA O AMBIENTE!

linha avarias águas e saneamento

PORTIMÃO

para avarias na rede pública de abastecimento
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VIDRO

www.emarp.pt

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana

PAPEL E CARTÃO

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
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A si que colabora, Obrigado!

