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SEPARAR É A 
NOSSA PRAIA

PEQUENOS GESTOS DIÁRIOS
FAZEM TODA A DIFERENÇA.

A EMARP tem ao dispor da população 
veraneante ecopontos para separação 

de resíduos, na Praia da Rocha, 
Praia de Alvor e Praia do Alemão.

Desfrute do verão, do sol, da praia
e deposite os resíduos nos 

ecopontos corretos.
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080€
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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: Gráfica Comercial - Loulé - Tel.: 289 420 200

CUSTO DE IMPRESSÃO: 0,0197 €

TIRAGEM: 44.000 exemplares | Distribuição gratuita linha resíduos

 (8h30 às 17h30)808 282 260

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

linha ru
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas 
/ limpeza urbana

 (24h)282 420 880

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

 (24h)282 400 265

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

 (8h30 às 17h30)282 400 260

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

EXPOSIÇÃO '18

2 JULHO a 3 AGOSTO

Atendimento da EMARP
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2017

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

ABRIL 2018

toneladas
135

+ 12,5%

toneladas
189

+ 3%

toneladas
208

+ 5%

ESPLANADAS
e�VENDA�
AMBULANTE

A desinfestação no Município de Portimão, uma das competências da 
EMARP, abrange a rede pública de saneamento, espaços públicos 
pavimentados, as linhas de água incluídas no perímetro urbano e as 
ilhas ecológicas (excluem-se os espaços ajardinados). A desinfestação 
tem como objetivo o controlo de blatídeos e murídeos (baratas e ratos) 
nas áreas referidas, ocorrendo somente no interior dos coletores e caixas 
de visita, dado que é proibido a aplicação no exterior.
No decorrer de cada ano civil a EMARP efetua três campanhas de 
desinfestação da rede pública de saneamento, com duração estimada 
de 35 dias de intervenção por campanha. Estas decorrem em 
fevereiro/março, junho/julho e outubro/novembro. Por forma a 
melhorar a eficácia de desinfestação, evitando que os seres infestantes 
migrem das condutas para o interior das edificações, recomendamos 
que efetue simultaneamente uma desinfestação nas condutas do seu 
(prédio/moradia até ao coletor geral) espaço privado através de uma 
empresa privada habilitada para o efeito. 
É de referir que em diversas situações o rato-de-campo tem sido 
confundido com o rato de esgoto. O rato-de-campo não se encontra na 
rede de saneamento, sendo a sua presença mais notada em terrenos 
baldios com falta de limpeza da vegetação ou casas abandonadas, locais 
estes que lhes proporcionam condições ótimas para abrigo, alimentação 
e reprodução. Mais uma razão para não alimentar os animais em 
espaços públicos, pois sem querer, estamos a alimentar também 
animais nocivos à nossa saúde.

Caso pretenda deixar de receber as nossas informações, 
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.

FOTOGRAFIA DE
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DESINFESTAÇÃO

De acordo com comunicação 
das Águas do Algarve, SA, foi 
alterada a taxa de recursos 
hídricos (TRH) faturada nas 
componentes de água de 
abastecimento (AA) e águas 
residuais (AR).

TAXA

RECURSOS HÍDRICOS


