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Informação simplificada
sobre a gestão dos serviços
Para dar cumprimento ao disposto na alínea g) do nº1
do Anexo I do Decreto Lei 114/2014 de 21 de julho,
alterado pela Lei 41/2018 de 8 de agosto, a EMARP
vai disponibilizar mensalmente no “Notícias do
Ambiente”a informação simplificada sobre os
resultados da última verificação da qualidade da água
para consumo humano, obtidos na implementação do
Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).
De igual modo, no cumprimento da alínea g) do nº2
do citado Anexo, anualmente será dada informação
simplificada, a fornecer pelas Águas do Algarve, SA,
sobre os resultados obtidos no saneamento de águas
residuais urbanas.
Também de acordo com a alínea d) do nº 3,
anualmente será fornecida informação simplificada
sobre a distribuição do encaminhamento dos resíduos
urbanos para as diferentes operações de gestão da
Algar, SA.

Quebra-Mitos

Os 11 mitos sobre a reciclagem
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4. Posso colocar escovas de dentes no ecoponto
amarelo?
Na maioria dos casos não. Por ser uma peça
constituída por vários materiais diferentes,
dificilmente separáveis, as escovas de dentes comuns
não são recicláveis – uma escova comum é feita de
plástico, metal, nylon e, em alguns casos, borracha. A
melhor opção será sempre optar por alternativas mais
sustentáveis.
Outros exemplos de produtos que ficam longe dos
ecopontos pela sua composição complexa, é, por
exemplo, a esponja comum de lavar a loiça.
Próxima edição:
5. Já pago a taxa de resíduos sólidos urbanos,
ainda tenho que ter o trabalho de reciclar?

Pequenas mudanças, grandes poupanças
A ÁGUA NÃO É INESGOTÁVEL

Quando lavar as frutas ou os legumes
aproveite a água para regar plantas,
para lavar o chão ou para a sanita.

FEVEREIRO 2019

DESINFESTAÇÃO

DE RATOS E BARATAS

EXPOSIÇÃO
18 FEVEREIRO A 22 MARÇO 2019
18 de fevereiro a 22 de março de 2019

A primeira campanha de 2019 de desinfestação de blatídeos e
murídeos (baratas e ratos) da rede municipal pública de
saneamento está agendada para os meses de fevereiro e
março.
C o n s u l t e o s m a p a s e m w w w. e m a r p. p t e e f e t u e
simultaneamente uma desinfestação no seu espaço,
contactando uma empresa privada habilitada para o efeito, o
que melhorará a eficácia da desinfestação, evitando que os
seres infestantes migrem das condutas para o interior das
edificações.
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INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018 DE 8 DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água
distribuída no Concelho de Portimão cumprem com as normas
de qualidade fixadas na legislação.
Informação mais detalhada pode ser consultada no sítio da
internet: www.emarp.pt - Serviços - Água de Abastecimento Qualidade da Água e em www.ersar.pt.
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