PUBLICAÇÃO INTEGRANTE À FATURA

de JULHO 2019

SEPARE OS SEUS RESÍDUOS
NAS PRAIAS
(NA DESCIDA DO EDIFÍCIO TARIK)

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.

PEQUENOS GESTOS DIÁRIOS
FAZEM TODA A DIFERENÇA.

JULHO 2019

Quebra-Mitos

Os 11 mitos sobre a reciclagem
Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com

EXPOSIÇÃO
22 JULHO A 23 AGOSTO 2019

continuação do número anterior...

7. Parti um copo em casa. Meto-o no ecoponto verde?
A resposta é não. Os copos de casa, na maior parte dos casos feitos
de vidro temperado, não devem ser colocados no ecoponto verde.
Os vidros temperados podem ser reciclados, mas o facto de terem
sofrido processos de transformação na sua produção, faz com que a
sua reciclagem resulte num produto de muita fraca qualidade.
Outros tipos de vidro que também não podem ser reciclados são,
por exemplo, os espelhos e o pirex.
Próxima edição:
8. Materiais que parecem, mas não podem entrar no
ecoponto amarelo.

INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018 DE 8 DE AGOSTO

VESTIDAS DE COR

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Exposição de Fotograﬁa

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.

Dina Salvador
22 JUL / 23 AGO

Atendimento da EMARP

linha avarias águas e saneamento

PORTIMÃO

para avarias na rede pública de abastecimento

ABRIL 2019

282 400 265 (24h)

Caso pretenda deixar de receber as nossas informações,
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.
RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

282 400 260 (8h30 às 17h30)
linha resíduos
para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras

808 282 260 (8h30 às 17h30)
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geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

VIDRO

www.emarp.pt

282 420 880 (24h)
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

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana
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A si que colabora, Obrigado!

