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época balnear portimonense 
abriu com oitenta ecopontos 
novos e uma campanha de 

sensibilização que pretende alertar os 
veraneantes para a importância de 
continuar a separar os resíduos enquanto 
estão de férias na praia, no campo ou em 
qualquer outro lugar.

Durante o mês de junho a EMARP 
procedeu à substituição dos antigos 
contentores por novos recipientes, de 
cores diferentes, com o objetivo de 
facilitar a separação de materiais como o 
papel, vidro, plástico e indiferenciados, 
possibilitando assim desviar esses 
resíduos dos oceanos e aterros.

Face à quantidade de materiais que 
continuam a não ser reciclados, em 
particular as embalagens, é urgente, não 
só acabar com o lixo largado 
indiscriminadamente nos areais, mas 
também alertar para a importância da 
correta deposição dos resíduos nos 
recipientes certos, uma vez que um 
resíduo indiferenciado depositado no 
contentor errado pode contaminar os 
materiais recicláveis impossibilitando a 
sua transformação e posterior 
reutilização. 

Nos últimos 3 anos foram recolhidos nas 

praias de Portimão cerca de 2.460 
toneladas de resíduos, entre os quais 
constam apenas 143  toneladas de 
recicláveis (vidro, plástico e papel), e 
enviados para o aterro 2.316 toneladas de 
materiais que não tiveram qualquer 
aproveitamento.

Para ajudar os veraneantes a utilizarem 
corretamente os ecopontos será 
efetuado um reforço de comunicação, 
junto à contentorização localizada nas 
zonas com maior a�uência de pessoas, 
através de sinalética bilingue, em 
português e inglês, sob o mote “Não há 
que enganar”, com toda a informação 

acerca do que se deve e não se deve 
depositar. 

Limpeza das praias
Durante a época de verão com a chegada de 
turistas veri�ca-se, inevitavelmente, um 
aumento signi�cativo do lixo produzido e 
depositado na nossa zona costeira. Para 
permitir que a experiência balnear seja a 
melhor possível a equipa de Limpeza Urbana 
da EMARP assegura a remoção mecânica dos 
detritos na areia, a recolha dos resíduos bem 
como a limpeza manual do areal, garantindo 
diariamente a limpeza e higiene das praias do 
município.

Época balnear arrancou com novos 
ecopontos e campanha de sensibilização

A

POR FAVOR DEPOSITE O SEU LIXO NO SÍTIO CERTO

Não há que enganar...
DURANTE AS FÉRIAS CONTINUE A RECICLAR!
NA PRAIA, NO CAMPO, EM QUALQUER LUGAR...



INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018DE 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 �xadas 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.

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

282 400 265 (24h)

Linha ru
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
limpeza urbana

282 400 880 (24h)

Geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

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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Distribuição Gratuita

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

MAIO 2021

(*) diferença percentual da recolha de resíduos 
em relação ao mesmo período de 2020

OBRIGADO
por colaborar!

192
toneladas 139

toneladas

2105
toneladas

16,00% -4,05%

136
toneladas

4,12% -0,13%

PORTIMÃO

Rua José António marques, 17
Apartado 318, 8501-953 Portimão
Horário: dias úteis 8h30 / 17h30
T.: 282 400 260  |  F.: 282 400 269  |  geral@emarp.pt
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s Instale a nossa APP
utilizando o código QR:

Pesquise por EMARP Online
na APP Store ou Google Play

DE JOÃO JESUS

Metal Art
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ADIRA À FATURA 
ELETRONICA e DÉBITO DIRETO

CAMPANHA SOLIDÁRIA - PROJETO T.M.N. PORTIMÃO

AJUDE NO APOIO A PESSOAS SEM ABRIGO DE PORTIMÃO
POR CADA NOVA ADESÃO A EMARP DOA 2€ À INSTITUIÇÃO

GrátisCómodo SimplesEcológico Poupe o Pla�eta

FAÇA JÁ O SEU PEDIDO EM EMARP.PT: 1. Área de Cliente » 2. Faça o registo » 3. Escolha o contrato
4. Clique em ADERIR à FATURA ELETRÓNICA (no separador GESTÃO)


