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Renovamos a nossa 
Identidade Visual

Cumprir no presente, Cuidar do futuro.

N No ano em que se assinalam 
20 anos de atividade e 70 anos 
de Serviços Municipalizados 

(1951–2021), dois marcos de incontor-
nável importância para a história porti-
monense, considerámos que era o 
momento oportuno para repensar a 
identidade visual da empresa. 

A revitalização da marca tem o grande 
objetivo de promover um maior alinha-
mento entre a missão, a visão e o 
posicionamento da empresa e a forma 
como esta comunica, apresentando 
uma nova hierarquia de conteúdos, 
construindo um caminho de maior 
proximidade e apresentando ferramen-
tas como o site, a aplicação digital e a 
própria fatura, com uma linguagem 
visual atual, apelativa e uma navegação 

mais dinâmica e interativa.
O novo conceito pretende elevar a 
marca re�etindo valores de rigor e exce-
lência, de uma empresa que se enqua-
dra no movimento por um desenvolvi-
mento sustentável, que se preocupa em 
“Cumprir no presente, Cuidar do futuro”, 
sendo esta a assinatura da marca que 
passará a incorporar os suportes de 
comunicação, sempre que aplicável.

A identidade visual, que está integrada 
numa estratégia de comunicação clara e 
ajustada às necessidades atuais de um 
universo mais presente no digital, será 
ativada nos canais de comunicação da 
empresa de forma gradual. Esta situa-
ção levará à coexistência de ambas as 
marcas, antiga e nova, durante um 
período de tempo.

Conheça a nova identidade visual da marca em emarp.pt

ESTACIONAMENTO DE 
DURAÇÃO LIMITADA À 
SUPERFÍCIE 
RETOMADO NO DIA 
1 DE JUNHO
A retoma do estacionamen-
to de duração limitada na 
via pública, suspenso até à 
data devido à pandemia, 
será retomado no dia 1 de 
junho, assim como a abertu-
ra do parque de estaciona-
mento Rocha Prime, locali-
zado na Praia da Rocha, 
ocorrerá na mesma altura.

ESTACIONAMENTO À 
SUPERFÍCIE  

A entrada em vigor do siste-
ma de estacionamento de 
duração limitada à superfí-
cie, que abrange localiza-
ções na parte central de 
Portimão, no Largo do Dique 
e na Praia da Rocha, vem 
permitir um melhor acesso e 
a rotação de um maior 
número de utilizadores 
nestas zonas, habitualmente 
mais congestionadas e sujei-
tas a grande pressão. Os 
residentes que tenham o 
domicílio �scal no municí-
pio, podem usufruir de 60 
minutos diários grátis, 
entre as 00h00 e as 24h00.

Leia a notícia completa 
em portipark.pt 
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INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água distri-
buída no concelho de Portimão estão em conformidade com as 
normas de qualidade �xadas na legislação, exceto duas situa-
ções de incumprimento que foram comunicadas à ERSAR e à 
Autoridade de Saúde. A investigação destes incumprimentos foi 
inconclusiva relativamente às causas e os resultados das análises 
de veri�cação não con�rmaram o incumprimentos.

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)

Impressão: IdeiasXL, Lda
T.: 224 950 971
Tiragem: 44.000 exemplares
Distribuição Gratuita
Caso pretenda deixar de 
receber as nossas informações, 
contacte-nos para dpo@emarp.pt 
ou no nosso Atendimento.

DE JOÃO  HÉBIL

Co� Fio
EXPOSIÇÃO DE STRING ART
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PORTIMÃO

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

ABRIL 2021

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

OBRIGADO
por colaborar!

174
toneladas 150

toneladas

2012
toneladas

16,83% -4,80%

135
toneladas

3,19% 1,64%

ROCHA PRIME
ESTACIONAMENTO  |  PARKING

   NÃO ANDE         
ÀS VOLTAS!

272 
LUGARES

4 
PISOS

ESTACIONAMENTO
GRATUITO

1 JUNHO a 30 SETEMBRO

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

www.emarp.pt

Para além da recolha de OBJETOS VOLUMOSOS, a 
EMARP também recolhe os seus VERDES (restos de 
jardim) até um limite máximo de 30m3 por mês (aproxi-
madamente 30 contentores de lixo).

PORTIMÃO
PROTEJA

O AMBIENTE

LIVRE-SE DOS 
MONSTROS LÁ 
DE CASA

LIGUE À EMARP!

808 282 260

Marcações das 9h00 às 17h00

ou envie-nos um email 
para: geral@emarp.pt


