
AGENDAMENTO
RECOLHA DE MONSTROS

Não abandone os monstros na rua. 
É só ligar que a EMARP vai buscar.

www.emarp.pt Publicação mensal integrante da fatura de setembro 2021

notícias SETEMBRO 2021

LIVRE-SE DOS MONSTROS LÁ DE CASA… 
Por favor não deposite junto aos ecopontos os eletrodomésticos que avariaram, os 
móveis que acabou de substituir, ou outro tipo de lixo indiferenciado volumoso.

É fundamental que cada munícipe separe e deposite o seu lixo no interior dos contentores e ilhas 
ecológicas. 

O lixo indiferenciado volumoso, os “Monstros”, são resíduos que não podem ser recolhidos nos 
circuitos normais de recolha devido às suas dimensões, volume, formas ou outras características. 
Nestes casos deve agendar uma recolha com a EMARP e não fazer deposições na via pública. 

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)

No que diz respeito aos têxteis e calçado, estes materiais devem ser depositados em contentorização adequada, nomeadamente nos 
ecopontos localizados na área de atendimento da EMARP, junto à entrada do Parque da Alameda, alguns postos de combustível e 
centros comerciais. Pode optar ainda por entregar diretamente a uma instituição de solidariedade social do concelho.

Ao depositar estes materiais no exterior dos ecopontos está a impossibilitar a reutilização dos mesmos e a comprometer 
indevidamente o espaço comum.

Manter a cidade limpa e melhorar o bem-estar de todos é um dever cívico 
fundamental que deve ser salvaguardado com boas práticas e responsabilidade. 

O QUE É QUE A EMARP PODE RECOLHER:

MÓVEIS TAPETES ELETRODOMÉSTICOS COLCHÕES RESÍDUOS VERDES

808 282 260
geral@emarp.pt

Pela cidade de todos 
nós, faça a sua parte!



ÁGUA PORTIMONENSE
70 Anos de Serviços Municipalizados  

A próxima exposição a visitar na área de atendimento 
da EMARP, intitulada “Água Portimonense – 70 anos de 
Serviços Municipalizados”, tem um valor especial, uma 
vez que foi produzida internamente, com a colaboração 
de colegas de diferentes setores, e contou com o apoio 
do Museu de Portimão.

Esta exposição, que tem o objetivo de dar a conhecer a 
história da água em Portimão até aos nossos dias, surge 
no âmbito dos 70 anos de Serviços Municipalizados 
(1951–2021) e 20 anos de atividade da EMARP, dois 
marcos incontornáveis da história portimonense.

Deixamos o convite para viajar no tempo de um recurso 
indispensável à vida e conhecer algumas peças que 
invocam outros tempos.

Fontenários em alvenaria com mecanismo para venda de água, à entrada da Vila Nova de Portimão, junto à ponte

Gerador de Corrente Elétrica 
da Estação Elevatória da Figueira

13 SETEMBRO a 22 OUTUBRO 2021

INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018 DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água distribuída 
no  concelho de Portimão estão em conformidade com as normas 

de qualidade �xadas na legislação, exceto uma situação de 
incumprimento, que foi comunicada à ERSAR e à Autoridade de 

Saúde. A investigação deste incumprimento foi inconclusiva 
relativamente às causas e os resultados das análises de veri�cação 

não con�rmaram o incumprimento.

Informação detalhada em: www.emarp.pt e em www.ersar.ptPA
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Dados fornecidos pela ALGAR,SA.

JULHO 2021

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

OBRIGADO
por colaborar!

238
toneladas 242

toneladas

2861
toneladas

7,69% -0,41%

191
toneladas

4,95% -4,95%

PORTIMÃO

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.

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

Já tem a nossa APP 
no seu telemóvel?

ONLINE

Pesquise por 
EMARP Online
na APP Store 
ou Google Play

Com esta aplicação é mais fácil 
efetuar a gestão e consulta de toda 
a informação do seu contrato:

- Comunicação de leituras;
- Consulta de consumos;
- Consulta de faturas;
- Gestão do débito direto;
- Adesão à fatura eletrónica;
- Atualização de dados pessoais;
- Conta corrente;
- Pedido de recolha de resíduos;
- Apoio ao cliente.

Se já está registado na área de cliente da 
página de internet EMARP, pode entrar na 

aplicação com as mesmas credenciais, sem 
efetuar um novo registo.


