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QUANDO FOR PASSEAR O SEU CÃO 
TENHA UM SACO À MÃO!
“A sério? Vais deixar o meu cocó no 
chão?” Esta é uma das mensagens que 
integra a campanha de sensibilização sobre 
os dejetos caninos, que a EMARP colocou 
na rua no início do mês de setembro.

A estratégia desta campanha passa por dar 
voz aos animais, com mensagens 
direcionadas aos seus donos para que 
tenham um comportamento responsável e 
cuidem da cidade que é de todos.

A campanha, que tem como interlocutores 
os amigos caninos, pretende sensibilizar os 
donos para uma conduta incorreta – não 
recolher os dejetos dos seus animais 
de estimação, um comportamento que 
coloca em perigo a saúde pública e a 
higiene dos espaços usados por todas as 
pessoas.

Os dejetos dos caninos, para além de 
causarem maus odores e um aspeto 
desagradável, podem ser geradores de 

doenças graves, para a população em geral 
e inclusive para os próprios animais. As 
crianças, quando brincam nos espaços 
públicos, são particularmente vulneráveis e 
acabam por estar sujeitas a doenças 
transmissíveis pelos amigos de quatro 
patas.

A EMARP coloca à disposição dos 
munícipes cerca de 300 
dispensadores de sacos, distribuídos 
pelo concelho que permitem aos 
donos dos patudos recolher, de forma 
prática e higiénica, os seus dejetos. 

Tenha sempre um saco à mão, esteja 
prevenido, e não seja apanhado de 
surpresa. Um gesto simples como 
proceder à remoção dos dejetos 
caninos, com o auxílio de um saco, 
que deve ser depositado, 
devidamente atado, num contentor 
ou papeleira, faz toda a diferença.

Deixe o Seu Cão 
Orgulhoso do Dono e 
Seja Um Bom Vizinho!



ÁGUA PORTIMONENSE
70 Anos de Abastecimento Público
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 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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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
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Dados fornecidos pela ALGAR,SA.

AGOSTO 2021

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

OBRIGADO
por reciclar! 232

toneladas

362
toneladas

3524
toneladas

-10,84% 16,52%

232
toneladas

12,83% 6,38%

PORTIMÃO

Esta exposição oferece-lhe a oportunidade de 
percorrer a história da água Portimonense até 
aos nossos dias e surge no âmbito dos 70 anos 
dos Serviços Municipalizados de Portimão 
(1951–2021) e 20 anos de atividade da EMARP, 
dois marcos incontornáveis da história 
portimonense.

Aguardamos pela sua visita até 
ao dia 22 de outubro!

Ao aderir à fatura eletrónica está a contribuir ativamente 
para poupar o ambiente e ajudar os sem abrigo de 
Portimão.

Entre os meses de abril e agosto a EMARP doou, ao 
PROJETO TMN (Tua, Minha, Nossa) da MAPS, € 3.840 .

Seja solidário e adira à Fatura Eletrónica!

ADIRA À FATURA 
ELETRONICA e DÉBITO DIRETO

CAMPANHA SOLIDÁRIA - PROJETO T.M.N. PORTIMÃO

AJUDE A APOIAR PESSOAS SEM-ABRIGO DE PORTIMÃO

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)


