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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

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água 
distribuída no Concelho de Portimão cumprem com as normas 
de qualidade fixadas na legislação.

CONTROLO 
DA QUALIDADE 
DA ÁGUA
INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO
NA LEI 41/2018 DE AGOSTO

m outubro a EMARP foi até ao 
Mercado Municipal de Portimão e 

durante as suas compras os clientes 
tiveram a oportunidade de saber se 
estavam inseridos na área-piloto da 
recolha seletiva, e em caso afirmativo, 
levantar gratuitamente o balde de 7 L 
disponível para integrarem nas suas 
habitações. 

Através destas ações a empresa 
pretende estar mais próxima dos 
munícipes,  sensibilizar acerca da 
importância de evitar o desperdício e 
valorizar os restos de comida que 
ocupam cerca de 40% do balde de 
lixo indiferenciado.

Separar os resíduos orgânicos, um 
recurso tão valioso, vai permitir 
transformar restos de comida em 
fertilizante 100% natural. 

A EMARP foi ao Mercado Municipal de 
Portimão e falou com os clientes sobre 
a Recolha de Resíduos Orgânicos 

De março a setembro já desviámos do aterro e 
devolvemos aos solos 350t de matéria orgânica.

E



Água e Saneamento
Avarias na rede pública de abastecimento.

282 400 265 (24h)

Resíduos e Limpeza Urbana
Assuntos relacionados com ilhas ecológicas
e limpeza urbana.

282 420 880 (24h)

Geral e Leitura do Contador
Informações gerais e leitura do contador.

282 400 260 (8h30  - 17h30)

Recolha de Resíduos Especiais
Reclamações, orçamentos, recolha de verdes,
monstros e resíduos de obras.

808 282 260 (8h30  - 17h30)

Impressão: CTT, S.A.
T.: 210 471 616
Tiragem: 44.000 exemplares
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

AGOSTO 2022PORTIMÃO

Dados fornecidos
pela ALGAR,SA.

OBRIGADO
por colaborar!

(*) diferença percentual da 
recolha de resíduos em relação 
ao mesmo período de 2021

PA
PE

L 
E 

CA
RT

Ã
O

VI
D

RO

EM
BA

LA
G

EN
S

IN
D

IF
ER

EN
CI

A
D

O
S

297
toneladas

412
toneladas 3520

toneladas

7,22% O
RG

Â
N

IC
O

S 
(2

02
2)

74
toneladas13,81%

240
toneladas

3,45% -0,14%

As primeiras chuvas são responsáveis pelo transporte de resíduos que se podem acumular 
na embocadura dos sistemas de drenagem, interferindo com o escoamento das águas.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE PORTIMÃO RECOMENDA:

Limpe os ralos dos canais de drenagem de quintais, varandas e garagens;

Faça uma revisão aos sistemas de bombagem;

Limpe as caleiras e os algerozes dos telhados;

Remova resíduos das linhas de água que provoquem estrangulamentos do 
escoamento.

Se detetar situações na via pública, como buracos, sargetas e 
sumidouros obstruídos, contacte a LINHA PROTEÇÃO 24 – 808 282 112

Medidas Preventivas

24 OUTUBRO
a 25 NOVEMBRO

EXPOSIÇÃO 
COMEMORATIVA

10 ANOS
D’IMPULSOS


