COMUNICADO

14 de julho de 2017

REFORÇO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS
NO PORTO SANTO – VERÃO 2017
Tendo em vista a melhoria do serviço público de recolha de resíduos sólidos
urbanos à população do Porto Santo e aos seus visitantes, durante o período de
Verão, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que irá reforçar este serviço,
através das seguintes medidas, nas zonas de maior concentração de pessoas:
1. Antecipação do horário de início das recolhas de resíduos indiferenciados e
seletivos para as 07h00, a partir do dia 17 de julho até ao dia 2 de setembro
(inclusive);
2. Recolha extraordinária de resíduos indiferenciados aos sábados, entre as
07h e as 12h, de 15 de julho a 16 de setembro;
3. Recolha extraordinária, no centro da cidade, de resíduos indiferenciados
aos domingos entre as 07h e as 09h, de 30 de julho a 27 de agosto;
4. Reforço pontual da capacidade de deposição nos pontos públicos sujeitos a
maior concentração e também a um superior n.º de passagem de pessoas.
5. Reforço da lavagem e desinfeção dos contentores públicos de deposição de
resíduos.
A ARM relembra ainda o serviço gratuito de recolha a pedido, para resíduos
verdes – da limpeza de jardins e espaços verdes, e monos - eletrodomésticos,
colchões, móveis, entre outros resíduos volumosos, ao dispor dos seus clientes
domésticos.
Para solicitar este serviço, basta ligar para o número verde 800 910 500 (chamada
grátis) e efetuar o agendamento da recolha dos seus resíduos.
Não abandone os resíduos verdes e monos ao lado dos contentores. Contribua
para a limpeza dos espaços públicos e, consequentemente para o bem-estar,
segurança e saúde de todos. O gesto de cada um faz a diferença.
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Foto: Viatura de recolha de resíduos verdes e monos da ARM – Porto Santo

Pág. 2 de 2
ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. • Rua dos Ferreiros, nº 148 – 150 • 9000-082 Funchal
Telef.: 351 291 201020 • Fax: 351 291 201021 • E-mail: geral@aguasdamadeira.pt

