Caro(a) Munícipe,
Com vista à diminuição das contribuições de águas pluviais
para o sistema de águas residuais, minimizando a entrada
de caudais em excesso neste sistema, nomeadamente em
períodos de forte pluviosidade, a Esposende Ambiente irá
realizar a empreitada “Beneficiação da Praceta 1.º de Maio
União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra”,
procedendo à reformulação da rede de drenagem de
pluvial.
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Pretende-se, assim, promover uma exploração dos sistemas
de saneamento básico com a eficiência que atualmente é
exigida, prevenindo a ocorrência de inundações, acidentes
de viação e problemas ambientais.
Caso pense que as redes prediais de águas residuais e de
águas pluviais da sua habitação estão interligadas,
proceda desde já aos trabalhos necessários para correção
da anomalia.
Com a instalação da caixa ramal de pluvial na rua, será
ainda colocada uma pequena ponta de tubo para o
interior da sua propriedade, no final da qual executará
uma caixa para que futuramente possa fazer a ligação da
sua rede interna.

Não podemos deixar ainda de alertar para os incómodos
que a obra irá causar na sua rotina e na acessibilidade à
sua habitação.
Por regra, será garantida a manutenção de toda a
acessibilidade pedonal nos períodos diurno e noturno.
Sempre que, por razões técnicas e de segurança, a
acessibilidade automóvel não seja possível, solicitamos a
sua compreensão.

Os trabalhos desenvolver-se-ão no período diurno entre as
8h00m e as 17h30m, com pausa para o almoço entre as
12h00m e as 13h00m.
Para mais esclarecimentos poderá contactar o Setor de
Projetos e Empreitadas da Esposende Ambiente na sede da
empresa, sita na Travessa Conde de Agrolongo, n.º 10 –
Esposende ou através do Telefone 253 969 380.
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Caso tenha alguma rotina que torne estritamente
necessária a acessibilidade de viaturas no período diurno,
queira, por favor, alertar os técnicos da Esposende
Ambiente.

Telefone: 253 969 380
Prevenção domiciliária: 968 042 328
Avarias: 253 969 388
E-mail: geral@esposendeambiente.pt

