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TARIFÁRIO 2017

INSTALAÇÃO DE NOVA ILHA ECOLÓGICA

Neste ano não há alterações no tarifário a aplicar pela EMARP na faturação da água de abastecimento (AA), águas 

residuais (AR) e resíduos urbanos (RU), bem como na prestação de serviços diversos relacionados com estas atividades.

Recordamos, no entanto, que na faturação estão incluídos rubricas de índole estatal como o imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) e a taxas de recursos hídricos (TRH) e de gestão de resíduos (TGR) que, eventualmente, poderão 

sofrer alterações.

A EMARP iniciou no passado mês de dezembro as obras na Rua da Olivença para a instalação de uma nova ilha 

ecológica e pavimentação da via. Esta obra tem prevista uma duração de 45 dias e o custo de € 68 533,69.
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linha resíduos

 (8h30 às 17h30)808 282 260

para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras

linha ru
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas 
/ limpeza urbana

 (24h)282 420 880

linha avarias águas e saneamento
para avarias na rede pública de abastecimento

 (24h)282 400 265

geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

 (8h30 às 17h30)282 400 260

RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2015

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

NOVEMBRO 2016

toneladas
111

+1,7%

toneladas
153

+0,1%

toneladas
158

-4,6%

EXPOSIÇÃO
9 janeiro a 10 fevereiro

Atendimento da EMARP

PINTURA

LAURENTINO CABAÇO

PINTURA DE LAURENTINO CABAÇO

CORES 
E FORMAS
 em

Harmonia
Há uns meses atrás, num dia de verão, onde o sol irradiava com intensidade, 

estava uma pequena gota a apanhar o seu banho de sol na Praia da Rocha.  

A temperatura elevada transformou-a em vapor, e ficou tão leve que 

começou a subir até juntar-se a uma grande massa de vapor de água.

Arrastada pelo vento, e agora com o frio a envolver-lhe o corpo, a gota de 

água evaporada condensou, voltando novamente ao seu estado líquido, 

agora no céu.

Ficou mais pesada e voltou a cair juntamente com muitas outras gotas de 

água, cuja queda foi amortecida por um guarda-chuva de um munícipe que 

passeava na Mexilhoeira-Grande, caindo finalmente numa 

sarjeta/sumidouro, junto à estrada.

Esta escuridão levou-a para outro espaço maior, um coletor, acabando  por 

desaguar numa linha de água. Agora ao ar livre, percorreu uma longa 

distância até chegar à Ria de Alvor e entrar novamente no mar, da Praia de 

Alvor, onde irá apanhar os banhos de sol no próximo verão.

Para que este ciclo da água aconteça, é necessário que as sarjetas e linhas 

de água estejam desobstruídas. E é neste contexto, que a EMARP efetua o 

serviço de limpeza destes espaços, entre Setembro e Abril, impedindo que a 

chuva fique presa no coração da nossa cidade.

O seu papel também é importante, não efetue descargas de resíduos nas 

sarjetas ou sumidouros. O Ambiente agradece.

O parque de estacionamento subterrâneo 
Rocha Prime encerra a 23 de janeiro e reabre 
a 1 de junho de 2017.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME


