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CO LHEITA DE SANG UE

9h30 às 12h30
Local: EMARP - Portimão
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PAYT - INOVAR PARA MELHOR SERVIR
Tal como já foi anteriormente referido, foi 

instalado experimentalmente o sistema 

PAYT (Pay-As-You-Throw) numa ilha 

ecológica do município, como forma de 

testar a operacionalidade do sistema de 

abertura e, ao mesmo tempo, avaliar a 

quantidade de resíduos indiferenciados 

depositada por cada munícipe.

Recentemente, a mesma Ilha Ecológica 

sofreu mais algumas inovadoras alterações. 

Assim, os contentores de reciclados também 

passaram a ter o mesmo sistema de 

a b e r t u r a ,  a t r a v é s  d o  c a r t ã o  j á  

disponibilizado para o lixo normal, enquanto 

o contentor de indiferenciados desta Ilha 

Ecológica passou a incorporar internamente 

Para os agregados familiares mais numerosos a EMARP dispõe 

de um tarifário especial aplicável a clientes com cinco ou mais 

pessoas, que habitem na mesma residência fixa e permanente, 

no município de Portimão.

Para usufruir ou renovar a sua adesão a este tarifário deve 

apresentar, até 30 de Junho de 2014, a declaração de IRS 

referente a 2013.

Basta boa vontade, espírito de 

solidariedade, bom estado de 

saúde, hábitos de vida saudáveis, 

peso igual ou superior a 50 kg e 

idade compreendida entre os 18 

e 65 anos. Com estes ingre-

dientes, pode dar sangue e salvar 

uma vida.

Caso seja dador regular, deve 

trazer o Cartão Nacional do 

Dador de Sangue, mas se é a 

primeira vez que vai dar sangue 

basta apenas o Cartão de 

Cidadão.

Passe pela EMARP e doe vida!

Dia 24 de junho (terça-feira) colheita de sangue na EMARP.

um sistema de medição de lixo em volume. 

Este medidor, de 50 litros, permite 

quantif icar o número de sacos aí  

depositados por cada munícipe, registando-

se assim os residuos urbanos produzido por 

cada munícipe.  Posteriormente será testado 

também um medidor de 30 litros, para 

verificar qual se adapta melhor ao tipo de 

deposição efectuada pelos utilizadores.

Após mais algum tempo de testes, 

eventualmente poderá ser feita a 

comparação entre os custos da fatura actual, 

indexada ao consumo de água,  e o custo 

efetivo com este sistema PAYT, baseado no 

volume de resíduo depositado.

TARIFA PARA FAMÍLIAS NUMEROSASVENHA DAR SANGUE



 -  Fazer lume ou fogueiras;

- Queimar restos das actividades agrícolas ou 

florestais;

- Fazer queimadas para a renovação de 

pastagens;

 - A circulação de tractores, máquinas e veículos 

de transporte pesados que não possuam 

extintores, sistema de retenção de faúlhas ou 

faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou 

chaminé;

-  O lançamento de foguetes e de balões de 

mecha acesa é proibido em todo o território 

nacional.

- Evite acumulações de material combustível 

junto às edificações (lenhas, botijas de gás, 

sobrantes agrícolas, etc,).

- É obrigatória a limpeza de uma faixa não 

inferior a 50 metros à volta de habitações, 

estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 

outras edificações.

- É obrigatória a limpeza de uma faixa não 

inferior a 100 metros à volta de aglomerados 

populacionais,  parques e polígonos 

industriais e aterros sanitários, previamente 

definidos pelos planos municipais.

O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS REGRAS É PUNIDO POR LEI

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro

NOS ESPAÇOS FLORESTAIS E RURAIS, DURANTE 

O PERÍODO CRÍTICO (1 Julho a 30 de Setembro)

NÃO É PERMITIDO:

PROTECÇÃO DE HABITAÇÕES

 E EDIFICAÇÕES

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
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Exposição

30 Junho | 1 Agosto 2014

Pintura de Fátima Ramos

INSPIRAÇÕES - OLHANDO
A NATUREZA

Atendimento da EMARP das 8h30 às 17h30

RE
SÍ
DU
OS
 U
RB
AN
OS

toneladas
2.035

+2,2%

EM
BA
LA
GE
NS

toneladas
104

+4,6%

VI
DR
O

toneladas
129

-13,6%

PA
PE
L 
E 
CA
RT
ÃO

toneladas
161

-6%

diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2013

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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A si que colabora, Obrigado!
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