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Portimão com Ambiente

EDUCAR e SENSIBILIZAR

Normalmente

DEPOSITE
26 dez  e  2 jan

PENSAR GLOBALMENTE, AGIR LOCALMENTE
Todos gostámos das decorações de natal feitas a partir de milhares de garrafas, garrafinhas e garrafões, que estiveram 

espalhadas pelo concelho. Muitos até colaboraram sem saber que, no Algarve, são recolhidos anualmente para reciclagem 

cerca de 870.000 kg deste tipo de plástico. Se o plástico é leve e o que se separa tem este peso, imagine agora quantos milhares 

de embalagens de plásticos destes são jogados fora todos os dias!

Cada minuto que passa, são lançados no ambiente, e apenas no espaço da União Europeia, 190 mil sacos de plástico. Adotando 

este exemplo para o planeta Terra, o número sobe para 1 milhão, ou seja 1,5 biliões por dia e mais de 500 biliões por ano. Estes 

são números difíceis de compreender, tanto mais que apenas 1% dos sacos são depositados no contentor amarelo e 

devidamente reciclados. Os restantes 99% ficam espalhados pela natureza. E o plástico que aqui é jogado fora pode chegar a 

todo o lado e,  quem sabe, por ação dos ventos e das marés, se terminará noutras fotos como esta. 

Esta é a parte global. A local, passa por si. Mais do que separar para reciclar, tenha um pequeno e simples gesto:  utilize sacos de 

pano ou reutilizáveis e, desta forma, poderá evitar o uso de 6 sacos de plástico por semana, 24 por mês, 288 por ano… e cerca de 

vinte mil ao longo da sua vida.

Resumindo, num segundo é fabricado um saco de plástico convencional, que é utilizado por nós durante uma hora, mas que a 

natureza leva 500 anos para decompor.
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2013

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

Dezembro 2014

Rua José António Marques, 17 | Apartado 318 | 8501-953 Portimão

Horário: dias úteis 8h30 / 17h30

Coordenadas GPS:  37° 8' 5.67" N   8° 32' 19.00" W

Telefone: 282 400 260 | Fax: 282 400 269 |  geral@emarp.pt

www.emarp.pt

IMPRESSÃO: Litográfis - Albufeira - Tel.: 289 598 500

TIRAGEM: 46.000 exemplares | Distribuição gratuita
linha resíduos
para reclamações, orçamentos, recolha de verdes/monstros/s.obras

808 282 260 (8h30 às 17h30)

linha rsu
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas / limpeza urbana

282 420 880 (24h)

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

282 400 265 (24h)

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

282 400 260 (8h30 às 17h30)

RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

águas e resíduos de portimão

 | águas e resíduos de portimão

Exposição
12 Janeiro a 13 Fevereiro

Atendimento da EMARP das 8h30 às 17h30

São vários os incêndios que têm ocorrido 

nos contentores de superfície e ilhas 

ecológicas, nos últimos dias. Contudo, graças 

à colaboração dos bombeiros, o fogo é 

apagado a tempo, evitando danos maiores. 

O material incandescente proveniente dos 

cozinhados ou das lareiras, para além de 

constituír um perigo de incêndio e danificar 

os contentores, coloca em risco as pessoas e 

os bens próximos.

Desta forma, solicitamos que tenha cuidado 

e NÃO DEPOSITE BRASAS nos  contentores.

É uma questão de segurança - e os 

bombeiros também agradecem. 

INCÊNDIOS

A EMARP realiza três campanhas de 
desinfestação de baratas e ratos, com 
periodicidade quadrimestral, na rede 
pública municipal de saneamento (esgoto).

A primeira deste ano terá início em 
Fevereiro e prolongar-se-á até Março. Se 
estiver  a  planear  fazer  alguma 
desinfestação “portas dentro”, por favor 
consulte os mapas com a previsão da 
semana em que passaremos pela sua zona 
e agende a sua desinfestação para a 
mesma semana. Estes mapas estão 
disponíveis na nossa página na Internet em 
www.emarp.pt > Resíduos > Desinfestação  
> Próxima campanha.

Desta forma a desinfestação realizada terá 
mais eficácia, tanto nas caixas de visita da 
rede pública como no seu ramal.

Também pode aproveitar e visualizar o 
grau de infestação verificado na sua área de 
residência ou local comercial aquando da 
ú l t i m a  c a m p a n h a  r e a l i z a d a  
(Outubro/Novembro 2014). Para tal, 
consulte a nossa página na Internet 
www.emarp.pt > Resíduos > Desinfestação 
> Resultados última campanha.

Recordamos que a EMARP é a responsável 
pela desinfestação da rede de saneamento 
na via pública dentro dos limites do 
perímetro urbano, não realizando 
desinfestações em espaços privados.

DESINFESTAÇÃO 
DE RATOS E BARATAS

EMARP COM NOVAS 
COMPETÊNCIAS
No seguimento 

do encerramento 

d a  e m p re s a  

municipal URBIS, 

a EMARP passou 

a integrar nas suas atribuições, entre outras, a 

gestão e fiscalização da actividade publicitária 

e a ocupação da via pública, bem como a 

gestão e fiscalização do estacionamento 

público na Praia da Rocha.

16 Fevereiro a 20 Março

Metáfora das formas
Escultura de Aldamir Soares


