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Portimão com Ambiente
EDUCAR e SENSIBILIZAR

PRAIA DA ROCHA - ESTACIONAMENTO
A partir do dia 1 de Junho 

entra em vigor o sistema 

d e  e sta c i o n a m e nto  

tarifado da Praia da Rocha 

e que estará em fun-

cionamento até 30 de 

Setembro. Assim, neste 

período, das 9h00 às 

00h00, os agentes de 

fiscalização de estacio-

namento da EMARP 

estarão presentes na Praia 

da Rocha para fiscalizar o 

ordenamento do estacio-

namento dos veículos e 

sensibilizar os condutores 

para o adequado cumpri-

mento das regras do 

código da estrada. Nas 

zonas tarifadas, o objetivo 

é incentivar as paragens de 

curta e média duração e 

não impedir os movi-

mentos pendulares dos 

visitantes da Praia da 

Rocha, respeitando o 

princípio da rotatividade, 

de modo a que as viaturas 

não ocupem os lugares de 

estacionamento durante 

dias inteiros.

O estacionamento poderá ser pago nos 

parquímetros existentes nas zonas e por 

telemóvel através da aplicação iParque Mobile 

disponibilizada para sistemas Android e iPhone,

devendo para o efeito, o utilizador descarregar 

a aplicação (sem qualquer custo) para o seu 

equipamento em www.iparque.pt.

 

Esta aplicação permite que qualquer condutor 

a partir do seu telemóvel possa pagar o 

montante relativo ao estacionamento da sua 

viatura, por um determinado período de 

tempo, sem que tenha de se deslocar ao 

parquímetro.

Cumpra as regras de estacionamento!

 • Não estacione nos lugares reservados a 

cargas e descargas.

 • Nos lugares tarifados, retire o título e 

coloque-o no interior do veículo de modo 

visível.

 • Não estacione em cima dos passeios ou 

passadeiras.



R
E
S
Í
D
U
O
S
 I
N
D
I
F
E
R
E
N
C
I
A
D
O
S

toneladas
2.063

+1,3%E
M
B
A
L
A
G
E
N
S

V
I
D
R
O

P
A
P
E
L
 E
 C
A
R
T
Ã
O

diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2014

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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linha resíduos

808 282 260 (8h30 às 17h30)

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

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
1 junho a 3 julho

Atendimento da EMARP

6 julho a 7 agosto

Pinturas de Óscar Almeida

CUBISMO E MAGIA DA COR

DESINFESTAÇÃO DE RATOS E BARATAS

PRÉMIO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS 
DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

A próxima campanha de desinfestação da rede 

pública municipal de saneamento (esgoto) 

está prevista para os meses de Junho e Julho. 

Consulte a EMARP na internet, esteja atento ao 

Facebook e veja em que semana se prevê que 

os técnicos passem na sua área de residência 

ou do seu estabelecimento comercial. 

Se possível, tente agendar uma desinfestação 

“dentro de portas”, contratando para o efeito 

uma empresa especializada, para a mesma 

semana. Desta forma, juntos poderemos 

garantir uma maior eficácia tanto na 

desinfestação da rede pública como dos ramais 

e espaços privados.

A EMARP foi distinguida com o selo de 

“Qualidade do Serviço de Gestão de Resíduos 

Urbanos”.

O galardão, atribuído pela primeira vez este ano 

pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos), em parceria com o Jornal 

Água&Ambiente, pretende evidenciar e 

salientar a qualidade pelo serviço prestado pelas 

entidades gestoras de sistemas de resíduos 

urbanos.

Para conquistar este selo, a EMARP teve que 

assegurar no último ano de avaliação regulatória, 

o cumprimento de um conjunto de critérios 

definidos pela ERSAR e pelo Jornal  

Água&Ambiente, nomeadamente:

• 100 por cento de avaliação dos indicadores 

aplicáveis;

• 100 por cento de avaliação satisfatória dos 

indicadores de qualidade de serviço aplicáveis, 

relativos à adequação da comunicação com o 

consumidor e à sustentabilidade ambiental; 

• ≥ 80 por cento de avaliação satisfatória da 

totalidade de indicadores de qualidade de 

serviço aplicáveis.

De realçar que a atribuição deste prémio está 

dependente do cumprimento cumulativo de 

todos os parâmetros referidos, sendo o reflexo 

do nível da qualidade do serviço prestado aos 

utilizadores.

A EMARP agradece o brio e o profissionalismo 

dos seus trabalhadores e a colaboração ativa e a 

confiança dos seus clientes, aos quais dedicamos 

a distinção e para quem vamos continuar a 

trabalhar.

Os mapas de atuação e a calendarização estão 

disponíveis em www.emarp.pt > saneamento 

> desinfestação > próxima campanha. 

Para esclarecimento de dúvidas ou mais 

informações, ligue-nos para 282 400 260 

(geral) ou 808 282 260 (linha resíduos).
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