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NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO
NÃO HAVERÁ RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS (RU) APÓS AS 18H00

para que todos os colaboradores da EMARP possam passar a noite de Natal 

e Passagem de Ano com as suas famílias.

A EMARP agradece que, nestes dias, deposite os seus resíduos até às 18h00. 

A recolha de RU será retomada nos dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro.

Acondicione bem os resíduos e não se esqueça que reduzir o volume é muito importante.

Dê um presente ao ambiente utilizando corretamente os ecopontos, evitando a acumulação de lixo na sua rua.

Pense bem antes de comprar os seus presentes e reflita sobre a sua utilidade, preferindo produtos duráveis e reparáveis.

Deixamos aqui algumas sugestões para uma época Natalícia mais ecológica:

REUTILIZE O PAPEL DE EMBRULHO

    PREFIRA PRODUTOS RECICLADOS E RECICLÁVEIS

EVITE COMPRAR TALHERES E PRATOS DE PLÁSTICO E PAPEL, DEVIDO AO FACTO DE NÃO SEREM RECICLÁVEIS

QUANDO COMPRAR NOVOS BRINQUEDOS, COMPRE TAMBÉM PILHAS RECARREGÁVEIS

EVITE PRODUTOS COM EXCESSO DE EMBALAGEM

TENHA O CUIDADO DE NÃO ACUMULAR LIXO EM CASA NOS DIAS ANTERIORES À NOITE DE NATAL E DE ANO NOVO

A EMARP AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO E DESEJA A TODOS UMAS BOAS FESTAS ECOLÓGICAS! 

NÃO  DEPOSITE

25 DEZEMBRO
1 JANEIRO

DEPOSITE

24 DEZEMBRO
31 DEZEMBRO

Até às 18h

DEPOSITE

26 DEZEMBRO
2 JANEIRO

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

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

Outubro 2015

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

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

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA

COMPOSTORES 
CONSIGA UM FERTILIZANTE NATURAL A PARTIR DOS SEUS RESTOS DE COMIDA E JARDIM

TARIFÁRIOS 2016
Os tarifários de água de abastecimento (AA), águas residuais (AR) e resíduos 

urbanos (RU) foram ajustados para 2016 com base na taxa de variação média anual 

do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), alinhando as tarifas 

variáveis do 1º escalão pelos valores praticados pelos sistemas multimunicipais. 

Relativamente aos RU é autonomizada a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), 

conforme as indicações da ERSAR, juntando-se assim à TRH (Taxa de Recursos 

Hídricos) de AA e a TRH de AR, de índole estatal.

Refira-se ainda que a última atualização de preços ocorreu em Março de 2014 e que 

continuam em vigor a tarifa social, a tarifa das famílias numerosas e o fundo 

solidário de apoio de emergência.

Consulte as novas tarifas na sua fatura e reduza o valor a pagar evitando gastos 

desnecessários de água.
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EM 2016 ESPERA COLOCAR TEMPORARIAMENTE NA VIA PÚBLICA ESPLANADAS, 

VITRINES, TELAS PUBLICITÁRIAS, BANDEIRAS, GUARDA-VENTOS, EXPOSITORES, 

VASOS, ESTRADOS, SOMBREIROS, BALÕES E OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES? 

Se sim, não se esqueça de preencher o formulário respetivo, também disponível em 

www.emarp.pt.

Recordamos ainda que o valor das taxas a pagar será igual para toda a área do 

município, uma vez que não há agravamento de taxas para a zona A.

Para mais informações, por favor contacte a EMARP pelos meios habituais.

A EMARP TEM DISPONÍVEIS COMPOSTORES E VAMOS A SUA CASA INSTALAR.

Dentro destes, os seus resíduos irão sofrer um processo natural de compostagem, um processo de tratamento 

dos resíduos orgânicos. Trata-se de um processo biológico de transformação da matéria orgânica presente no lixo, 

em adubo orgânico (composto orgânico). É considerada uma espécie de reciclagem do lixo orgânico, pois o adubo 

gerado pode ser usado na agricultura ou em jardins e plantas. A compostagem é realizada com o uso dos próprios 

micro-organismos presentes nos resíduos, em condições ideais de temperatura, arejamento e humidade.

O compostor é uma estrutura própria para o depósito e processamento do material orgânico.

Para que a compostagem em sua casa se desenrole da melhor forma possível, um técnico da EMARP dirigir-se-á à 

sua casa, de forma a explicar o funcionamento para que o processo decorra nas melhores condições. Numa 

primeira deslocação, será efetuada a instalação do compostor em local apropriado e um esclarecimento do 

funcionamento do processo. Posteriormente, serão feitas duas visitas para manutenção do compostor e 

esclarecimento de eventuais dúvidas que possam ir surgindo.

Exposição
23 novembro 2015 a 8 janeiro 2016

Atendimento da EMARP


