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Desde o dia 1 de Setembro de 2012 que é proibida a comercialização de lâmpadas 

incandescentes (foto 1) convencionais em toda a União Europeia. Tal facto deveu-

se à impossibilidade da sua recuperação através da reciclagem, assim como ao seu 

elevado consumo energético. Se ainda tem em sua casa este tipo de lâmpadas e 

tenciona descartá-las, coloque-as no lixo comum.

Alternativamente a este tipo de lâmpadas, e com consumos inferiores, surgiram as 

lâmpadas LED (light-emitting diodes) (foto 2) e as lâmpadas fluorescentes 

(tubulares: compridas, em forma de tubo e usadas, normalmente, nas cozinhas; ou 

compactas: conhecidas como economizadoras) (foto 3 e 4).

Relativamente às lâmpadas fluorescentes, e segundo a Direção Geral da Saúde, há 

que ter alguns procedimentos preventivos no caso de quebra acidental, devido ao 

mercúrio que contêm. Este metal pesado é uma substância que pode intoxicar por 

ingestão, inalação ou absorção cutânea e a sua exposição prolongada pode 

produzir efeitos graves na saúde humana. 

Assim, se partir acidentalmente uma lâmpada fluorescente num sítio fechado 

proceda da seguinte forma:

a) Desocupe o local e mantenha crianças e animais fora da área afetada;

b)Desligue o sistema de ar condicionado central, caso exista;

c) Ventile o local, abrindo as janelas durante pelo menos 15 minutos antes de 

limpar;

d)Não utilize aspirador;

e)Utilize luvas de borracha para recolher cacos;

f) Limpe as superfícies duras utilizando, por exemplo, cartão, até que todas as 

partículas e fragmentos de vidro sejam removidos;

g) Coloque tudo, incluindo o cartão, dentro de um saco de plástico;

h)Limpe as superfícies com um pano húmido e coloque o pano e as luvas 

também no saco de plástico;

i) Evite a utilização de produtos de limpeza para uso doméstico, apesar da 

pequena quantidade de mercúrio envolvido;

j) Na limpeza de carpetes, utilize fita adesiva para aderir pequenos pedaços ou pó residual e, em seguida, coloque no saco de plástico. 

Não utilize pano húmido na limpeza de carpetes e afins;

k) O saco de plástico com os resíduos deverá ser resistente (ou duplo), e no final da utilização deve ser convenientemente fechado e 

descartado num local apropriado, nomeadamente num Ponto Electrão com depósito para lâmpadas fluorescentes (foto 5) ou qualquer 

outro local onde recolham este tipo de resíduos.

  

Quando as lâmpadas fluorescentes ou LED chegam ao fim do seu tempo de vida, devem ser entregues nos locais de recolha de REEE (Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) pertencentes às redes das entidades gestoras Amb3E ou ERP Portugal, como os centros de receção e outros 

pontos de recolha alguns dos quais já dispõe de contentores específicos para lâmpadas com vista a preservar a integridade destes resíduos.

Também poderá entregar este tipo de lâmpada em fim de vida em qualquer local onde se comercializem estes produtos, adquirindo ou não uma 

lâmpada nova. Os distribuidores têm a obrigação legal de a receber gratuitamente.

A EMARP tem ao seu dispor um Ponto Electrão com depósito para lâmpadas fluorescentes.

FOTO 1
Lâmpada incandescente

FOTO 4
Lâmpada fluorescente compacta

FOTO 2
Lâmpada LED

FOTO 5
Ponto Electrão com depósito para lâmpadas fluorescentes 

FOTO 3
Lâmpada fluorescente tubular
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2015

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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ADIRA À FATURA ELETRÓNICA

COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS

OS CLIENTES DA EMARP PODEM RECEBER A FATURA AMBIENTAL EM FORMATO DIGITAL, 

BASTANDO PARA ISSO QUE ADIRAM AO SERVIÇO.

A EMARP apresenta duas opções:

. diretamente para o seu correio eletrónico ou;

. através da ViaCTT (a ViaCTT é uma caixa postal eletrónica gratuita que permite receber, 

organizar e arquivar correspondência em formato digital.

COMO ADERIR

Nos balcões de Atendimento da EMARP, por correio eletrónico para geral@emarp.pt ou 

através do número 282 400 260.

No caso de optar pela ViaCTT, deve aderir em www.viactt.pt

VANTAGENS DA FATURA ELETRÓNICA

. É amiga do meio ambiente;

. É rápida;

. Pode receber a sua fatura ambiental em qualquer lugar (só precisa de ligação à internet);

. Permite consultar e comparar consumos de faturas anteriores;

. É fácil obter segundas vias sempre que necessário;

. Garantia de receção da fatura ambiental (no caso do envio ViaCTT).

A EMARP, através dos seus Técnicos de Ambiente, promoveu na Escola Secundária Manuel 

Teixeira Gomes uma ação de formação com vista à implementação de um sistema de 

compostagem na horta da escola, que será monitorizado pelos próprios alunos e professores. 

Ao mesmo tempo, e ao longo do curso escolar, os técnicos da EMARP continuarão a dar o 

necessário apoio para que o processo decorra da melhor 

maneira.

A compostagem é um processo biológico em que os 

microrganismos transformam a matéria orgânica, como 

folhas e restos de comida, num material semelhante ao 

solo, a que se chama composto, e que pode ser utilizado 

como adubo.
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diversificadas

MARIA DE JESUS

RECEBA A FATURA DA EMARP POR CORREIO ELETRÓNICO

Para estacionar com desconto na Praia da Rocha no Parque de Estacionamento Rocha Prime, a 

EMARP disponibiliza uma modalidade de APOIO AO COMÉRCIO. Os comerciantes têm à 

disposição a possibilidade de adquirir horas pré pagas para os seus clientes com desconto 

relativamente ao Tarifário Normal em Regime de Rotação. Cada hora adquirida neste regime de 

APOIO ao COMÉRCIO tem um custo de 0,50€ por hora independentemente da época do ano.

Os comerciantes interessados em adquirir estes BILHETES DE APOIO AO COMÉRCIO podem 

fazê-lo diretamente na Portaria do Parque. 

Os clientes possuidores dos BILHETES DE APOIO AO COMÉRCIO antes de efetuar o pagamento 

do bilhete retirado à entrada devem dirigir-se à Portaria para que seja efetuado o desconto 

horário ao valor final a pagar (no máximo uma hora).

ESTACIONAR COM DESCONTO
APOIO AO COMÉRCIO | PRAIA DA ROCHA


