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PUBLICAÇÃO MENSAL

EDUCAR e SENSIBILIZAR
Portimão com Ambiente

www.emarp.pt
águas e resíduos de portimão

a cuidar do ambiente há

15 anos

AMBIEN TE
ESTACIONAMENTO
PRAIA DA ROCHA
1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME

A partir do dia 1 de Junho entra em vigor o sistema de estacionamento
tarifado da Praia da Rocha e que estará em funcionamento até 30 de
Setembro. Assim, neste período, das 9h00 às 00h00, os agentes de fiscalização
de estacionamento da EMARP estarão presentes na Praia da Rocha para
fiscalizar o ordenamento do estacionamento dos veículos e sensibilizar os
condutores para o adequado cumprimento das regras do código da estrada.
Nas zonas tarifadas, o objetivo é incentivar as paragens de curta e média
duração e não impedir os movimentos 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.

COMO PAGAR O
ESTACIONAMENTO
O estacionamento poderá ser pago nos
parquímetros existentes nas zonas e por
telemóvel através da aplicação iParque Mobile
disponibilizada para sistemas Android e IOS,
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.
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TARIFA PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS
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 2016, a declaração de IRS referente a 2015.

DESINFESTAÇÃO DE RATOS E BARATAS
A próxima campanha de desinfestação de blatídeos e murídeos (baratas e ratos) da
rede municipal pública de saneamento está agendada para os meses de junho e julho
próximos.
Pode consultar em que semana se prevê que os técnicos passem pela sua zona a
desinfestar as caixas de visita da rede de saneamento consultando os mapas
disponíveis em www.emarp.pt.
Poderá, em caso de necessidade e/ou desinfestação regular de edifícios ou espaços
comerciais, coordenar a desinfestação do seu espaço privado para o mesmo período,
o que melhorará a eficácia da desinfestação quer no seu local, quer no município.
Informamos ainda que nalgumas situações, esporádicas e geralmente imprevisíveis,
pode-se verificar que as baratas conseguem sair das caixas de visita e “espalhar o
pânico” nas redondezas dessa caixa. É uma situação pontual, e estando sob o efeito
do inseticida todas irão acabar por morrer.
Na EMARP trabalhamos para que estas situações, desagradáveis a uma grande parte
da população, tenha o menor efeito possível.

EXPOSIÇÃO
30 maio a 1 julho
PINTURA DE RADU COJOCARI

À SOMBRA DO

PENSAMENTO

CAIXAS DE ESFEROVITE
SABIA QUE AS CAIXAS DE ESFEROVITE QUE ACONDICIONAM CARNE
E PEIXE JÁ PODEM SER RECICLADAS?
Atualmente é possível tratar todo o esferovite, incluindo as caixas utilizadas
no acondicionamento de carne e peixe.
Face a esta alteração de procedimentos, informamos que a ALGAR - Sistema
multimunicipal de valorização e tratamento de resíduos sólidos do Algarve,
pode efetuar a recolha e o encaminhamento para
reciclagem deste tipo de plástico. Separe as caixas de
esferovite, COLOQUE-AS NO ECOPONTO AMARELO
e contribua assim para o aumento
do tempo de vida útil do aterro
sanitário. Caso produza grandes
quantidades deste material
contacte a ALGAR através do
número 800 203 251 para que
seja avaliada a melhor solução
para o encaminhamento deste tipo
de resíduo.
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linha resíduos
para reclamações, orçamentos, recolha de verdes/monstros/resíduos de obras

808 282 260 (8h30 às 17h30)

163

147

toneladas

toneladas

+1,4%

+17%

EMBALAGENS

Horário: dias úteis 8h30 / 17h30
Coordenadas GPS: 37° 8' 5.67" N 8° 32' 19.00" W

toneladas

VIDRO

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas / limpeza urbana
PAPEL E CARTÃO

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

+44,4%

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

para avarias na rede pública de abastecimento

2.007
toneladas

-2,7%

diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2015

A si que colabora, Obrigado!

