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a cuidar do ambiente há

16 anos

DEVOLVEMOS O CHICHI
A EMARP adquiriu um produto que penetra nos poros das superfícies e
forma uma barreira impermeável e repelente da urina, gerando assim
um efeito de projeção inversa do jato e evita o aparecimento de maus
odores.
Com este produto que já foi aplicado nalgumas zonas da cidade e em
que os resultados já falam por si, esperamos que os cheiros
desagradáveis desapareçam e que o seu aspeto melhore.
Assim, quem prevaricar, seja por que motivo for, poderá surpreenderse quando se deparar com as calças ou as saias molhadas.

FECHADO
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME
O PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO
ROCHA PRIME ENCERRA A 23 DE JANEIRO
E REABRE A 1 DE JUNHO DE 2017.
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QUE FAZER AOS CDs/DVDs
ANTIGOS?

EXPOSIÇÃO

Os CDs/DVDs são fabricados de policarbonato
(polímero termoplástico), um material
altamente valorizado e 100% reciclável.
No Atendimento da Sede da EMARP está à
sua disposição um contentor para
deposição de CDs/DVDs usados para que
sejam encaminhados para reciclagem.
Deposite-os neste contentor, sem as
respetivas caixas.
E as caixas podem ser depositadas nos
contentores amarelo ou azul, consoante
sejam de plástico ou papel!

13 fevereiro a 17 Março 2017
FOTOGRAFIA

SEBASTIÃO PERNES


OCEANO
FOTOGRAFIA DE

NÃO SE ESQUEÇA DA OPÇÃO DE PODER DOÁ-LOS CASO SE ENCONTREM EM
BOM ESTADO DE UTILIZAÇÃO.
A REUTILIZAÇÃO PREVALECE SOBRE A RECICLAGEM.

SEBASTIÃO PERNES

BRASAS PERIGOSAS
O Inverno chegou em força e não há nada melhor do que estarmos em casa a
desfrutar do calor de uma lareira. Todos nos revemos nesta agradável
imagem. No entanto, é também nesta altura que os serviços da EMARP
detetam diversos incêndios em contentores, provocados por brasas que não
são previamente arrefecidas.
Depois de desfrutar da sua lareira, solicitamos que tenha atenção e apenas
deposite as brasas nos contentores depois de arrefecidas e devidamente
acondicionadas em sacos.
PORQUE OS EQUIPAMENTOS URBANOS SÃO DE TODOS, CONTAMOS
CONSIGO PARA ZELAR PELO BOM ESTADOS DOS CONTENTORES.

Atendimento da EMARP
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geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

282 400 260 (8h30 às 17h30)
linha resíduos
para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras

808 282 260 (8h30 às 17h30)

toneladas

-3,8%

120
toneladas

-4,2%

EMBALAGENS

www.emarp.pt

172

282 420 880 (24h)

VIDRO

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

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana

PAPEL E CARTÃO

águas e resíduos de portimão

109

toneladas

+5,1%

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

linha ru

1.998
toneladas

+3,9%

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

A si que colabora, Obrigado!

