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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
RELATÓRIO E CONTAS 2015

4.610 ANÁLISES À ÁGUA
ESTE FOI O TOTAL DAS ANÁLISES EFETUADAS À ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA
EMARP EM 2015. O CONTROLO DE QUALIDADE LEGALMENTE OBRIGATÓRIO
CUMPRIU OS PARÂMETROS DE QUALIDADE EM 99,67% DOS CASOS, E NOS
RESTANTES 0,33% A CONTRA-ANÁLISE NÃO REVELOU QUALQUER PROBLEMA.
ESTES SÃO UM DOS DADOS CONSTANTES NO RELATÓRIO & CONTAS DE 2015,
DOCUMENTO ONDE A EMARP INFORMA DAS ATIVIDADES E RESULTADOS DO
ANO, BEM COMO TAMBÉM PRESTA CONTAS AOS SEUS CLIENTES.
No final do ano a EMARP fornecia água a 46.991 clientes mas o seu comportamento não foi o habitual. Com efeito, dada a
sazonalidade, terminada a época alta de ocupação turistica normalmente os clientes pedem a desligação das suas instalações. O ano
de 2015 não seguiu este padrão, mantendo-se o número dos clientes ao nível do verão.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES

Cremos que há duas razões para este comportamento
anómalo, a principal das quais relacionada com alguma
revitalização que se tem verificado no mercado imobiliário. A
outra razão prende-se com a tendência que se está a registar
de alteração na forma de contratar os serviços da EMARP.
Com efeito, cada vez mais grandes empreendimentos que
utilizavam um contador totalizador estão a substitui-lo por
contadores individuais, como forma de imputar os custos
diretamente aos utilizadores de cada instalação.
O aumento dos clientes assenta, essencialmente, na
categoria dos domésticos que são aqueles que utilizam os

serviços contratados em nome individual e para habitação, uma vez que o número de clientes não domésticos se mantém
estável em baixa.
Na área dos resíduos os nossos clientes são exigentes e excelentes. Exigentes na forma como nos pressionam para a resolução
dos problemas relacionados nesta área de tão grande visibilidade e excelentes na consciência ambiental demonstrada que
permite a contínua melhoria dos resultados da correta separação dos resíduos. E nesta última vertente, os nossos clientes são
mesmo excecionais: Portimão, com 10,1% da população do algarve lidera a recolha de recicláveis recolhidos nos 16 concelhos,
com 19,7% do total.
Por espécie de materiais recicláveis, Portimão também é o primeiro na recolha das embalagens (com 23,3% do total) e no papel
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RELATÓRIO E CONTAS 2015 (continuação)

Exposição

(21,8%), ficando em segundo lugar no vidro (16,5%). Relativamente aos RU
diretamente depositados em aterro, sem qualquer valorização, e onde uma
má classificação é bom sinal, Portimão ficou em 4º lugar com apenas 10,6%
do total do lixo produzido.
De salientar também que o ano de 2015 marcou definitivamente a passagem
da EMARP de empresa municipal fornecedora de serviços essenciais para
uma empresa de âmbito mais abrangente e mais interveniente na gestão
urbana do município com a integração das novas competências de gestão e
fiscalização da atividade publicitária, ocupação da via pública,
estacionamento e apoio à operação de equipamentos coletivos.

22 Março a 22 de Abril

SOBRE AS ATIVIDADES DA EMARP,
APRESENTAMOS ALGUNS INDICADORES:
5.153.669 m3

ÁGUA FATURADA

5.444.772 m3

ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS

26.772 toneladas

RESÍDUOS URBANOS DEPOSITADOSEM ATERRO

73,7%

OCUPAÇÃO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO
CONTROLADO NA PRAIA DA ROCHA

361
20.531.845,78 €
1.192.370,46 €

NÚMERO DE COLABORADORES
VOLUME DE NEGÓCIOS
RESULTADO LÍQUIDO

ABORDAGENS

diversificadas

O RELATÓRIO E CONTAS 2015 COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL EM WWW.EMARP.PT.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE

LANÇADA 1ª PEDRA

MARIA DE JESUS

ETAR DA COMPANHEIRA
No passado dia 24 de março foi colocada 1ª
pedra da ETAR da Companheira, pelo Secretário
de Estado do Ambiente Carlos Martins.

Atendimento da EMARP

QUIOSQUE - HASTA PÚBLICA
A EMARP vai iniciar um procedimento de concessão do quiosque situado na Avenida São João de Deus, junto à Escola Secundária
Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.
Para concorrer à hasta pública, cujo prazo de inscrição termina no próximo dia 2 de Maio, os interessados deverão consultar o
programa e as condições de concessão no Atendimento da EMARP e em www.emarp.pt.
PORTIMÃO

Fevereiro 2016

linha avarias águas e saneamento

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

282 400 265 (24h)

147

águas e resíduos de portimão

linha ru

282 420 880 (24h)
geral e leitura do contador

Telefone: 282 400 260 | Fax: 282 400 269 | geral@emarp.pt

para informações gerais e leitura do contador

www.emarp.pt

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

808 282 260 (8h30 às 17h30)

126

toneladas

+11,5%

+615%

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

87

toneladas

+1,1%

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

para avarias na rede pública de abastecimento

1.778
toneladas

+8,8%

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

A si que colabora, Obrigado!

