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RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS
NA ÉPOCA FESTIVA

25 DEZEMBRO e 1 JANEIRO
NÃO DEPOSITE

24 e 31 DEZEMBRO
DEPOSITE ATÉ ÀS18H00

26 DEZEMBRO e 2 JANEIRO
DEPOSITE NORMALMENTE
AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO
E DESEJAMOS A TODOS
UMAS BOAS FESTAS
ECOLÓGICAS!

DEZEMBRO 2017

TARIFÁRIOS 2018
Em 2018 a contratação dos ser viços
ambientais de água de abastecimento (AA),
águas residuais (AR) e resíduos urbanos (RU)
que deixará de ter qualquer custo associado,
ficando assim facilitado o acesso a estes
serviços essenciais.
No entanto, existem clientes que, repetida e
sazonalmente, solicitam à EMARP a desligação
para evitar o pagamento das tarifas fixas
mensais. Dado que não deverão ser os outros
clientes a suportar os custos de manutenção
das infraestruturas que continuam a estar
disponíveis, como forma dissuasora foi
agravada a tarifa de religação deste tipo
específico de clientes.

NÃO ALIMENTE GAIVOTAS
As gaivotas são aves marinhas selvagens associadas a vilas piscatórias e zonas costeiras. O atual
incremento de gaivotas nas zonas urbanas está relacionado com a sua grande capacidade adaptativa
e ser uma espécie oportunista e omnívora, possuindo uma dieta alimentar bastante variada - desde
peixe até qualquer outro tipo de alimento, incluindo resíduos sólidos urbanos, que recolhem no chão
e do interior de papeleiras e contentores do lixo.
Se inicialmente a colonização de espaços urbanos foi tolerado e mesmo acarinhado com a oferta de comida, hoje a presença de gaivotas
nalgumas áreas da malha urbana está a revelar-se um incómodo e os graus de tolerância têm-se reduzido consideravelmente.
Entre os principais problemas causados pelas gaivotas estão:
- Sujidade na via pública, com restos de comida e dejetos;
- Ruído, mais percetível durante as noites de Primavera e Verão;
- Agressividade sobre as pessoas que se deslocam ao topo dos edifícios, terraços e mesmo varandas (mais frequente durante a época de
nidificação - Abril a meados de Agosto);
- Entupimento de algerozes com ninhos, penas e dejetos de gaivota, bem como restos de comida que as gaivotas transportam para o topo dos
edifícios (pode provocar pequenas inundações e infiltrações em tetos e paredes das habitações);
- Sujidade na roupa (quer na estendida quer nas que os transeuntes vestem) e degradação da pintura das viaturas e do património construído
com as suas fezes ácidas.
A tudo isto juntam-se questões de saúde pública e ambiental.
Para minimizar os prejuízos e os incómodos causados pela presença de gaivotas nas zonas urbanas solicita-se a colaboração de todos dos
munícipes:
- Acondicione corretamente o seu lixo (resíduos sólidos urbanos), colocando-o no contentor/ilha ecológica respetivo;
- Não alimente voluntariamente as gaivotas. A redução da disponibilidade alimentar irá contribuir para que o número de gaivotas na cidade
diminua, indo procurar alimento fora dos núcleos urbanos.
linha avarias águas e saneamento
para avarias na rede pública de abastecimento
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para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana

282 420 880 (24h)
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)

Pela impossibilidade da ALGAR
apresentar atempadamente os
dados dos resíduos recicláveis,
referentes ao mês de outubro,
publicamos, os dados referentes à
recolha de resíduos efetuada pela
EMARP.

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

282 400 265 (24h)
2.469
toneladas

+ 5,2%

diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2016

A si que colabora, Obrigado!

