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DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS

REMOÇÃO DE CHORÃO-DAS-PRAIAS
NO SISTEMA DUNAR DE ALVOR
A EMARP, em parceria com a Câmara Municipal de
Portimão, vai participar na ação de remoção de chorão-daspraias (Carpobrotus edulis) no sistema dunar de Alvor.
A primeira ação aconteceu no dia 2 de fevereiro e foi realizada
pelos alunos do Agrupamento de Escolas da Bemposta.
A remoção que foi feita manualmente pelos alunos e outros
voluntários, teve o apoio da EMARP na cedência de sacos
de lixo, recolha e encaminhamento dos resíduos verdes.
A próxima ação vai acontecer no dia 17 de fevereiro durante
a manhã, desta vez envolvendo a população local e grupos
de escuteiros, guias, escola de cadetes e infantes dos
bombeiros voluntários de Portimão.

APAREÇA E PARTICIPE NA PRESERVAÇÃO
DAS DUNAS DE ALVOR.

Pequenas mudanças, grandes poupanças
A ÁGUA NÃO É INESGOTÁVEL.
É um património comum a todos. Cada um de nós deve valorizá-la e sentir-se responsável pelo uso que dela faz, em qualquer
lugar e em qualquer momento. Em situação de seca, o problema agrava-se e uma atitude responsável torna-se ainda mais
necessária. A água que desperdiçamos pode ser essencial, e até vital, para outros.
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CINZAS
Com a chegada do tempo frio não há nada melhor que desfrutar junto
a uma lareira acesa, sendo necessário retirar as cinzas, no dia
seguinte, por forma a fazer uma nova fogueira.
Frequentemente são encontradas
brasas incandescentes, a altas
temperaturas, nos contentores,
constituindo um elevado perigo
de incêndio e colocando em risco
o mobiliário urbano, habitações e
viaturas. Em diversas ocorrências
o incêndio chegou mesmo a
deflagrar, sendo necessária a intervenção dos Bombeiros, resultando
em danos irreparáveis dos equipamentos de deposição de resíduos.
Apelamos ao bom senso e ao sentido de cidadania dos munícipes, que
devem continuar a desfrutar do prazer e conforto da lareira mas, com
responsabilidade.
As cinzas poderão ser aproveitadas como adubo alternativo para o
seu jardim, pois estas contêm nutrientes fundamentais para o
crescimento das plantas.

EXPOSIÇÃO
12 FEVEREIRO a 16 MARÇO 2018

realismo
NA PONTA DO LÁPIS
Desenho de ANTÓNIO FRANCISCO

DESINFESTAÇÃO

DE RATOS E BARATAS

A primeira campanha de 2018 de desinfestação de blatídeos e
murídeos (baratas e ratos) da rede municipal pública de
saneamento está agendada para os meses de fevereiro e março.
Consulte os mapas em www.emarp.pt e efetue simultaneamente
uma desinfestação no seu espaço, contactando uma empresa
privada habilitada para o efeito, o que melhorará a eficácia da
desinfestação, evitando que os seres infestantes migrem das
condutas para o interior das edificações.

linha avarias águas e saneamento
para avarias na rede pública de abastecimento

Atendimento da EMARP

PORTIMÃO
DEZEMBRO 2017
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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
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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 novembro,
publicamos, os dados referentes à
recolha de resíduos efetuada pela
EMARP.

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

282 400 265 (24h)
2.090
toneladas

+ 4,7%

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

A si que colabora, Obrigado!

