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A EMARP CONTRIBUI PARA
UM MELHOR AMBIENTE
APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR
PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
A EMARP está a produzir energia renovável, aproveitando as
suas instalações para a colocação de painéis fotovoltaicos.
O projeto, que agora entra em funcionamento, constou na
instalação de 1.684 painéis que irão aproveitar a radiação solar,
uma fonte inesgotável de energia de grande potencial no Algarve.
Os equipamentos estão divididos por quatro unidades de
pequena produção, situadas junto dos depósitos de água da
Boavista, Bemposta, Amoreira e Alto Pacheco. No seu
conjunto, estas instalações têm uma produção anual
prevista de 850.000 kWh de uma energia limpa que a
EMARP irá disponibilizar à rede elétrica nacional, com
potencial para abastecer cerca de 230 habitações.
Resultante de uma parceria com um investidor privado,
selecionado no âmbito de um concurso público,
o investimento total do projeto ronda os 350 mil euros, com
base num modelo de negócio que implica uma partilha dos
custos do investimento e dos proveitos daí resultantes.
Com este aproveitamento da energia solar fotovoltaica, a
EMARP contribui para uma redução de emissão de CO2,
utilizando um potencial energético renovável e criando uma
alternativa à produção elétrica a partir das tradicionais e
poluentes fontes fósseis, como o carvão e o gás natural.
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ESPLANADAS
eVENDA
AMBULANTE

EXPOSIÇÃO '18
23 ABRIL a 25 MAIO

A limpeza de espaços públicos alvo de exploração comercial, tais
como zonas de esplanada dos estabelecimentos de restauração ou
similares e locais de venda ambulante, é da responsabilidade das
entidades exploradoras.
A EMARP AGRADECE QUE MANTENHA A LIMPEZA DO SEU ESPAÇO
NA VIA PÚBLICA.

Olhar a cidade,
entre o rio e a ria
FOTOGRAFIA DE

VIRGINIA MAIO

Ajude a manter
a nossa cidade limpa!

Atendimento da EMARP

linha avarias águas e saneamento

PORTIMÃO

para avarias na rede pública de abastecimento
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VIDRO

www.emarp.pt

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana

PAPEL E CARTÃO

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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RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2017
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