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PARA UM MELHOR AMBIENTE 

Após quatro meses de ativação dos painéis fotovoltaicos 
situados junto dos depósitos de água da Boavista, 
Bemposta, Amoreira e Alto Pacheco, os dados revelam que 
até ao momento obtivemos uma produção total de 175.485 
KWh, o que equivale a não enviar para a atmosfera 195 
toneladas de CO2 (dióxido de carbono).
Estas toneladas de CO2 representam 24.489 litros de 

3combustível, 33.818 m  de gás natural e 36 toneladas de 
carvão.
Seria necessário plantar 15.607 árvores para reduzir a 
mesma quantidade de emissão de CO2 na atmosfera, em 10 
anos.
Este volume não produzido corresponde a cerca de 37 voltas 
ao mundo num automóvel ligeiro (1.500.757 km).
A corrente de energia produzida por dia permite o 
funcionamento, durante 1 hora, de cerca de 4.000 
frigoríficos, 2.000 máquinas de lavar roupa ou 32.000 
ventoinhas.
E numa altura em que tanto se ouve falar na carência de 
recursos naturais disponíveis, a EMARP contribui desta 
forma para a diminuição da pegada ecológica.
O dia 1 de agosto de 2018 ficou marcado como o dia em que 
a humanidade esgotou os recursos que a natureza pode dar 
num ano, simbolizando a urgência na alteração dos 
comportamentos ambientais de todos e de cada um.
Feitas as contas, atualmente seriam necessários 1,7 
planetas Terra para sustentar o atual nível estimado de 

recursos necessários às atividades humanas.
Juntos podemos diminuir a marca que queremos 
deixar no planeta. 
Um pequeno gesto individual pode significar um 
grande passo num objetivo comum.
"Seja a mudança que quer ver no mundo!" - 
Mahatma Gandhi
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VIDRO

A ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 
S.A. é a empresa responsável pela recolha dos resíduos 
recicláveis nas ilhas ecológicas através de um contrato 
de concessão celebrado com o Estado Português.
O referido contrato visa a exploração e a gestão dos sistemas 

multimunicipais de tratamento e de recolha selectiva de 

resíduos urbanos em conformidade com o postulado no DL 

96/2014 de 25 de Junho.

Se é um grande produtor (mais de 1100L/dia), faça a 

entrega gratuita no Ecocentro de Portimão.

Se tem um espaço comercial, agende a recolha periódica 

diretamente no seu estabelecimento através do 800 915 

331 (ALGAR).

PRIMEIROS RESULTADOS DA PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
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10 SETEMBRO a 12 OUTUBRO

Atendimento da EMARP
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toneladas

2.728

- 1,1%

diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2017

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

JUNHO 2018

ESPLANADAS
e�VENDA�
AMBULANTE

Já conhece a área de cliente do site da EMARP?

Poderá de forma fácil e intuitiva aceder aos seus consumos, gerir o seu 
débito direto, aderir à fatura eletrónica e atualizar os seus dados em 
qualquer lugar com acesso à Internet.
A área de cliente é um serviço online que permite aos nossos clientes 
terem um acesso mais rápido e prático a toda a informação e detalhe dos 
seus contratos.
Basta fazer o seu registo na área através de www.emarp.pt.

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

www.emarp.pt
IMPRESSÃO: Gráfica Comercial - Loulé - Tel.: 289 420 200

CUSTO DE IMPRESSÃO: 0,0197 €

TIRAGEM: 44.000 exemplares | Distribuição gratuita linha resíduos

 (8h30 às 17h30)808 282 260

para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras

linha ru
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas 
/ limpeza urbana

 (24h)282 420 880

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

 (24h)282 400 265

geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

 (8h30 às 17h30)282 400 260

RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

Caso pretenda deixar de receber as nossas informações, 
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.

Pela impossibilidade da ALGAR 

apresentar atempadamente os 

dados dos resíduos recicláveis, 

referentes ao mês de junho de 

2018, publicamos apenas os dados 

referentes à recolha de resíduos 

efetuada pela EMARP.

Aceder à Área de Cliente:

Clicar em Registo: Preencher os dados do formulário:

Após este registo receberá na caixa de e-mail uma ligação para definir a 
sua senha.
Carregue nessa ligação - Escolha a sua senha - Carregue em «Alterar 
senha» 
O processo de registo está concluído e poderá aceder à sua área de 
cliente.

10 SETEMBRO a 
12 OUTUBRO 2018

PINTURA DE

António Alvélua Correia

Para além 
da porta

Beyond
Doors

PAINTING BY

QUAL É O MEU CONSUMO?
QUANTO É QUE VOU PAGAR?


