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PLANO
EDUCAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO

AMBIENTAL
Consciente do seu papel no contributo para a
requalificação ambiental da região, potenciando a sua
sustentabilidade, para usufruto de todos, a EMARP
desenvolveu o Programa de Sensibilização e Educação
Ambiental, disponibilizando inúmeras atividades,
teóricas e práticas, com o objetivo de abranger áreas
tão distintas como Resíduos, Recursos Hídricos,
Alterações Climáticas, entre outros.
O Programa de Educação e Sensibilização Ambiental
proposto pela EMARP visa criar estratégias e
instrumentos para o desenvolvimento de programas e
projetos de educação ambiental que estejam em
consonância com as preocupações ambientais
emergentes, e que otimizem o aproveitamento de
recursos materiais de uma forma participativa da
população, promovendo ações no âmbito da
educação ambiental, dirigidas a toda a população da
sua área de intervenção, com especial enfoque para a
população escolar. No sentido de abranger toda a
população, a EMARP diferencia as ações em função
dos grupos alvo, incidindo essencialmente nas faixas
etárias mais baixas de forma a obter repercussão nas

faixas etárias mais altas.
A mudança de atitudes que se pretende com este
Programa só se poderá verificar se a população for
provida de meios que permitam um maior e melhor
esclarecimento que conduzam à adoção de atitudes
mais sustentáveis. Reforçar a consciencialização
ambiental e o comprometimento dos cidadãos são
medidas fundamentais para se conseguir atingir a
mudança de atitudes desejada.
Neste sentido, já foram desenvolvidas duas ações de
sensibilização, uma no dia 22 de junho de 2018 na
Escola Básica da Pedra Mourinha com 50 alunos do 3º
ano e uma última no passado dia 14 de setembro, com
o corpo administrativo da Escola Júdice Fialho, onde se
promoveu a consciencialização ambiental; informouse sobre os problemas ambientais e suas possíveis
soluções e reforçou-se o papel da comunidade escolar
na sociedade.

OUTUBRO 2018

EXPOSIÇÃO
DESINFESTAÇÃO

DE RATOS E BARATAS

A terceira campanha de 2018 de desinfestação de blatídeos e
murídeos (baratas e ratos) da rede municipal pública de
saneamento está agendada para os meses de outubro e
novembro.
Co n s u l te o s m a p a s e m w w w. e m a r p. p t e e fe t u e
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.
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Atendimento da EMARP

linha avarias águas e saneamento

PORTIMÃO

para avarias na rede pública de abastecimento

JULHO 2018

282 400 265 (24h)

Caso pretenda deixar de receber as nossas informações,
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.
RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

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

808 282 260 (8h30 às 17h30)
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geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

VIDRO

www.emarp.pt

282 420 880 (24h)
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

para assuntos relacionados com ilhas ecológicas
/ limpeza urbana
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RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.
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