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EXPOSIÇÃO

Atendimento da EMARP

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.

NOVEMBRO 2018

A limpeza de espaços públicos alvo de exploração comercial, tais 
como, zonas de esplanada dos estabelecimentos de restauração ou 

Limpeza de esplanadas
Quem é responsável?

26 NOVEMBRO a 4 JANEIRO
similares (zonas de exposição, de 
venda ambulante, de espetáculos ao 
ar livre, de atividades que promovam 
o ajuntamento de pessoas) e a 
consequente produção anormal de 
resíduos  é  da  responsabilidade  das
entidades exploradoras/promotoras  
bem como a recolha dos resíduos resultantes das atividades 
mencionadas, arrastados, por razões meteorológicas ou por 
terceiros, para fora dos limites de exploração.

Quebra-Mitos
Os 11 mitos sobre a reciclagem

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, 
apenas 10% dos resíduos em Portugal são reciclados. 
Para contribuir para a reversão desta tendência, nas próximas 
edições do Notícias do Ambiente iremos esclarecer 11 mitos sobre a 
reciclagem.
1. Eu reciclo, mas eles misturam tudo!
De facto, pedir às pessoas para separar e depois misturar os resíduos 
novamente é algo que não faz muito sentido. Tão pouco que não 
acontece. Este mito, em grande parte impulsionado pela imagem do 
camião do lixo comum, com apenas um contentor de 
armazenamento, é falso.
Os camiões de recolha seletiva de resíduos são bicompartimentados 
e depositam estes resíduos nos centros de triagem em áreas de 
tratamento distintas, consoante os materiais que transportam.

Próximas edições: 2. Lavar ou não lavar, não há questão.
3. E, a gordura, não prejudica o processo?

Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com
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toneladas

3.960

- 1,1%

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

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!

AGOSTO 2018

Pela impossibilidade da ALGAR 

apresentar atempadamente os 

dados dos resíduos recicláveis, 

referentes ao mês de agosto de 

2018, publicamos apenas os dados 

referentes à recolha de resíduos 

efetuada pela EMARP.


