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Obrigada EMARP
Esta é uma história com final feliz e uma surpresa. 
Aconteceu que uma miúda embrulhou o aparelho dos 
dentes num guardanapo, enquanto estava a almoçar na 
escola. Quando acabou, despejou tudo no lixo – e lá foi o 
aparelho.
Quando deu por isso ficou, naturalmente, aflita, pois é uma 
coisa que custa bastante dinheiro e faz falta. Com a 
professora foi à procura do lixo do refeitório, mas este já 
tinha sido levado para a ilha ecológica. 
Aqui entrou em ação uma cadeia de boas vontades. A 
professora conhecia alguém da EMARP que já tinha feito 
educação ambiental na escola. Fomos ver se havia algum 
carro de recolha na rua. Havia. Foi contactado com o 
motorista para ele ir à ilha ver o que podia fazer. Quando o 
camião chegou à ilha lá tinha mãe e filha à espera do 
milagre de encontrarem o aparelho no meio dos sacos que 
estavam no contentor de RU. Felizmente ainda não havia 
muito lixo e o nosso pessoal lá vasculhou, vasculhou e, 
finalmente, conseguiu descobrir onde estava o aparelho. 
A surpresa foi que não estávamos à espera deste 
agradecimento…

Programa de Desfibrilhação 
Automática Externa
A EMARP decidiu implementar um programa de 
Desfibrilhação Automática Externa (DAE). Esta opção 
pretende corresponder à realidade atual em que, os 
estudos demonstram que por ano, mais de 700.000 
adultos na Europa morrem de doença cardiovascular, 
fazendo desta a primeira causa de morte súbita cardíaca, 
antes mesmo de chegarem ao hospital.
Reconhecendo esta necessidade e atendendo ao número 
de utentes que passam pelo nosso serviço de atendimento 
e pelo número de colaboradores foi feito um esforço 
conjunto entre a EMARP e os Bombeiros Voluntários de 
Portimão, para formar operacionais de DAE nos nossos 
Edifícios.
Neste momento podemos contar com a implementação 
de dois aparelhos de desfibrilhação, um localizado no 
Edifício Sede da EMARP e o outro no Edifício RSU (Coca-
Maravilhas), e com trabalhadores que também são 
técnicos credenciados para o manuseamento dos 
mesmos.
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Quebra-Mitos
Os 11 mitos sobre a reciclagem

continuação do número anterior...

2. E, a gordura, não prejudica o processo?
Aqui depende. No caso de plástico e vidro, não há problema. Este 
processo de lavagem inclui latas de conserva e garrafas de azeite 
que devem ser colocadas, devidamente escorridas e consoante o 
tipo de material que empregam, no contentor verde ou amarelo. 
Quando falamos em papel, o caso muda de figura. As embalagens 
de papel que tenham tido contacto com alimentos orgânicos ou 
gordurosos, como caixas de pizza, guardanapos, papel de cozinha e 
higiénico, lenços, pratos de papel, fraldas, papel metalizado ou 
autocolante, não devem ser colocados no papelão.

Próximas edições: 
4. Posso colocar escovas de dentes no ecoponto amarelo?

5. Já pago a taxa de resíduos sólidos urbanos, ainda tenho 
que ter o trabalho de reciclar? 

Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2017

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

PORTIMÃO

A si que colabora, Obrigado!
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EXPOSIÇÃO
7 JANEIRO A 15 FEVEREIRO 2019

Atendimento da EMARP

REDES
Escultura em arame

de João Oliveira

No passado dia 11 de 
d e z e m b r o  d e  2 0 1 8 , 
comemorou-se o Dia da 
Cidade e a EMARP recebeu 
da Câmara Municipal de 
Portimão um diploma de 
reconhecimento público  na 
resposta solidária para com 
as populações afetadas 
p e l o s  i n c ê n d i o s  q u e 
ocorreram este verão.


