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Quebra-Mitos
Os 11 mitos sobre a reciclagem

continuação do número anterior...

5. Já pago a taxa de resíduos sólidos urbanos, 
ainda tenho que ter o trabalho de reciclar?
Cada português produz 473 kg de resíduos por ano, o 
que representa um custo de 755 milhões em recolha e 
tratamento de resíduos (por pessoa, mais de 75 euros 
por ano). Estas taxas suportam o custo de transporte, 
recolha, infraestrutura, processos de tratamento e 
salários – a indústria emprega cerca de 13 mil pessoas. 
Se a quantidade de portugueses que recicla diminuir, 
é provável que esse valor aumente e que os valores 
pagos, consequentemente, se tornem maiores. Pela 
saúde de todas as nossas carteiras, vamos todos 
reciclar.

Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com

Projeto de Compostagem
nas Escolas

Próxima edição: 
6. A esferovite não é bem plástica. Vai para o 

lixo comum?

N o  â m b i t o  d a  s u a 
responsabilidade ambiental 
e social, a EMARP está a 
promover parcerias com as 
escolas no sent ido de 
sensibilizar a população 
escolar e pré-escolar para 
estas  questões.
Pondo em prática esta 
vontade, no passado  dia 05 
de  fevereiro a  EMARP ,  a 
pedido do Agrupamento de Escolas Poeta António 
Aleixo, deslocou-se ao Centro Escolar do Pontal para 
montar um compostor e esclarecer as crianças sobre a 
técnica de compostagem e a
forma correta de a utilizar. 
A s  c r i a n ç a s  t i v e r a m 
oportunidade prática de 
manusear o produto que 
provém do compostor (o 
composto) e receber as 
informações de que ele 
poderá  ser  utilizado   como
adubo nas suas hortas biológicas. Esta ação ainda se 
torna mais oportuna dado que a horta desta escola 
está integrada no projeto Erasmus + kA229 «School 
Gardens Around Europe.

As atividades de divulgação da compostagem 
promovidas pela EMARP estão abertas a outras 
escolas e entidades, através dos contactos indicados 
na fatura ambiental que acompanha o “Notícias do 
Ambiente”.



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

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

A si que colabora, Obrigado!
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 INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018 DE 8 DE AGOSTO

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água 
distribuída no Concelho de Portimão cumprem com as normas 
de qualidade fixadas na legislação.
Informação mais detalhada pode ser consultada no sítio da 
internet: www.emarp.pt - Serviços - Água de Abastecimento - 
Qualidade da Água e em www.ersar.pt.

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Ainda tem dúvidas na separação de resíduos?
A Quercus lança aplicação que vai ajudar os portugueses a reciclar mais e melhor

A Quercus, em parceria com a Fundação Vodafone 
Portugal, lançou uma plataforma digital que vai 
ajudar todos os Portugueses a separar corretamente o 
lixo produzido em casa e a encontrar o destino 
adequado para os bens de que se pretendem 
desfazer. Na aplicação encontra-se resposta para o 
destino de cerca de 50 tipologias de resíduos 
diferentes e, desta forma, o utilizador poderá 
contribuir ativamente para o aumento das taxas de 
reciclagem em Portugal, atualmente na ordem dos 
38%. 
A Wasteapp está disponível nas versões iOS e Android, 
para smartphone, tablet e computador, podendo ser 
descarregada gratuitamente a partir das Lojas 
AppStore e GooglePlay. 
De forma fácil e rápida, e na palma da mão, o 
utilizador pode encontrar o local mais próximo de si 
onde entregar os resíduos que não pode colocar nos 
ecopontos  de  rua ,  po r  exemp lo  os  seus 

eletrodomésticos avariados ou outros resíduos 
específicos. A Wasteapp também ajudará os 
Portugueses sobre a forma correta de separar os 
resíduos nos ecopontos de rua. Estando Portugal a 
rever o Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos em 
Portugal, as Campanhas de Sensibilização Ambiental 
surgem como um dos pilares para os próximos anos, 
pelo que a Wasteapp será certamente um contributo 
fundamental para garantir uma sensibilização e 
esclarecimento continuo à população.Os utilizadores 
podem ter um papel ativo no enriquecimento dos 
conteúdos da Wasteapp, sugerindo a introdução de 
novos destinos para os resíduos domésticos ou 
par t i l hando  atua l i zações  aos  dest inos  já 
disponibilizados, diretamente a partir da aplicação.  A 
Quercus enquanto entidade gestora da aplicação, dará 
a continuidade adequada a todos as sugestões 
recebidas. 
A EMARP já está integrada nesta rede.


