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Renovação do
Mobiliário Urbano

Volvidos quase 30 anos sobre a celebração do contrato 
de instalação de mobiliário urbano em Portimão 
nomeadamente de abrigos de passageiros, em 
quantidade relativamente diminuta (cerca de 41), foi 
considerado importante pelo Município lançar uma 
nova geração de contratos respeitantes à gestão do 
mobiliário urbano em Portimão.

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

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

lixo comum?

Neste âmbito e na definição deste novo modelo foram 
definidos vários objetivos:
a) Qualificação da oferta, assegurando o incremento 
dos benefícios diretos resultantes da instalação deste 
mobiliário, o que se traduz, nomeadamente:
I. Na disponibilização de equipamentos mais atuais;
II. A garantia da existência de painéis de informação 
ao utilizador da rede do Vai e Vem e a disponibilização 
de espaço para a divulgação de manifestações de 
caráter social, desportiva, ou cultural;
III. Manter genericamente as atuais posições, pelo 
que irão ser instalados cerca de 120 abrigos, incluindo 
a substituição dos abrigos anteriormente instalados 

pelo Município.
b) Utilização de tecnologia;
Os abrigos ficarão providos de estrutura para 
colocar hotspot com transmissor de rede Wi-Fi, 
relógio, mostrador de temperatura e capacidade 
para instalação de futuras novas funcionalidades.
Todos os abrigos terão três saídas USB, em locais de 
fácil acesso aos utilizadores. Ao nível de eficiência 
energética, serão equipados com tecnologia LED, 
sendo que uma parte terá alimentação elétrica 
através de energia solar.
c) Otimização da contrapartida financeira para o 
Município, numa lógica de concessão do direito à 
exploração publicitária.
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2018

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

A si que colabora, Obrigado!

PORTIMÃO
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EXPOSIÇÃO

25 MARÇO A 3 MAIO 2019

Atendimento da EMARP

197
toneladas

+ 50,3%

131
toneladas

+ + 14,9%

 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

Via
Imaterial

Intermitência,
Sintaxe
e Cintilância

25.03 - 03.05.2019

ETAR da Companheira*

RESULTADOS OBTIDOS NO SANEAMENTO DAS 
ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

(Informação anual sobre os resultados do processo de avaliação da qualidade de serviço em 2017)

A instalação de tratamento de águas residuais da área de 
saneamento do utilizador encontra-se licenciada:
Sim Não
A instalação de tratamento de águas residuais do utilizador 
cumpre a licença de descarga:
Sim Não

X

X
Legenda:
* A ETAR tem atualmente um processo de tratamento distinto daquele que tinha em 2017 em virtude da entrada 
em funcionamento da nova ETAR. 

DESTINO DOS RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS*

* valores reportados pela ALGAR, entidade que efetua o tratamento dos resíduos do Concelho, em mil toneladas, 
referente ao ano2018 


