
PUBLICAÇÃO INTEGRANTE À FATURA  
 JUNHO 2019de

PRAIA DA ROCHA
1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO

ESTACIONAMENTO 

A exemplo de anos anteriores, a partir do dia 1 de Junho entra em 
vigor o sistema de estacionamento de duração limitada da Praia da 
Rocha que estará em funcionamento até 30 de Setembro.
Nas zonas tarifadas, o objetivo é incentivar as paragens de curta e 
média duração e não impedir os movimentos pendulares dos 
visitantes da Praia da Rocha, respeitando o princípio da rotatividade, 
de modo a que as viaturas não ocupem os lugares de 
estacionamento durante dias inteiros.
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O estacionamento poderá ser pago nos 
parquímetros e por telemóvel através da 
aplicação iParque Mobile disponibilizada 
para sistemas Android e IOS, devendo para  
o efeito, o utilizador descarregar a 
aplicação (sem qualquer custo) para o seu 
equipamento em www.iparque.pt.
Esta aplicação permite que qualquer 
condutor a partir do seu telemóvel possa 
pagar  o  montante  re lat ivo  ao  
estacionamento da sua viatura, por um 
determinado período de tempo, sem que 
tenha de se deslocar ao parquímetro.

COMO PAGAR O
ESTACIONAMENTO

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME



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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Caso pretenda deixar de receber as nossas informações, 
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.
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EXPOSIÇÃO

11 JUNHO A 19 JULHO 2019

Atendimento da EMARP

Próxima edição: 
7. Parti um copo em casa. Meto-o no ecoponto 

verde?

Quebra-Mitos
Os 11 mitos sobre a reciclagem

continuação do número anterior...

6. A esferovite não é bem plástica. Vai para o lixo comum?

Nada disso. A esferovite que vem dentro de caixas de 
eletrodomésticos ou equipamentos eletrónicos deve ser colocada 
no ecoponto amarelo.
Contudo, no caso de embalagens e tabuleiros para carne e 
congelados feitos deste material, por mais lavados que sejam, 
devem ser deixados no lixo comum (são feitos de um tipo de 
esferovite que não é reciclável em Portugal).

Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com

TARIFA PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS
Para os agregados familiares mais numerosos a EMARP dispõe de 
um tarifário especial aplicável a clientes com cinco ou mais 
pessoas, que habitem na mesma residência fixa e permanente, 
no município de Portimão. Para usufruir ou renovar a sua adesão a 
este tarifário deve apresentar, até 30 de Junho de 2019, a 
declaração de IRS referente a 2018.

 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

DESINFESTAÇÃO DE RATOS E BARATAS
A próxima campanha de desinfestação de ratos e baratas será 
realizada entre 3 de junho e 23 de julho. Consulte os mapas em 
www.emarp.pt e efetue simultaneamente uma desinfestação no 
seu espaço, evitando que os seres infestantes migrem das condutas 
para o interior das edificações.

SEJA NOSSO AMIGO NAS REDES SOCIAIS

descortinar

11 de junho a 19 de julho de 2019

INSTALAÇÃO
FOTOGRÁFICA

de

TATA REGALA

ATÉ ONDE SE ESTENDE O MEU CORPO

O QUE ESCREVE A VIDA EM MIM?

QUE PARTE DE MIM É ESCULTURA E QUE OUTRA É ACEITAÇÃO?

QUANTO DA MINHA PELE É PORTA, QUANTO É BARREIRA?
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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!
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