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Mobiliário Urbano em
Portimão com alimentação

elétrica através de 
energia solar

Na sequência do concurso público para a instalação e 
exploração publicitária de Mobiliário Urbano (abrigos 
de passageiros e mupis), actualmente em fase de 
conclusão, a totalidade dos equipamentos serão 
providos de alimentação eléctrica produzida por 
energia solar, a partir da incorporação de painéis 
fotovoltaicos e de baterias. Os abrigos de transportes 
públicos incluem ainda a disponibilização de portas 
USB para carregar dispositivos electrónicos.
Portimão será assim o primeiro Município do país a ter 
a totalidade do seu mobiliário urbano alimentado por 
energias limpas e renováveis.

Recolha de resíduos em Alvor
No passado dia 25 de setembro, no âmbito da 
educação ambiental, e a convite do Externato Tité, a 
EMARP acompanhou a atividade de recolha de 
resíduos na Ria de Alvor. Desta ação resultaram 
inúmeras beatas de tabaco, garrafas de plástico e de 
vidro, garrafões, latas, calçado, redes de pesca e 
muitas embalagens de sal fino.

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA RENOVAÇÃO 2020

SE EM 2020 ESPERA COLOCAR TEMPORARIAMENTE NA VIA PÚBLICA ESPLANADAS, VITRINES, TELAS 
PUBLICITÁRIAS, BANDEIRAS, GUARDA-VENTOS, EXPOSITORES, VASOS, ESTRADOS, SOMBREIROS, BALÕES E 
OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES?

Se sim, não se esqueça de preencher o formulário disponível em www.emarp.pt e entregá-lo no espaço de 
Atendimento da EMARP, no Balcão Único ou na Junta de Freguesia de Alvor.

Para mais informações, por favor, contacte a EMARP através do 282 400 260  ou geral@emarp.pt.

Caso já tenha procedido ao pedido de renovação, considere este aviso sem efeito.

EMARP passa a gerir os 
lugares de estacionamento no 

centro de Portimão

O Município de Portimão chegou a acordo com a 
empresa EMPARK e vai passar a gerir, através da 
EMARP, os lugares de estacionamento tarifado à 
superfície situados na zona central da cidade e no 
Largo do Dique.
Este resgate permitirá a devolução à gestão pública de 
uma área nevrálgica do centro da cidade e da zona 
ribeirinha de Portimão.
A EMARP possui poderes de gestão dos espaços 
municipais de estacionamento de veículos, incluindo 
os necessários à gestão, exploração e manutenção de 
locais de estacionamento público, dispondo de 
pessoal com competências técnicas e equipamentos 
adequados ao efeito. É esta empresa municipal que já 
gere o estacionamento tarifado na Praia da Rocha.
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Quebra-Mitos
Os 11 mitos sobre a reciclagem

continuação do número anterior...

11. E, resíduos recicláveis, mas sem ecoponto?

São muitos os resíduos que, apesar de não terem um ecoponto 
associado, podem ser reciclados. Por exemplo: pilhas (entregues 
nos pilhões ou centros comerciais), eletrodomésticos pequenos 
(ponto electrão), caixas de madeira (que podem ser entregues em 
qualquer ecocentro), óleos (na rede de óleões) ou mesmo rolhas de 
cortiça (Projecto Green Cork, através da Quercus e deixando as 
rolhas em alguns hipermercados e centros comerciais).

Por Equipa Planetiers
www.planetiers.com
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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
AGOSTO 2019
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329
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EXPOSIÇÃO

4 NOVEMBRO A 6 DEZEMBRO 2019

Atendimento da EMARP

 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

SEJA NOSSO AMIGO NAS REDES SOCIAIS

4 de novembro a 6 de dezembro de 2019

FOTOGRAFIAS DE VÍTOR AZEVEDO


