
PUBLICAÇÃO INTEGRANTE À FATURA  
 DEZEMBRO 2019de

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.

A EMARP agradece que, nestes dias, deposite os seus resíduos até às 18h00. 
A recolha de Resíduos Urbanos será retomada nos dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro. 

NÃO  DEPOSITE

25 DEZEMBRO
1 JANEIRO

DEPOSITE

24 DEZEMBRO
31 DEZEMBRO

Até às 18h

DEPOSITE

26 DEZEMBRO
2 JANEIRO

Normalmente

NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO
NÃO HAVERÁ RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS (RU) APÓS AS 18H00

A EMARP AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO E 
DESEJA A TODOS UMAS BOAS FESTAS ECOLÓGICAS!

Acondicione bem os resíduos e não se esqueça que reduzir o volume é muito importante.
Dê um presente ao ambiente utilizando corretamente os ecopontos, evitando a acumulação de lixo na sua rua.
Pense bem antes de comprar os seus presentes e reflita sobre a sua utilidade, preferindo produtos duráveis e 

reparáveis. Deixamos aqui algumas sugestões para uma época Natalícia mais ecológica.

v REUTILIZE O PAPEL DE EMBRULHO v

     v PREFIRA PRODUTOS RECICLADOS E RECICLÁVEIS v

 v EVITE COMPRAR TALHERES E PRATOS DE PLÁSTICO E PAPEL, DEVIDO AO FACTO DE NÃO SEREM RECICLÁVEIS v

 v QUANDO COMPRAR NOVOS BRINQUEDOS, COMPRE TAMBÉM PILHAS RECARREGÁVEIS v

 v EVITE PRODUTOS COM EXCESSO DE EMBALAGEM v

v TENHA O CUIDADO DE NÃO ACUMULAR LIXO EM CASA NOS DIAS ANTERIORES À NOITE DE NATAL E DE ANO NOVO v
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Apartado 318 | 8501-953 Portimão

Horário: dias úteis 8h30 / 17h30
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TIRAGEM: 44.000 exemplares | Distribuição gratuita linha resíduos

 (8h30 às 17h30)808 282 260

para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras

linha ru
para assuntos relacionados com ilhas ecológicas 
/ limpeza urbana

 (24h)282 420 880

linha avarias águas e saneamento
para avarias na rede pública de abastecimento

 (24h)282 400 265

geral e leitura do contador
para informações gerais e leitura do contador

 (8h30 às 17h30)282 400 260

RECICLE ESTA PUBLICAÇÃO. É impressa em papel amigo do ambiente.

Caso pretenda deixar de receber as nossas informações, 
contacte-nos para dpo@emarp.pt ou no nosso Atendimento.
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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
SETEMBRO 2019
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+ 4,6%

344
toneladas

+ 20,3%

192
toneladas

+ 5,5%

252
toneladas

 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

TARIFÁRIOS 2020
Alguns escalões dos tarifários de água de abastecimento 
(AA), águas residuais (AR) e resíduos urbanos (RU) 
foram ajustados no sentido de os adequar às 
recomendações da Entidade Reguladora. Estas 
alterações podem ser consultadas nas instalações da 
EMARP ou em www.emarp.pt. Neste endereço também 
pode aderir à “ÁREA CLIENTE”, onde pode consultar os 
seus consumos, verificar faturas e enviar leituras, entre 
outras funcionalidades. Dado que a fatura ambiental 
tem por base o volume de água utilizada, evite os gastos 
desnecessários, reduzindo assim o valor a pagar e 
contribuindo para um futuro mais sustentável.

Recolha de resíduos na Zona Ribeirinha 
de Portimão

No passado mês de outubro, a convite do Colégio da 
Penina, a EMARP associou-se a mais uma ação de 
recolha, separação e encaminhamento de resíduos 
desta vez na Zona Ribeirinha de Portimão.
Estas ações surgem na sequência das temáticas 
ambientais que as instituições de ensino têm 
promovido junto dos seus alunos, tendo como objetivo 
sensibilizar e educar para a adoção de comportamentos 
ambientalmente corretos.
Resultou desta atividade diversos sacos cheios de 
resíduos, nomeadamente, beatas de cigarro, garrafas 
de plástico, de vidro, garrafões, latas, calçado e 
artefactos de pesca.
Estes resíduos, muitos deles ali depositados e outros 
que, pelo estado avançado de degradação, parecem ter 
viajado através das ondas do mar, resultam, 
infelizmente, de atitudes menos corretas do Homem.
Numa altura em que os plásticos nos oceanos, e suas 
consequências no meio aquático, estão cada vez mais 
na ordem do dia, este tipo de atividades reveste-se de 
enorme importância como veículo de sensibilização e 
educação ambiental perante a comunidade.

Atendimento da EMARP

9 de dezembro a 3 de janeiro de 2020

AS MÃOS 
NÃO SÃO PARA BATER

EXPOSIÇÃO
DO

CENTRO DE ACOLHIMENTO
CATRAIA


