
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.

PUBLICAÇÃO INTEGRANTE À FATURA  
 FEVEREIRO 2020de

A EMARP RECEBE SELO DE QUALIDADE EXEMPLAR 
DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

A EMARP foi distinguida com o Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano, atribuído pela ERSAR 
(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), iniciativa realizada em parceria com o Jornal Água & 
Ambiente. 
Fazem parte do Júri, além da ERSAR e o Jornal, várias entidades representativas do setor, designadamente a 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), a Asssociação Portuguesa de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (APESB), a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a ESGRA - Associação para a 
Gestão de Resíduos, a APEMETA - Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais e a DECO- 
Associação Portuguesa do Consumidor.
Com esta distinção, a ERSAR pretende evidenciar as entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água que, 
num determinado período de avaliação, atingem níveis de excelência na qualidade da água distribuída.



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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 (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!
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EXPOSIÇÃO

10 FEVEREIRO A 13 MARÇO 2020

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

A primeira campanha de 2020 de desinfestação de blatídeos e 
murídeos (baratas e ratos) da rede municipal pública de 
saneamento está agendada para os meses de fevereiro e 
março.
Consu l te  os  mapas  em www.emarp.pt  e  e fe tue 
simultaneamente uma desinfestação no seu espaço, 
contactando uma empresa privada habilitada para o efeito, o 
que melhorará a eficácia da desinfestação, evitando que os 
seres infestantes migrem das condutas para o interior das 
edificações.

DESINFESTAÇÃO 
DE RATOS E BARATAS

Pequenas mudanças, grandes poupanças
A ÁGUA NÃO É INESGOTÁVEL

AGUA

A ESSENCIA DA VIDA
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Exposição de Filatelia da

Associação Filatélica do Algarve

7 de fevereiro a 13 de março 2020


