
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  
 MARÇO 2020de

PAPELEIRAS AMIGAS DO AMBIENTE
NA PRAIA DA ROCHA

A EMARP instalou uma rede de dez papeleiras nas zonas mais movimentadas da Praia da Rocha, com uma 
capacidade de armazenamento dezasseis vezes superior à de uma papeleira comum, devido ao seu compactador 
interno de baixo consumo.
Equipadas com cinzeiro e alimentadas por um painel solar instalado no topo, o seu estado de enchimento é 
monitorizado através de uma plataforma digital o que permite otimizar as rotas de recolha, evitando deslocações 
desnecessárias e reduzindo assim em cerca de 85% a pegada ecológica do circuito normal de recolha deste tipo de 
resíduos.
Algumas das papeleiras ostentam fotografias antigas da Praia da Rocha e uma delas contou com a colaboração dos 
alunos do Jardim de Infância do Agrupamento da Escola Poeta António Aleixo.
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para reclamações, orçamentos, recolha de verdes
/ monstros / resíduos de obras
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/ 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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+ 36,6%

134
toneladas

+ 5,5%

191
toneladas

EXPOSIÇÃO

16 MARÇO A 17 ABRIL 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

MAIOR SEPARAÇÃO PARA RECICLAGEM 
É SINÓNIMO DE POUPANÇA!

Por cada quilo de lixo depositado no contentor castanho (para 
resíduos indiferenciados), a EMARP paga para que este seja 
devidamente tratado. Se todos nós contribuíssemos separando e 
depositando todos os resíduos recicláveis no devido ecoponto, a 
EMARP – e todos os clientes! - pouparíamos mais de meio milhão de 
euros/ano. E, claro está, aliada a esta poupança económica haveria 
também uma economia de recursos e “pouparíamos o Planeta”.
Em Portimão, em 2019, depositámos mais de 30.000t de resíduos 
indiferenciados (“lixo”), pelo que tivemos de pagar algo como 
1.224.000 euros à ALGAR, a empresa intermunicipal que gere o 
Aterro Sanitário do Barlavento, onde são destinados os resíduos 
produzidos em Portimão. Destas 30.000t de resíduos, cerca de 
12.500t -correspondentes ao papel e cartão, plásticos, vidro, e 
metais depositados no lixo indiferenciado- poderiam ser recicladas,
bastando para isso que tivessem sido depositadas no contentor 
adequado. No esquema abaixo representam-se as frações, por 
tipologia, dos diferentes tipos de resíduos presentes num contentor 
de recolha indiferenciada.
Papel e cartão (15%), plásticos (14%), 
vidro (7%), e metais (4%), representam 
no conjunto 40% de lixo depositado, 
podendo ser facilmente reciclado se 
fosse depositado no ecoponto. 
Cabe-nos a todos separar corretamente 
os resíduos, colocando os recicláveis no 
ecoponto e encaminhando-os para 
reciclagem. Desta forma a EMARP 
poupa, e certamente essa poupança se 
refletirá na sua fatura.

PAPEL E CARTÃO  15%

PLÁSTICOS  14%

VIDRO  7%
METAIS  4%

BIO-RESÍDUOS
  44%

FRALDAS, PENSOS  6%

TÊXTEIS  2%

MADEIRA  2%
OUTROS RESÍDUOS  6%

40%

16 de março a 17 de abril 2020

AS OBRAS FALAM POR SI

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA HIPER-REALISTA

DE KEVIN LIMA


