
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  
 MAIO 2020de

SUSPENSÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA por falta de pagamento, enquanto durar o estado de 
emergência e no mês subsequente.

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA, até 31 de Maio, por atraso no pagamento de qualquer fatura 
emitida pela EMARP.

REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES, sem juros, para regularização das dívidas e cujo 
pagamento se iniciará no segundo mês posterior ao estado de emergência.

ISENÇÃO DA TARIFA DE RESTABELECIMENTO às instalações abrangidas pelo tarifário não doméstico, e cuja 
desligação tenha ocorrido neste período transitório. 

REFORÇO DA VERBA DESTINADA À TARIFA SOCIAL DA ÁGUA e renovação automática das tarifas sociais em vigor.

FAMÍLIAS COM PERDA DE RENDIMENTO OU NO DESEMPREGO PODEM CANDIDATAR- SE À TARIFA SOCIAL DA ÁGUA
Esta medida prevê que a candidatura a tarifa social por parte destes agregados seja feita mediante a entrega de 
mera declaração sob compromisso de honra de que se encontram numa destas situações. Posteriormente, em 
termos a determinar, será exigida aos beneficiários prova idónea destas situações, ficando os mesmo obrigados ao 
reembolso das verbas recebidas/isentadas, caso não comprovem as situações declaradas.

ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE

SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO ENVIO DE FATURAS DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE PARA EXECUÇÕES 
FISCAIS
Suspensão até 31 de maio do envio para execuções fiscais da faturação relativa à Ocupação de Via Pública e 
Publicidade não liquidada nos prazos estabelecidos, privilegiando o estabelecimento de acordos de pagamento 
isentos de juros.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO À SUPERFÍCIE, NAS ZONAS DA GESTÃO DO MUNICÍPIO 
nas seguintes zonas de estacionamento tarifado: Avenida São João de Deus, Rua Projetada à Rua Mouzinho de 
Albuquerque, Rua Mouzinho de Albuquerque Rua França Borges, Rua Diogo Gonçalves, Rua da Hortinha, Rua 
França Borges, Travessa de Olivença, Rua Vicente Vaz das Vacas e Largo do Dique.

AS PRESENTES MEDIDAS VIGORARÃO ATÉ 31 DE MAIO DE 2020, SEM PREJUÍZO DOS PRAZOS PREVISTOS PARA 
CADA UMA DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, ALTURA EM QUE SERÃO OBJETO DE REAVALIAÇÃO DE ACORDO COM A 
EVOLUÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO.

MEDIDAS DE APOIO AOS NOSSOS CLIENTES
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diferença percentual da recolha de resíduos em relação ao mesmo período de 2019

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

A si que colabora, Obrigado!
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131
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+ 9,2%

 INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018
 DE 8 DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

178
toneladas

Desinfeção das ruas de Portimão
Em função do elevado contágio por Covid 19 e do que 
sabemos sobre a permanência do vírus em 
superfícies, implementámos diversos procedimentos 
de desinfeção em vários espaços da cidade, como 
ruas, paragens de autocarros, ilhas ecológicas e 
contentores do lixo, tendo em vista conter o contágio.
Por um lado participámos na desinfeção de ruas, e 
internamente estamos desde há cerca de 15 dias a 
proceder à desinfeção de espaços de trabalho e 
instalações sociais nos Edifícios sede e RSU. Também a 
desinfeção de carrinhos de varredura está ser 
realizada tendo em vista a salvaguarda da segurança 
e saúde dos envolvidos bem como dos munícipes.

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.

Mantenha as tampas das ilhas ecológicas e 
contentores fechadas.
Es tes  equ ipamentos  são per iod icamente 
desinfectados o que não isenta a lavagem das mãos 
com sabão após a deposição dos resíduos.

Pela a sua saúde


