
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  
 JUNHO 2020de

PRAIA DA ROCHA
1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO

ESTACIONAMENTO 

A exemplo de anos anteriores, a partir do dia 1 de Junho 
entra em vigor o sistema de estacionamento de duração 
limitada da Praia da Rocha que estará em 
funcionamento até 30 de Setembro.
Nas zonas tarifadas, o objetivo é incentivar as paragens 
de curta e média duração e não impedir os movimentos 
pendulares dos visitantes da Praia da Rocha, 
respeitando o princípio da rotatividade, de modo a que 
as viaturas não ocupem os lugares de estacionamento 
durante dias inteiros.
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PORTIMÃO
A PARTIR DE 1 DE JUNHO
A partir do dia 1 de junho, voltará a estar em 
funcionamento o pagamento dos lugares de 
estacionamento à superfície situados na zona central da 
cidade e no Largo do Dique.
Nomeadamente:
Zona A: Rua da Hortinha; Rua de Diogo Gonçalves; Rua 
de França Borges (no troço entre a Av. S. João de Deus e a 
Rua Vicente Vaz das Vacas); Travessa de Olivença; Rua 
Mouzinho de Albuquerque (no troço entre a Av. S. João 
de Deus e a Rua Vicente Vaz das Vacas) e Rua de Vicente 
Vaz das Vacas.
Dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00.
De acordo com o atual Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento Tarifado e de Duração Limitada em 
Portimão.
Zona E: Largo do Dique (Junho a Setembro - todos os dias 
das 8h00 às 22h00).

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO ROCHA PRIME
DE 1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO
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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!

PORTIMÃO
MARÇO 2020
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 INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018
 DE 8 DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

168
toneladas

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
A EMARP reabriu ao público no passado dia 4 de maio no 
horário normal e é obrigatório o uso de máscara ou 
viseira para o acesso ou permanência nas nossas 
instalações.

SE SAIR DE CASA USE MÁSCARA PARA PROTEÇÃO DE TODOS!

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.

RECONHECIMENTO - GRATIDÃO
Nestes momentos conturbados que todos estamos a 
ultrapassar.
Em que alguns serviços não podem parar 
independentemente dos riscos que se possam correr, 
sabe bem receber o reconhecimento da população.
O pessoal da recolha de resíduos foi presenteado com 
diversas mensagens de gratidão.
Pequenos gestos que fazem toda a diferença e nos faz 
continuar a querer fazer sempre mais e melhor em 
prol dos nossos munícipes.
Todos juntos vamos conseguir ultrapassar esta guerra 
invisível!
Obrigado!

A segunda campanha de 2020 de desinfestação de 
blatídeos e murídeos (baratas e ratos) da rede municipal 
pública de saneamento está agendada para os meses de 
junho e julho.
Consulte os mapas em www.emarp.pt e efetue 
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

EXPOSIÇÃO
1 DE JUNHO A 3 DE JULHO 2020

Atendimento da EMARP

1 de junho a 3 de julho de 2020

a VIDA É COMO UMA FLOR...

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE

LYUBOV KUBA


