
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  
 SETEMBRO 2020de

Nota: Se já está registado na área cliente da página internet 
EMARP, não necessita de criar novo registo podendo entrar na 
aplicação com os dados já existentes.

Instale no seu telemóvel usando o código QR

A EMARP JÁ DISPÕE DE APP PARA TELEMÓVEIS

DISPONÍVEL EM



SETEMBRO 2020

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

www.emarp.pt
IMPRESSÃO: Gráfica Comercial - Loulé - Tel.: 289 420 200

CUSTO DE IMPRESSÃO: 0,0197 €

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 2019

Dados fornecidos pela ALGAR.SA.

A si que colabora, Obrigado!

PORTIMÃO
JUNHO 2020
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EXPOSIÇÃO
14 SETEMBRO A 16 OUTUBRO 2020

Atendimento da EMARP

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

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água 
distribuída no Concelho de Portimão estão em conformidade 
com as normas de qualidade fixadas na legislação, exceto 
quatro situações de incumprimento ocorridas, tendo sido 
comunicadas à ERSAR e à Autoridade de Saúde.

A investigação de um destes incumprimentos foi 
inconclusiva relativamente às causas e os resultados das 
análises de verificação não confirmaram o incumprimento. A 
investigação dos restantes incumprimentos concluiu que os 
mesmos tiveram origem no abastecimento em “Alta”, sendo 
que os mais recentes resultados das análises de verificação 
confirmam a resolução desses incumprimentos.

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.
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GRATUITO | 60 MINUTOS DIÁRIOS


