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Uma ZAAC compreende um perímetro dentro do qual, 
pela sua especificidade, o acesso, a paragem e o 
estacionamento de veículos automóveis deverá ser 
limitado a determinados utilizadores, previamente 
autorizados para esse efeito.

Atendendo à normal afluência de turistas na época 
estival, que aumenta consideravelmente com a 
realização de eventos de maior dimensão, foi aprovado 
um conjunto de normas provisórias para a regulação de 
trânsito e estacionamento na Praia da Rocha, até ao dia 
30 de setembro de 2022, para garantir as regras de 
segurança nesse período. 

Já está em funcionamento a Zona de 
Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC) 
da Praia da Rocha!

O acesso à Av. Tomás Cabreira, entre a Rua D. 
Martinho Castelo Branco e a Estrada da Rocha e o 
acesso à Rua António Feu, entre a Rua Eng. 
Francisco Bívar e a falésia será condicionado a 
veículos autorizados através do sistema de pilaretes 
elétricos. 

A autorização é concedida pela entidade gestora - a 
EMARP - e a sua operacionalidade é efetuada 
através de leitura de matrículas, a fornecer pelos 
utentes que pretendam ter acesso.

As condições de acesso e permanência 
verificam-se pelo tempo necessário, para o fim a que 
se destinam, sendo estritamente proibido estacionar 
nos troços indicados, salvo nas seguintes situações:

▪ Acesso a estacionamento privado por residentes 
▪ Operações de check in - check out nas unidades 
hoteleiras ▪ Transporte público ▪ Forças de 
segurança, emergência, e empresas de prestação de 
serviço público ▪ Situações excecionais devidamente 
fundamentadas por razões de saúde ou de 
segurança ▪ Operações de cargas e descargas 
(exclusivamente entre as 7h00 e as 13h00).

1. 2.

Durante o período referido estarão vigentes as seguintes regras:

MOBILIDADE MAIS FÁCIL E SEGURA



Água e Saneamento
Avarias na rede pública de abastecimento.

282 400 265 (24h)

Resíduos e Limpeza Urbana
Assuntos relacionados com ilhas ecológicas
e limpeza urbana.

282 420 880 (24h)

Geral e Leitura do Contador
Informações gerais e leitura do contador.

282 400 260 (8h30  - 17h30)

Recolha de Resíduos Especiais
Reclamações, orçamentos, recolha de verdes,
monstros e resíduos de obras.

808 282 260 (8h30  - 17h30)
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INFORMAÇÃO RELATIVA AO DISPOSTO NA LEI 41/2018 DE AGOSTO

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Os últimos resultados obtidos sobre a qualidade da água 
distribuída no Concelho de Portimão cumprem com as 

normas de qualidade �xadas 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.

FAÇA O SEU REGISTO Online em: 
https://portipark.pt/residentes/beneficio-de-residente-60-minutos-gratis/

Ou no balcão de atendimento da PORTIPARK, localizado na EMARP.

Após a validação do seu registo descarregue a aplicação iParque Mobile
e registe a matrícula do seu veículo.

BENEFÍCIO RESIDENTE

60 MINUTOS DIÁRIOS 
ESTACIONAMENTO GRÁTIS

Documentos necessários: Cópia da certidão de domicílio fiscal e Documento único automóvel.

ABRIL 2022PORTIMÃO

Dados fornecidos
pela ALGAR,SA.

OBRIGADO
por colaborar!

(*) diferença percentual da 
recolha de resíduos em relação 
ao mesmo período de 2021
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SÍRIA NA PONTA DO LÁPIS
DE NELSON MARTINHO 11 JULHO a 12 AGOSTO

Nesta obra, através do desenho a lápis, o 
artista Nelson Martinho tenta passar uma 
re�exão humanitária com retratos de crianças 
sírias a quem a infância foi roubada, crianças 
forçadas a deixar as suas casas para escapar de 
guerras e con�itos, com perdas inimagináveis 
até para nós adultos. Nos últimos anos mais de 
1 milhão de crianças nasceram no exílio. Qual 
será o futuro delas? Quais os efeitos 
psicológicos a curto e longo prazo nestas 
crianças? Que oportunidades terão para 
atingir seu potencial?


