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MARF doa mais de 51 toneladas
ao Banco Alimentar em 2019

EMARP instala 10 papeleiras 
inteligentes na Praia da Rocha

Culatra, comunidade 
energética sustentável 
motiva workshop 
internacional 

A parceria estabelecida en-
tre o Banco Alimentar Con-
tra a Fome e o Marcado Abas-
tecedor da Região de Faro 
(MARF), permitiu, em 2019, 
a recolha de hortofrutícolas 
num total de 51240 quilogra-
mas (Kg). 

Esta recolha, que é fei-
ta junto dos operadores ins-
talados no MARF, consegue 
desta forma chegar a há vá-
rias famílias carenciadas no 
Algarve. Para Rui Paulo Fi-

gueiredo, CEO do MARF, «es-
tas parcerias, que estão tam-
bém estabelecidas nos res-
tantes mercados abastece-
dores do Grupo SIMAB em 
Braga, Évora e Lisboa, cons-
tituem uma ajuda muito im-
portante para o contributo 
global anual de alimentos tão 
necessários as famílias que 
mais deles necessitam. Para 
conseguirmos atingir estes 
números extremamente po-
sitivos, muito se deve à von-

tade dos operadores instala-
dos no MARF, a quem mui-
to agradecemos». O MARF, 
criado em 2003, ocupa uma 
área de 32 hectares, e possui 
a operar nas suas instalações 
muitas das principais empre-
sas do sector agroalimentar, 
de transportes, logística e 
serviços. 

Ao todo são mais de 177 
operadores que correspon-
dem a uma ocupação de 99 
por cento.

Uma rede de dez papeleiras 
inteligentes foi instalada nas 
zonas mais movimentadas da 
Praia da Rocha, com uma ca-
pacidade de armazenamen-
to oito vezes superior à de 

uma papeleira comum, devi-
do ao seu compactador inter-
no de baixo consumo, segun-
do informa a EMARP - Empre-
sa Municipal de Águas e Resí-
duos de Portimão. Equipa-

das com cinzeiro e alimenta-
das por um painel solar insta-
lado no topo, o seu estado de 
enchimento é monitorizado 
através de uma plataforma di-
gital, o que permite otimizar 
as rotas de recolha, evitando 
deslocações desnecessárias 
e reduzindo em cerca de 85 
por cento a pegada ecológica 
do circuito normal de recolha 
deste tipo de resíduos.

Algumas das papeleiras 
ostentam fotografias antigas 
da Praia da Rocha e uma de-
las contou com a colabora-
ção dos alunos do Jardim de 
Infância do Agrupamento da 
Escola Poeta António Aleixo.

No âmbito da iniciativa Cula-
tra2030 – Comunidade Ener-
gética Sustentável, está a ser 
preparado um workshop in-
ternacional, a ter lugar em 
Faro e naquela ilha-barrei-
ra da Ria Formosa, nos dias 
13 e 14 de fevereiro, respe-
tivamente. A iniciativa tem 
por objetivo explorar, atra-
vés de um programa diver-
sificado, os diferentes pila-
res de uma agenda de tran-
sição energética piloto, cen-
trado na experiência em cur-
so na Ilha da Culatra, a qual é 
reconhecida pelo Secretaria-
do Europeu para a Energia 
Limpa nas Ilhas da UE como 
exemplo para mais de 2000 
ilhas europeias. Trata-se as-
sim de um grande evento 
de partilha de conhecimen-
to, de encontro e debate de 
ideias, «em torno dos pilares 
sobre os quais se constrói 
uma comunidade mais sus-

tentável, capacitada e econo-
micamente viável», segundo 
a organização. «Pretende-
-se recriar um espaço privi-
legiado para o envolvimento 
dos agentes públicos e priva-
dos na criação de uma plata-
forma de entendimento que 
favoreça e promova a ope-
racionalização da agenda 
de transição energética, e 
a identificação de soluções 
viáveis para garantir o futu-
ro das comunidades da Cula-

tra». A organização envolve 
a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve, a Univer-
sidade do Algarve (UAlg), a 
Associação de Moradores 
da Ilha da Culatra (AMIC) e 
a Make it Better (miB), em 
colaboração com um vasto 
conjunto de entidades pú-
blicas e privadas, nacionais e 
europeias. As inscrições de-
vem ser feitas online (cula-
tra2030.pt).

Suspensão parcial 
do PDM de Silves
permite ao 
Zoomarine crescer
Foi publicada, no passado dia 
26 de janeiro, em Diário da 
República, a suspensão par-
cial do PDM de Silves e o res-
petivo estabelecimento de 
normas provisórias.

Esta publicação foi apro-
vada em Assembleia Munici-
pal de Silves, em reunião or-
dinária de 16 de dezembro 
de 2019, sob proposta da Câ-
mara Municipal de Silves, e a 

sua entrada em vigor permi-
tirá a concretização da am-
pliação do Parque Temático 
Zoomarine.

Atualizar o regime de uso 
definido, atendendo às altera-
ções significativas das pers-
petivas de desenvolvimen-
to; permitir a ampliação e o 
desenvolvimento do «Par-
que Temático Zoomarine» em 
território municipal; e criar 

condições favoráveis à im-
plementação do Plano Dire-
tor Municipal (PDM) de Sil-
ves na sua versão revista, são 
os principais objetivos deste 
procedimento.

De referir que as normas 
provisórias deverão vigorar 
pelo prazo de um ano a contar 
da data da sua entrada em vi-
gor, prorrogável por mais um, 
caso tal se mostre necessário. 
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