
Código de Conduta Ambiental
Bandeira Azul

A Marina Parque das Nações constitui um serviço de
utilidade pública, destinado a todos os navegadores que
cruzam as nossas águas, sejam eles nacionais ou
estrangeiros, pelo que deverá ser um exemplo das boas
práticas ambientais.

Contamos com a vossa participação no sentido de nos
ajudarem a preservar o meio ambiente para as futuras
gerações.

Latitude: 38º 45' 22'’ N Longitude: 9º 05' 35'’ W

COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL | CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

ESTUÁRIO DO TEJO

A Reserva Natural do Estuário do Tejo funciona como uma autêntica
maternidade para várias espécies de peixes, sejam elas residentes ou
migratórias. Mas é a avifauna aquática que atribui ao estuário do Tejo o
estatuto da mais importante zona húmida do País e uma das mais
importantes de Europa. A população de aves chega a atingir, durante o
Inverno, as 120.000 aves!

A Marina Parque das Nações está localizada junto do Estuário do Tejo. É
sem dúvida um dos locais mais interessantes do Rio Tejo, sendo também
um dos mais frágeis, pelo que deverão ser consideradas algumas normas
de conduta ambiental. Sempre que navegar nesta zona faça-o pelos canais
assinalados com todas as cautelas necessárias, de modo a não perturbar o
frágil ecossistema em que se encontra.

É proibido fundear, pescar, mergulhar dentro da Reserva Integral.

Edifício da Capitania

Passeio de Neptuno

1990-193 LISBOA

Tel. 00 351 218 949 066

Fax. 00 351 218 949 067

info@marinaparquedasnacoes.pt

www.marinaparquedasnacoes.pt

A consciência ecológica é hoje em dia mais do que um dever, é uma obrigação. Para tal todos
devemos ter um comportamento ecológico responsável, privilegiando ao máximo a poupança dos
recursos naturais e o respeito pelo meio ambiente:

Poupe ao máximo a água (feche as torneiras sempre que não as está a utilizar);
Utilize agulheta nas mangueiras para controlar os desperdícios de água;
Poupe electricidade, desligue todos equipamentos que não está a utilizar;
Poupe o ambiente utilizando detergentes, solventes e tintas eco-friendly;
Separe o lixo de acordo com as tipologias dos contentores;
Lixo é no lixo, nunca para o chão ou água;
Não deixe lixo nos pontões;
Não alimente aves ou peixes em estado selvagem;
Respeite as zonas naturais, cumpra os limites de velocidade e as condicionantes à navegação;
Respeite a flora e a fauna (épocas e tamanhos de captura) e achados de valor arqueológico.
Respeite as comunidades e o meio ambiente e seja impulsionador destes valores.

Desfrute do Parque das Nações privilegiando os passeios a pé ou em veículos não poluentes;
I
Se presenciar algum acontecimento ou atitude que infrinja esta mesma consciência contacte de

imediato a Marina do Parque das Nações ou as autoridades.



CÓDIGO DE CONDUTA AMBIENTAL

No sentido de minorar os impactos ambientais todos os colaboradores e clientes deverão:

• Reduzir ao máximo a produção de resíduos;

• Reutilizar sempre que possível os resíduos gerados (papel, embalagens…);

• Separar adequadamente os resíduos segundo a sua tipologia;

• Ter especial cuidado com lixos perigosos como óleos usados e baterias;

• Poupar ao máximo os recursos hídricos e energéticos disponibilizados pela Marina.

A recolha e deposição adequada de resíduos perigosos, como
óleos usados e baterias, é realizada através contentores
específicos. A devida deposição destes resíduos é extremamente
importante, de modo a serem recolhidos por entidades
competentes, que os encaminharão para tratamento.

Existem contentores destinados à recolha deste resíduo
localizados perto do Travel Lift no extremo sul da zona de
Terrapleno.
O vazamento para o contentor deve ser feito com atenção para
evitar derrame e contaminação da área circundante.
Os contentores são esvaziados regularmente, todavia, caso se
verifique que estão cheios, é aconselhável informar um
funcionário da Marina Parque das Nações.

Óleos Usados

DEPOSIÇÃO DE LIXOS PERIGOSOS

Todo o lixo doméstico deve ser separado de acordo com os
contentores de recolha selectiva existentes na Marina Parque
das Nações.

As garrafas, frascos e outros recipientes devem estar lavados e
ser depositados sem rolhas, tampas e outras peças que não
sejam de vidro.

Não devem ser depositados papéis plastificados ou sujos.
As caixas devem ser desmanchadas e colocadas dentro dos
contentores.

O lixo deve estar sempre acondicionado dentro de sacos de
plástico resistente, bem fechados.

Não deve ser deixado qualquer lixo nos pontões, de modo a
evitar cheiros, sujidade e atracção de gaivotas e outros
animais.

Todos os materiais depositados devem estar limpos.

Vidro (Contentor Verde)

Embalagens Plásticas e Metalizadas (ContentorAmarelo)

Papel e Cartão (ContentorAzul)

Lixo Comum (Contentor Preto)

DESCARGAS DE ÁGUAS NEGRAS E CINZENTAS

Não descarregue as águas residuais ou águas oleosas
directamente para a água.AMarina Parque das Nações dispõe
de um sistema de Pump-out, destinado a recolher as águas
residuais armazenadas no tanque retenção e as águas oleosas
que se acumulam no fundo da sua embarcação.
As águas são devidamente armazenadas e posteriormente
recolhidas por operadores licenciados que lhes dão o devido
tratamento.

A Marina Parque das Nações dispõe de uma área de Terrapleno,
onde deverão ser realizadas todos os trabalhos e reparações nas
embarcações.

A zona de Terrapleno dispõe também de uma zona destinada à
Lavagem de Cascos.

No sentido de minorar os impactos nocivos no ambiente todas as
lavagens (de convés ou casco) deverão ser realizadas utilizando
produtos biodegradáveis, ou seja, ambientalmente amigáveis.
Aconselha-se o uso de uma quantidade mínima de detergentes,
de modo a não só poupar o produto, mas também minorar a
quantidade de resíduo que fica na água.

É expressamente proibido executar reparações e
trabalhos nas embarcações fora das instalações destinadas a
esse fim.

Lembramos que a água é um recurso escasso que todos devem
preservar. Mantenha a torneira aberta pelo tempo estritamente
necessário. A Marina Parque das Nações aconselha o uso de
agulhetas no final das mangueiras a fim de diminuir os gastos de
água. As agulhetas podem ser adquiridas junto da Recepção da
Marina.

ESTACIONAMENTO A SECO DE EMBARCAÇÕES

LIXO DOMÉSTICO


