
Bandeira Azul

Cada vez mais os espaços aquáticos naturais como rios e mar 
são mais procurados para actividades ligadas ao lazer, seja sol e 
praia ou mesmo actividades recreativas.

A qualidade das águas balneares representa assim não só um 
factor de saúde, como também um importante indicador de 
qualidade ambiental e desenvolvimento turístico.

Por todas estas razões, a monitorização e vigilância da 
qualidade da água é uma preocupação constante da Marina 
Parque das Nações.

Neste sentido temos ao seu dispor o serviço de pump-out, 
destinado a recolher as águas residuais armazenadas no tanque 
de retenção e as águas oleosas que se acumulam no fundo da 
sua embarcação.

Pump-out
Recolha de águas negras e oleosas

Bandeira Azul

Pump-out

Nowadays, water leisure, be it river or sea activities, are being 

increasingly sought out.

Therefore, the water quality is not only an health factor, but also 

an important indicator of environmental sustainability as well as 

tourism development.

The water quality monitoring and surveillance are daily issues 

that are part of Marina Parque das Nações environmental 

awareness.

Marina Parque das Nações provides a pump-out service to 

collect black waste waters stored in the retention tank as well as 

bilge waters that accumulate at the bottom of your boat.



Águas sujas (Mangueira Azul)

Águas Oleosas (Mangueira Verde)

Esta bomba é destinada à recolha de todas as águas 
sujas ou contaminadas produzidas pelo uso normal 
da embarcação, como por exemplo o uso das casas-
de-banho.

Instruções de uso:

1.Retire totalmente a mangueira do suporte.
2.Verifique se a válvula da ponteira está fechada.
3.Colocar a ponteira no tanque.
4.Ligar a bomba inserindo a ficha.
5 . A b r i r  a  v á l v u l a ,  a  b o m b a  p á r a  e m  
aproximadamente 3 minutos.
6.Quando o tanque estiver vazio é possível parar a 
bomba carregando no STOP.
7.Feche a válvula da ponteira e guarde a mangueira 
no suporte.

Esta bomba é destinada à recolha de todas as águas 
oleosas que se acumulam no fundo da sua 
embarcação.

Instruções de uso:

1.Retire totalmente a mangueira do suporte.
2.Colocar a ponteira no tanque.
3.Ligar a bomba, inserindo uma ficha.
4.Abrir a válvula. A bomba pára em aprox. em 3 
minutos.
5.Quando o tanque estiver vazio é possível parar a 
bomba carregando no STOP.
6.Feche a válvula da ponteira e guarde a mangueira 
no suporte.

Waste water (Blue Hose)

Bilge water (Green Hose)

Use this pump to collect all dirty or contaminated 

water produced by the yacht due to normal use, for 

example, bathrooms.

Operating instructions:

1.Completly remove the hose from the rack.
2.Check if the valve is closed.
3.Put the hose nozzle in the tank.
4.Turn on the pump by inserting a token.
5.The pump stops in approx. 3 minutes.
6.When the tank is empty, you can stop the pump by 
pressing STOP.
7.Close the nozzle valve and return the hose on the 
rack.

Use this pump to collect of all bilge waters that 

accumulate at the bottom of your boat.

Operating instructions:

1.Completly remove the hose from the rack.
2.Check if valve on nozzle is closed.
3.Place the nozzle into the bilge.
4.Turn on the pump by inserting a token.
5.When the bilge is empty, you can stop the pump by 
pressing STOP.
6.Close the nozzle valve and return the hose on the 
rack. 


