Boas Práticas Ambientais
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O CIMAV, na sua estreita ligação com o mar, e em parceria com a Marina de Vilamoura, S.A (1), tem
inerente uma preocupação ambiental na sua ação e junto dos seus utentes. As boas práticas ambientais
estão devidamente enraizadas na rotina das suas atividades e na base das suas infraestruturas.

Utilização de agulhetas durantes as lavagens de embarcações e fecho da torneira quando não
se está a utilizar. Balneários providos de torneiras e duches de baixo consumo.

Triagem de todos os resíduos para correto encaminhamento, promovendo a sua valorização.
Disponibilização de ecopontos para os utentes e gestão de resíduos perigosos (embalagens
contaminadas, baterias, óleos usados) em parceria com a Marina de Vilamoura, S.A, com
parque de resíduos para armazenamento temporário.

Ruídos elevados são evitados sempre que possível quer na movimentação de embarcações
(velocidade moderada inferior a 3 nós, dentro da marina), quer na reprodução de música
ambiente.

Preferencialmente, são aplicados produtos/detergentes biodegradáveis e de origem natural
(e.g: limpeza da rampa de acesso à água recorrendo a cal – óxido de cálcio).

Derrames: Trabalhos de manutenção no exterior são realizados com proteção no pavimento de
forma a prevenir derrames. Disponível material absorvente ecológico para combate a derrames
no solo. Na Marina de Vilamoura, existe kit para combate a derrames de hidrocarbonetos no
plano de água.

Consumo de energia: Utilização de lâmpadas de baixo consumo nas instalações do CIMAV.
Manutenção regular de sistemas de ar-condicionado para garantia de funcionamento eficiente
e prevenção de fugas.

Monitorização mensal dos consumos de água e energia.

Transportes: quando possível, desloque-se a pé, de bicicleta ou transporte coletivo.
Não alimente as gaivotas ou peixes na marina.

Desfrute de Vilamoura, seja amigo do ambiente!
A colaboração de todos é fundamental.
(1) O CIMAV está integrado na Marina de Vilamoura, que tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade
e Ambiente, certificado de acordo com as normas ISO 9001 e 14001. Mais informação em marinadevilamoura.com
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