CONDUTA NA MARINA
Por favor ajude-nos a ter uma Marina segura, limpa e agradável. Ajude-nos a preservar
o ambiente.
Segurança:
Repare na localização dos equipamentos de segurança. Verifique que estão em boas
condições.
Não obstrua os pontões com botes, bicicletas, baldes, etc. Pode pôr em risco o acesso
urgente.
Evite andar descalço nos pontões. Use calçado anti-derrapante.
Assegure-se que as crianças usam coletes de segurança e têm vigilância permanente.
Não nade na Marina. Não pesque nos pontões.
Não faça “barbecues” na Marina. Atenção aos líquidos combustíveis e ao seu
manuseamento; Desligue a garrafa de gás e o interruptor geral de electricidade sempre
que abandonar o seu barco.
Ambiente:
Mantenha a Marina limpa, não deixando lixo fora dos receptáculos existentes para esse
fim.
Separe sempre o lixo e utilize os Ecopontos. Nunca deite lixo para o mar.
Coloque o óleo usado, filtros, água contaminada com óleos ou detergentes, pilhas, ou
baterias nos depósitos e locais adequados. Se necessário, contacte o pessoal da Marina.
Utilize apenas detergentes amigos da Natureza, sem cloro ou derivados de petróleo.
Utilize as instalações sanitárias e lavandaria da Marina. Não se lave com gel ou sabonete
nos pontões. Evite deitar água suja das sanitas e lavatórios na água da Marina.
Se necessitar de tirar água contaminada do fundo da sua embarcação contacte o pessoal da
Marina.
Não deixe o seu cão ou gato fazer as necessidades nos pontões.
Não é permitido lixar, pintar, rebarbar ou executar quaisquer trabalhos de manutenção
que provoquem poeiras, detritos, cheiros ou ruído. Contacte o pessoal da Marina.
Não é permitido limpar o fundo das embarcações que tenha anti-vegetativo que largue
partículas ou cor.
Não desperdice água e electricidade.
É proibido o despejo de águas residuais e de esgoto no Porto de Recreio / Marina, no mar
ou ao longo da costa.
Convívio:
Mantenha os seus animais de estimação com trela e vigiados.
Reponha os carrinhos de carga nos seus locais (Junto ás entradas dos passadiços).
Mantenha os seus pertences na sua embarcação, não nos pontões.
Mantenha o seu rádio baixo (incluindo o VHF).
Não deixe as adriças soltas e a bater.
Mantenha as instalações sanitárias limpas e poupe água quente.
Consulte o Regulamento de Exploração da Marina de Portimão

