RECOMENDAÇÕES SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DESPORTOS
AQUÁTICOS
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QUESTÕES AMBIENTAIS NOS DESPORTOS AQUÁTICOS

Entre os possíveis problemas ambientais dos desportos náuticos, seguem os mais comuns
decorrentes das atividades humanas em ambiente marinho, sejam elas na presença, ou
ausência, de embarcações ou embarcações em geral.
1.
Uso de materiais não reciclados e falta de atividades relacionadas à economia
circular
2.
Ruído e poluição sonora
3.
Consumo de energia
4.
Falta de recuperação/economia e reutilização de água
5.
Emissões: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Partículas, NOx
6.
Hidrocarbonetos na água e no solo; libertação de metais pesados; uso de
derivados de petróleo; uso de produtos químicos impermeabilizantes (como
perfluorocarbonos (PFCs); presença de microplásticos
7.
Problemas de danos no fundo do mar e água turva
8.
Resíduos, plásticos e, em geral, o uso de material descartável não reutilizável
9.
Perturbação da fauna
10.
Interferência com a flora
11.
Pegada de carbono para viagens e fornecimento de matérias-primas/alimentos
A partir dessas questões, foi elaborada uma lista de recomendações para orientar os centros desportivos na escolha de uma série de ações para reduzir seu impacto ambiental.
Reserve um tempo para ler e aplicar essas recomendações e considerá-las como seu primeiro passo para a sustentabilidade nos desportos aquáticos.
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WORKSHOPS, REUNIÕES E CONCURSOS
Gerir e organizar workshops para a criação, com recurso a ferramentas simples, de
bens derivados de processos de economia circular e resíduos específicos
provenietes do setor náutico ou da indústria do plástico.
Apoiar atividades que promovam a sustentabilidade e o uso de materiais reciclados.
Participar em workshops com as escolas para sensibilizar as crianças/alunos/alunossob
re questões de sustentabilidade em geral, incluindo a preservação do ambiente
oceânico e marítimo, como a promoção do património natural.
Participar de reuniões sobre os problemas e questões relacionadas à Poluição
Oceânica e às possíveis formas de resolvê-la ou preveni-la.
Participar em ações de limpeza de praias e falésias.
Aumentar as competências pessoais sobre economia circular.
Preferir alimentos locais ou zero km que tenham sido produzidos usando uma
cadeia produtiva sustentável. Reduzir a importação de mercadorias e matérias-primas
de ocais distantes. Forneça ou peça no menu uma alternativa vegetariana.
GESTÃO DE RESÍDUOS
Reduzir a quantidade de resíduos entregues no local.
Promover, apoiar e gerir o uso de garrafas reutilizáveis, sistemas de copos, louças e
talheres, evitando o plástico descartável.
Utilizar sempre que possível, unidades de filtragem de água potável, reduzindo o
uso de garrafas de plástico.
Usar coletores de resíduos separados e recolha separada de resíduos.

RECOMENDAÇÕES
POUPANÇA ENERGÉTICA
Desconectar o carregador do telemóvel da rede quando não estiver a carregar
Desligar equipamentos como sistemas de TV, routers, etc. quando não
estiverem a uso.
Usar árvores e vegetação como sombras naturais. São eficazes para melhorar
o conforto durante os meses de verão, evitando o uso de ar condicionado.
Se houver um dispositivo cego ou similar, sombrear todas as superfícies tra
sparentes expostas diretamente nas direções Sul, Leste e Oeste. As claraboias
de sombreamento do telhado também devem ser uma prioridade.
Em caso de clima quente e húmido, fornecer ventilação natural adequada,
favorecendo a ventilação cruzada, ou seja, abrir janelas em lados opostos do
mesmo edifício para favorecer a circulação do ar.
O movimento do ar é uma das primeiras estratégias para melhorar o conforto
das pessoas durante os períodos mais quentes do ano. Se houver um ventila
dor de teto ou de pé, preferir seu uso ao invés do ar condicionado.
VEÍCULOS E TRANSPORTE
Reduzir a velocidade dos veículos tanto em terra como na água. A limitação de
velocidade de embarcações evita o risco de erosões do fundo do mar, como
qualquer impacto sobre a vida selvagem. Há também benefícios relacionados à
redução do consumo de energia, emissão de poluentes e segurança.
Quando um veículo é utilizado para chegar ao centro e transportar algum equi
pamento, que esteja fora do calibre do veículo, a aerodinâmica deve ser cuida
dosamente projetada para evitar o aumento do consumo de combustível. A
velocidade média do veículo também deve ser reduzida.
Utilizar veículos amigos do ambiente como bicicletas ou scooters para viajar e
chegar a instalações próximas. Prefira veículos e embarcações com sistemas
de propulsão eficientes. Quando disponível, use transporte público. A mobilida
de elétrica leve é outra opção.
Organizar transferências e embarques de materiais para compartilhar o tran
sporte e reduzir o impacto das emissões gases poluentes
Manter em bom estado os motores e os equipamentos, para evitar desperdícios
de gasolina e óleo.
Planear estadias em alojamentos perto dos eventos ou do centro.
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USO DE ÁGUA, TRATAMENTOS E MONITORIZAÇÃO
Não despejar águas residuais diretamente nos rios, lagos ou mar. Usar sabonetes
e detergentes biodegradáveis.
Utilizar wax orgânico, que contém produtos naturais (por exemplo, óleo de coco
e cera de abelha) e não envolve o uso de parafina ou produtos à base de petróleo.
Na manutenção das embarcações e equipamentos utilizar produtos de limpeza
ecológicos. Evitar o uso de produtos que contenham fosfatos, cloro ou lixivia.
Reduzir o consumo de água.
Na casa de banho, premir o botão direito do autoclismo (meia descarga/ descarga
completa).
Siguir as recomendações para o uso ideal da água em cada atividade específica.
ESCOLHA DE MATERIAIS E ECONOMIA CIRCULAR
Usar materiais têxteis eco-friendly, como bambu e cânhamo. Não necessitam de
pesticidas ou herbicidas e requerem muito menos água.
Para equipamento técnico, utilizar algodão orgânico que foi cultivado com menos
produtos químicos e com um processo de fabrico mais eficiente em termos de água.
O poliéster reciclado feito de garrafas de água recicladas também é uma boa opção.
Usar roupas desportivas que possam fornecer rótulos internacionais de sustentabili
dade sobre os materiais utilizados, e condições de trabalho dos trabalhadores
empregados na confecção das roupas.
Maximizar o uso de madeira local para estruturas.
Procurar alternativas de fibra de vidro para barcos e equipamentos, dando
preferência aos feitos de fibra de vidro reciclada ou que tenham sido fabricados com
processo controlado para minimizar o impacto
FONTES ENERGIA RENOVÁVEIS
Promover a utilização de veículos elétricos no desporto, como jet skis elétricos.
Instalar painéis solares fotovoltaicos e geradores eólicos em barcos para carregar
o sistema elétrico, fornecendo energia para dispositivos de navegação, luzes,
refrigeração e rádio, reduzindo os custos e as emissões de carbono.

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.

