CHILE

POLÍTICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Em constante vigor e preocupação com a proteção ao meio ambiente natural, Naviera Turismo Skorpios S.A., durante mais
de cinqüenta anos de navegação e exploração à parte sul do nosso país, sempre teve um cuidado especial para não causar
nenhum ou mínimo impacto sobre o ambiente natural que realiza em todas as suas operações.
Preservar a beleza da paisagem em seu estado natural, proteger as espécies endêmicas na área, evitar o mínimo contato
traumático com a vida selvagem e espécies próprias das regiões e nenhuma alteração do ecossistema em áreas onde
realizamos nossas navegações, foram e sempre serão nossas constantes preocupações para evitar assim qualquer tipo de
contaminação durante nossas visitas a lugares em estado natural.
Toda a frota Naviera e Turismo Skorpios S.A. juntamente com sua equipe de funcionários, colaboradores em terra e
colaboradores especiais, mantem sempre o respeito para o cuidado do meio ambiente de acordo com as políticas dadas
pela Companhia, nossos navios cumprindo assim, com as normas internacionais exigidas para uma causa tão importante
como a defesa nacional e o meio ambiente.
Em nossa constante motivação para inovar e criar caminhos para a excelência de nossos serviços, juntamente com a
Corporação Nacional Florestal CONAF, nos unimos para criar laços de mútua cooperação para a preservação do meio
ambiente e dos ecossistemas que podem ser afetados com a nossa presença construimos pontes para o acesso às geleiras
retirados do mar no Parque Nacional Marinho Bernardo O'Higgins, onde realizamos debates sobre como cuidar do meio
ambiente em que navegamos, todos com o único objetivo de nossa presença ser a menos hostil possível para a natureza.

NA ZONA TURÍSTICA
Pequenos grupos de passageiros em nossos tours e desembarques, a fim de ter um melhor controle sobre eles.
Guias treinados para todos os nossos tours, com amplo conhecimento em cada lugar visitado, também preparados para
controlar os passageiros que desembarcam.
Treinamentos constantes aos nossos guias para uma real e efetiva informação turística, como tambem segurança ao meio
ambiente, permitindo assim a todos os nossos passageiros um informe mais completo e eficiente.
Oferecemos palestras à bordo em nossos navios, baseados na ciência e suplemento de dados reais para uma viagem de
prazer, como também repleta de conhecimento.
Certos de que, as belezas naturais que brindamos a todos os nossos passageiros são também um património natural de
valor científico inestimável e fonte inesgotável de conhecimento sobre a criação do planeta, nossas atividades são realizadas
com total respeito ao meio ambiente, e exigimos o mesmo a todos os nossos tripulantes e passageiros.

PRÁTICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
A bordo de nossos navios:
Durante o primeiro almoço ou jantar com nossos passageiros, o capitão do navio informa a todos sobre o modo de vida à
bordo, elabora um resumo sobre todas as atividades que terão em cada lugar durante a viagem, fala também sobre os
lugares que visitam e principalmente motiva a navegação a desfrutar de toda beleza natural vista à bordo. E, principalmente
sugere a proteção dessa natureza que é uma das principais prioridades da Naviera Cruzeiros Skorpios S.A.
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A maioria das informações aos nossos passageiros é feita através de palestras com equipamento audiovisual, nós também
temos um sistema de CCTV (Circuito Cerrado de televisión) que permanentemente está informando sobre as atividades
diárias, por esta razão informes em papel e/ou folheteria é zero.
Não é permitido fumar à bordo dos nossos navios, somente é permitido fumar nos decks ao ar livre, onde contém os cinzeiros
para este efeito. Fica claro assim para todos que os restos de cigarros não devem ir para o mar.
Pilhas e baterias são recolhidas em depósitos especialmente autorizados, pedimos a colaboração de nossos clientes para
nos ajudar em seu recolhimento. Estes serão entregues em seus devidos Portos para o descarte final através de empresas
devidamente autorizadas pela Autoridade de Saúde e do Serviço de Evaluación Ambiental (SEA).
Todo o lixo coletado durante a nossa navegação é entregue em Porto para ser tratado pela autoridade de saúde e, logo
desembarcarmos.
Todos os navios que usamos para nossas expedições e desembarques possuem lixões, a partir do qual os resíduos são
envolvidos e entregues em terra e liberados para empresas de remoção.
Para evitar a contaminação acústica, durante as expedições os motores dos barcos são desligados para podermos ouvir
o som do ambiente do local. Também pedimos aos nossos passageiros a se manterem em silêncio sempre que possível,
para que possamos apreciar a natureza.
Antes e durante as expedições são informadas a todos os nossos passageiros sobre a segurança do local e o comportamento
que eles devem ter de acordo com o tipo de turismo que realizamos, enfatizamos sempre que estamos em um Parque
Nacional que merece a nossa atenção e o nosso respeito, proibimos assim expressamente a recolha de materiais orgânicos
ou não orgânicos em todos os desembarques, sejam estes: pedras, flores, folhas, terra, galhos, frutos do mar ou conchas
destes, etc.
Todos os grupos de passageiros são acompanhados por nossos guias durante as visitaçoes. Todos nossos passageiros são
orientados em relação à implementação das boas práticas ambientais.
As trilhas são realizadas e demarcadas para evitar a erosão do solo e da vegetação.
Não fazemos entrega de nenhum tipo de alimento em nossas trilhas e desembarques reduzindo assim a possibilidade de
geração de resíduos.
Constantemente pedimos a cooperação dos nossos passageiros para coleta de resíduos, onde porventura pode ser encontrado
por entre as trilhas.
Nos desembarques é solicitado a todos nossos passageiros alguns espaços de distancia frente aos animais nativos da
região. A alimentação destes animais é totalmente proibida.
Nossos navios possuem Plantas de Tratamento de Esgoto, autorizadas em design e operação pela Autoridade Marítima do
Chile; segundo o qual todos os resíduos orgânicos gerados na navegação são devidamente tratados com reatores biológicos
e clarificadores.
Também contamos com Plantas de Tratamento de Águas Oleosas, que nos permite tratar todos os resíduos perigosos
gerados por produto proprio de motores, estes também podem ser armazenados em recipientes herméticos para que sejam
entregues em Porto para o seu transporte, tratamento e disposição final.
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PORTOS PROPRIOS COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
Nossos Portos, em Puerto Montt e Puerto Natales, são privados e têm certificação internacional, que garante a segurança,
qualidade e respeito ao meio ambiente.
Em Puerto Montt, nosso Terminal Marítimo Skorpios conta com Qualidade e Certificação Ambiental, ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004, respectivamente, o que é um selo de garantia em procedimentos de Qualidade e desempenho de seus processos
que se relacionam com a gestão ambiental.
Anteriormente podemos ver a existência de procedimentos de trabalho certificados, seguro a todos os processos e serviços
turísticos relacionados que cumprem com todas as exigências nacionais e internacionais requeridas.
Está localizado em Puerto Natales o nosso Terminal Marítimo, que conta com Certificación PBIP- ISPS (código Internacional
de Proteção de Instalações Portuárias e Certificação), o objetivo principal é a segurança marítima dos navios e instalações
portuárias contra os atos de terrorismo e outros atos ilícitos através da implementação de um sistema de gestão baseado
na gestão de riscos de segurança marítima.
Os nossos Portos têm um Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos e Não Perigosos certificados pela Autoridade
de Saúde do Chile, através do qual a correta aplicação do Sistema de Gestão de Resíduos Perigosos com base no Decreto
Supremo No. 148 "Regulamento Sanitário de Resíduos Perigosos "e Decreto Supremo n º 594 do Ministério da Saúde do
Chile.
Ambos Portos estão assegurados do Seguro P&I ou Seguro de Responsabilidade Civil de U$ M$500.000, que cobre
colisões, danos com objetos moveis fixos e flutuantes, poluição ambiental e destroços de naufragios, morte acidental tripulante,
lesão ou doença, perda de efeitos pessoais.

MITIGAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Tanto nossos navios como nossos portos contam com procedimentos para mitigar os riscos ambientais os quais são planejados
por meio de Planos de Contingência de Preparação e Resposta a Situações de Emergências Meio Ambientais, como
derramamentos de petróleo, incêndios, explosões, etc. , O qual implica também a vigencia de um Programa Anual de
Exercícios de Emergências, com metas, objetivos e responsabilidades atribuídos tanto ao desenvolvimento como na
implementação dos mesmos.

APOIO E ACORDOS CIENTÍFICOS
Cruzeiros Skorpios, tem acordos com o Centro de Estudos Científicos (CECS), Valdivia, apoiando aos seus Glaciólogos para
seus estudos, fornecendo dados técnicos e logísticos em suas explorações.
Também temos acordos com a Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf), para a gestão e apoio em áreas de Parques
Nacionais.

Naviera y Turismo Skorpios S. A.
www.skorpios.cl
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