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Atividade marítima: Descrição

l - CODESP: Autoridade Portuária do Porto de Santos

l - Empresa pública que administra o transporte de
cargas e pessoas, enquanto os terminais são
concessões

l - 127 anos, mas a licença só foi emitida em 2017
(desde entao estão implementando 23 programas
ambientais)

l - 2º maior Porto da America Latina (4.122.243 TEU)

l - Move 1/4 da balança comercial brasileira

l - Principais cargas: café, acúcar, laranja, celulose,
soja e milho

l QUESTÕES ESPACIAIS

l - Área de disposição de sedimentos de dragagem:
uso exclusivo

l - Área de fundeio: uso restrito (ex: pesca)

l - Aumento de eficiência não exige aumento de área

l - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do
porto (em atualização)
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Perspectiva das partes interessadas sobre o PEM

- Não tinham conhecimento e estão interessados em
saber mais sobre o PEM, assim como serem envolvidos
(principalmente para assegurar a area e os interesses do
porto)

PERSPECTIVA

- Visão positiva de qualquer iniciativa do planejamento

- Relevante para o próprio planejamento do porto para
que possam planejar demandas e melhorar a
performance

- Não souberam responder se o porto foi envolvido no
zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista,
mas demonstraram interesse

CONFLITOS
- Intra-setorial (mesmo ponto de entrada e saída)

- Comunidades locais (impactos negativos na região
associadas ao porto; ex: impactos da dragagem nas
praias e redução de estoque pesqueiro)

- ambiental (em caso de expansão, áreas de manguezal
e mata atlântica serão afetadas; por este motivo, a
opção de porto offshore é vislumbrada)

- social (ocupação irregular)

SINERGIAS

- Academia: USP tem concessão não onerosa, enquanto
fornece cursos de capacitação para funcionários do
porto
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Sugestões para melhorar o vínculo entre o setor 
e o MSP

- Reforçar os benefícios do PEM para o setor de infraestrutura, para que o Ministério volte a participar das reuniões da 
CIRM
- Melhorar comunicação sobre o PEM com os atores da atividade portuária
- Aumentar a participação dos atores do setor tanto no processo de gerenciamento costeiro quanto nas discussões 
sobre o PEM
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Foto dos participantes do grupo
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