
Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente
(05 de junho), a SPA dedicou uma série de
atividades voltadas ao tema durante todo o último
mês de junho.

Intitulado como “Mês da Sustentabilidade”, o
evento contou com nove palestras, um workshop e
um webinário, ministradas por especialistas de
diversos segmentos (universidades, institutos,
empresas, organizações não-governamentais),
trazendo diversos temas de interesse
socioambiental para reflexão e dando
oportunidade aos participantes de se
conscientizarem e tirarem dúvidas.

Para permitir o acesso a um maior número de
participantes, as atividades foram realizadas, em
grande parte, no formato on-line e, pela primeira
vez, aberto não só aos trabalhadores internos da
SPA e comunidade portuária, mas também ao
público externo, com programação divulgada no
site do Porto de Santos.

O “Mês da Sustentabilidade” passa a integrar a
programação anual de eventos da SPA, estando
alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS/ONU, além do Programa de
Educação Ambiental do Porto de Santos –
Subprograma de Educação Ambiental para
Trabalhadores, constante na Licença de Operação
nº 1382/2017, emitida pelo Ibama.
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O Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

O Relatório de Sustentabilidade como ferramenta de 
gestão

Combate ao lixo no mar: Projeto Lixo Fora d´Água

Exercendo a Sustentabilidade: Compostagem de resíduos 
orgânicos

Neurociência, Psicologia, Sustentabilidade e Bem Estar

Panorama dos Programas Ambientais do Porto de Santos

Monitoramento Ambiental nas Operações de Dragagem

Resíduos Sólidos e Cidades Sustentáveis

Workshop: Boas Práticas de Sustentabilidade para 
operadores portuários

Sustentabilidade e saúde: A importância do controle do 
Aedes aegypti contra a dengue e chikungunya

Webinário: Década do Oceano
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