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CODESP RECEBE PRÊMIO
DA ANTAQ POR DESEMPENHO
AMBIENTAL
recebeu a distinção na sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em
Brasília.
A premiação é decorrente da evolução do
Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da
Codesp, que ganhou destaque este ano após a
obtenção da Licença de Operação do Porto de
Santos, concedida recentemente pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, após um processo de
regularização ambiental iniciado em 2004.
A Companhia Docas do Estado de São Paulo
(Codesp) garantiu o primeiro lugar na modalidade Maior Evolução Anual, da categoria
Desempenho Ambiental, do Prêmio Antaq
2017. O presidente da Codesp, José Alex Oliva,

O IDA deﬁne o ranking da gestão ambiental em
portos organizados. O índice, formado pela
avaliação de 39 itens, considerada as ações das
autoridades portuárias no cumprimento da
legislação ambiental e na redução dos impactos das operações.

CODESP REALIZA VISTORIA NO CAIS PARA
DEFINIR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA
limpeza da área e o corte da vegetação, além
de orientar os terminais privados a manterem
suas áreas internas em boas condições.
Uma equipe da SUMAS percorreu o cais identiﬁcando e registrando imagens dos locais que
precisam de melhorias. As ações de revitalização deverão ser iniciadas ainda no mês de
novembro.
Com a proximidade do término nas obras de
recuperação e reforço estrutural do cais, previstas para o ﬁnal do ano, a Codesp, por meio
da Superintendência de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho (SUMAS), irá realizar
uma limpeza no trecho do cais que se estende
do Valongo até o Corredor de Exportação. A
intenção é remover as sucatas, realizar a
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