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No âmbito da gestão ambiental portuária, o trabalho através de parcerias é fundamental para 
um alcance efetivo da otimização e qualificação das rotinas ambientais junto ao perímetro do 
Porto Organizado – compreendendo aí as ações voltadas ao trabalhador portuário, como 
também às comunidades do entorno. Dessa forma, o objetivo dessas parcerias está centrado 
no empoderamento, autonomia e conquista de uma melhor qualidade de todos os atores 
sociais portuários, como também das populações envolvidas.  
 
 

AÇÃO PARCEIROS 

Conselho de Gestão 
Ambiental  

do Porto do Rio Grande 

O conjunto dos terminais e operadores que atuam na área do 

Porto Organizado 

Ações comunitárias 

  
Secretaria de Município de Saúde 
Secretaria de Município de Controle e Serviços 
Urbanos 
Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade 

Secretaria de Município da Pesca 
Secretaria de Município de Educação 
Secretaria de Município de Habitação 
Coordenadoria Municipal de Direito dos Animais 

 
 

Polícia Comunitária – Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul 

 
 
 
 

Granel/Braskem 

Projeto Saúde nos Portos 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Cooperativa Transportadores Autônomos do Rio Grande 
Granel/Braskem 



  

 

Programa de 
Trafegabilidade 

 
 

Sindicato dos Condutores Autônomos de 

Veículos Rodoviários de Rio Grande 

(SINDICAM) 

 

 

 

Secretaria de Município de Mobilidade 

Urbana e Acessibilidade 
 

 
 

Desenvolvimento de estudos sobre trafegabilidade portuária e 

seus impactos na malha viária urbana com vista a elaboração 

do Programa de Trafegabilidade 

Ações Intraportuárias 

 
 
 
 
 

 

Busca a qualidade nas rotinas operacionais da gestão 

ambiental intraportuária 

 
Grupo de Trabalho de 

Monitoramento e 
Qualidade do ar 

 

 
 
 

 

 
 

Discussão sobre os problemas relacionados ao Monitoramento 

da Qualidade do Ar e construção de uma proposta integrada 

de monitoramento 

1º Encontro Binacional – 
Conservação de Pinípedes 

em áreas portuárias 

 
 

 
 

Objetivou a troca de experiências na gestão das atividades 
portuárias e colônias de Pinípedes, no sentido de conhecer as 
experiências de manejo, conservação e convivência com as espécies 
de pinípedes e construir um protocolo conjunto para subsidiar as 
ações de harmonização dos conflitos em áreas portuárias e valorizar 
as áreas marinhas protegidas que abrigam estas espécies. 
 

 


