
Termos de uso

A iniciativa Blue Solutions em nome da BMU desenvolveu este curso de treinamento.
Para qualquer uso, você deve respeitar as seguintes condições:

• O slide mestre e a marca d’água são obrigatórios. Eles não podem ser alterados nem 
removidos da apresentação.

• O logotipo da Blue Solutions não deve ser movido ou removido. Nenhum outro 
logótipo ou informação adicional pode ser colocado na área de cabeçalho ou rodapé.

• Se você deseja adicionar seu próprio conteúdo, por favor, use o slide em branco no 
final desta apresentação. 

• Se você gostaria de fazer mudanças substanciais no conteúdo desta apresentação, 
você deve entrar em contato com mario.cana@grida.no

mailto:mario.cana@grida.no


Identificação das necessidades e design de processo
Blue Planning na Prática

Apresentador
Local Data



Estabelecendo
autoridade e 
organizando o 
processo



Primeiro passo: 
Identificando a 
necessidade

• É importante definir 
claramente porque é 
importante desenvolver 
um processo de Blue 
Planning.

• Isso nos permitirá 
manter o curso durante 
todo o processo.
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Próximo passo: 
Estabelecer autoridade

1. Defina se existe uma autoridade
apropriada para o desenvolvimento 
e implementação de um processo 
de Blue Planning.

2. Se não, seus esforços do Blue 
Planning podem ser em vão se a 
implementação não for possível 
mais tarde.



Próximo passo: 
Estabelecer autoridade

3. Decida quem é o líder do processo 
e quais autoridades e partes 
interessadas desempenharão um 
papel em sua equipe. Quais 
mandatos e recursos eles 
possuem?

Ministério de Negócios e Crescimento

Ministério de Finanças

Ministério do  Meio Ambiente

Ministério Federal dos Transportes e Infraestrutura Digital

Agencia Marítima e Hidrográfica Federal

Ministérios do Meio Ambiente e Energia

Ministério de Habitação, Planejamento, Comunidade e Governos 
Locais

Ministério Belga do Mar do Norte 

Ministério de Construção e Planejamento Físico

Ministério de Transporte, Comunicação e Trabalho

Ministério de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Regional

Autoridade de Planejamento e Meio Ambiente

Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente

Ministério de Economia Marítima e Navegação Continental

Ministério do Mar

Ministério de Desenvolvimento Regional e Administração Pública

Ministério do Meio Ambiente e Planejamento Espacial

Ministério de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente

Agencia Sueca para o Manejo Marinho e Hidrológico

Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais

Ministério do Meio Ambiente e Energia

Exemplo de
23 Estados
costeiros

Membros da 
EU



As autoridades do 
PEM devem interagir 
entre si

• Todas as autoridades competentes 
devem estar envolvidas.

• Eles devem ser intersetoriais e 
multiníveis.

Autoridade 
líder do 

PEM

Ministério 
do 

Transporte
Autoridade 
da Gestão 
de Costas

Marítima e 
Hidrológica

Autoridade 
do Meio 

Ambiente

Ministério 
de Finanças 
e Economia

Autoridade 
Pesqueira

Ministério da 
Energia e 

Infraestrutura

Autoridade de 
Alimentação, 
Agricultura e 
Proteção ao 
Consumidor



Equipe do PEM

• A equipe responsável pelo 
desenvolvimento do processo de 
PEM deve ter diversos 
conhecimentos e habilidades que se 
complementam.

Funções Conhecimentos e habilidades Funções Conhecimentos e habilidades

Gestão de 

processos e 

programas

• Planejamento estratégico.

• Finanças.

• Gestão organizacional.

• Implementação de projeto.

Estabelecer os 

objetivos da 

área marinha

• Análise de políticas, 
impulsores e barreiras.

• Assuntos de curto, médio e 
longo prazo.

• Análise de estrutura lógica 
objetivos SMART, resultados, 
produtos.

Desenvolvi-

mento de 

planos de 

trabalho em 

tópicos 

específicos

• Planejamento de atividades.

• Identificação e programação de 
tarefas.

• Alocação de recursos: interno e 
externo, eficiente e eficaz.

• Foco nos resultados.

Identificar e 

analisar as 

condições 

futuras

• Processos de visão

• Link com as partes interessadas.

• Desenvolvimento de cenários.

• Implicações espaciais.

Abordagem

das partes 

interessadas

• Mapeamento e estratégias de 
partes interessadas.

• Metodologia de comunicação.

• Falar em público e networking.

• Técnicas de facilitação e 
moderação.

• Ouvir / negociar / resolver 
conflitos / construir consenso.

Desenvolver o 

plano do PEM e 

implementação

• Legislação com implicações 
legais.

• Resolução de conflitos e 
negociação.

• Compreensão e 
desenvolvimento de possíveis 
medidas de gestão.

Identificação 

e análise das 

condições 

atuais

• Coleta de dados.

• Gerenciamento de bancos de 
dados espaciais.

• Pensar em sistemas espaciais.

• Sistemas de Informação 
Geográfica.

• Capacidade de síntese.

Desenvolver o 

plano de 

monitoramento 

e avaliação

• Pensamento de estilo causa e 
efeito.

• Compreensão quantitativa e 
qualitativa dos sistemas 
indicadores.



Profissões necessárias

• A equipe responsável pelo 
desenvolvimento do processo de 
PEM deve ter diversos 
conhecimentos e habilidades que se 
complementam.

Gerente de Projeto

Biólogo marinho

Ecólogo

Geógrafo

Oceanógrafo

Analista de dados

Economista

Profissional de 
Planejamento espacial

Profissional de Relações 
públicas

Equipe 
interna 
de PEM

Especialistas 
externos
• Outras 

autoridades
• Universidades
• Institutos de 

Pesquisa
• ONG
• Consultores



Próximo passo: 
Estabelecer autoridade

• Exemplo de uma autoridade de 
PEM.

• Composição do Subcomitê do 
processo de PEM em Punta Banco-
Cabo Matapalo na Costa Rica 
(www.marviva.net). 

Ministério do 
Meio Ambiente

ONG PROMAR

Instituto de 
Pescas

Fundação
MarViva

Guarda Costeira

Município

Subcomitê Punta 
Banco-Cabo 

Matapalo

http://www.marviva.net/


Exemplo de 
governança no PEM

• Abordagem local: Suécia
• Uma autoridade nacional do PEM desenvolve a 

estratégia nacional no PEM.
• O processo deve contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.
• Autoridades locais (condados, municípios) são 

responsáveis por planos integrados > 3-12 
planos devem ser adotados pelo governo.

• Abordagem nacional: Dinamarca
• Uma autoridade nacional do PEM coleta a visão 

setorial dos ministérios e leva em conta.
• A autoridade inclui todas as informações em um 

único plano, levando em consideração as 
necessidades setoriais.



www.msp-platform.eu

http://www.msp-platform.eu/


O que acontece em 
uma bacia marinha?

• Existe uma maneira de organizar um 
processo de Blue Planning?

• O PEM do Mar Báltico é um bom 
exemplo.



Governança de PEM 
no Mar Báltico

• Estrutura multinível da governança 
de PEM.



Organização do 
processo

• Decida a escala de tempo e 
duração do projeto.

• Defina quais recursos estão 
disponíveis (financeiros, 
profissionais).

• Decida qual forma de trabalho 
será usada (ex: abordagem 
colaborativa, quais serão as 
regras).

• Antes de começar, entre em 
acordo em como a equipe de 
planejamento resolverá 
conflitos.

By Rob Barnes, GRID-Arendal



Obrigada!

Contato:
Email

http://bluesolutions.info/

http://www.panorama.solutions/en/portal/marine-coastal


