
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
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O que ou quem é uma 
parte interessada?

• Qualquer indivíduo, grupo ou 
organização que tenha interesse 
ou participação que possa ser 
afetado, positiva ou 
negativamente, por um 
processo ou decisão de gestão.

Source: WWF 2010



Por que é importante 
envolver as partes 
interessadas no Blue 
Planning?

• O Blue Planning procura 
alcançar vários objetivos 
(sociais, econômicos e 
ecológicos) e deve refletir 
quantas possíveis sejam as 
expectativas, oportunidades ou 
conflitos na área a ser 
planejada.

• O envolvimento das partes 
interessadas é uma exigência 
legal em muitos países, embora 
o nível de envolvimento possa 
diferir.

Source: WWF 2010



Envolver as partes interessadas é importante para:

•Transparência e democracia → constrói confiança.

•Aprender com a influência humana sobre a área de 

planejamento.

•Acessar conhecimento e evidencias locais.

•Compreender as prioridades e interesses setoriais.

• Identificar conflitos de forma prévia.

•Garantir o empoderamento do resultado e melhorar 

a implementação.

•Desenvolver em conjunto novas soluções para 

problemas identificados.

•Assegurar que o processo seja eficaz e promova o 

cumprimento voluntário.

•Explorar o potencial para envolver as atores sociais no 

monitoramento.

Source: WWF 2010

Por que é importante 
envolver as partes 
interessadas no Blue 
Planning?



Questões-chave para 
o envolvimento das
partes interessadas

• Quem deve estar envolvido no 
processo de Blue Planning? 
Quem representa um 
grupo/setor?

• Quando as partes interessadas 
devem estar envolvidas no 
processo de Blue Planning?

• Como as partes interessadas 
devem estar envolvidas no 
processo de Blue Planning ? 
Elas possuem as capacidades 
apropriadas ou devemos 
apoiá-las de alguma forma?

By Erick Ross Salazar



Diferentes níveis de 
envolvimento

Source: Pentz et al. 2012
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Exercícios do
Blue Planning

1. Mapeie as partes interesadas.

2. Identifique os interesses de 
cada parte interessada.

3. Envolva as partes interessadas.

4. Introdução: Estabeleça
confiança.

By Erick Ross Salazar



Obrigada!

Contato:
Email

http://bluesolutions.info/

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


