
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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Agora você é um planejador/uma planejadora 
responsável por esta área do mar!

O que você precisa saber primeiro?

Onde você obtém essa informação?

Em quais evidências você baseia suas decisões de 
planejamento?

By Jeremy Bishop tidesinourveins -
https://unsplash.com/photos/ZpfHDnQIhFAImageGallery, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62070960



O que você precisa saber 
para a etapa inicial de
inventário?

1. O que está acontecendo no 
mar e na terra agora?

2. O que é provável que aconteça 
nos próximos 10 anos?

3. Com quais fatores 
habilitadores/restritivos você 
precisa lidar?

The German North Sea (EEZ) (BSH 2012)



Visualizando 
informações para a
linha de base

• Limites administrativos;

• Contexto físio-biológico: 
batimetria, ecologia, habitats, 
geologia, oceanografia, dados 
climáticos, índices (por exemplo, 
vulnerabilidade, biodiversidade 
etc.);

• Atividades humanas (presentes e 
futuras);

• Valores naturais (por exemplo: 
habitats, áreas de conservação 
ambiental, serviços 
ecossistêmicos);

• Áreas designadas e regulamentos 
para setores.

The German North Sea (EEZ) (BSH 2012)



Quem detém a 
informação?

A informação pode vir de diferentes 
fontes:

• Autoridades públicas (ex: autoridades 
de conservação ambiental e pesca).

• Institutos de pesquisa e 
universidades.

• ONGs.
• Usuários tradicionais. 
• Partes interessadas (ex : pescadores, 

praticantes de atividades recreativas, 
empresas de transporte marítimo).

• Comunidades locais.
• Setor privado (ex : empresas de 

energia eólica em alto mar, empresas 
de eletricidade).

Source: WWF2010



Como lidar com 
lacunas de 
informação?

A melhor forma de identificar 

tendências é conversar com os 

setores!

Adapted from BaltSeaPlan Report No. 10

Tipo de lacuna de
informação

Soluções de curto prazo Soluções a longo prazo

Falta de 
conhecimento

Modelar o ambiente
marinho
Medidas de precaução
Usar o conhecimento local

Uma agenda de 
pesquisa conjunta
Usar o conhecimento 
local

Falta de atribuição
espacial

Usar conhecimento de 
especialistas por meio de 
processos participativos

Promoção de pesquisa
interdisciplinar

Falta de divulgação
Um proceso participativo 
real com as partes 
interessadas

Conscientizar sobre os 
benefícios do Blue 
Planning

Falta de comunicação
Equipes Interdisciplinares 
de Blue Planning

Troca regular de
conhecimento;
Grupos de trabalho
articulados
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Exercícios do Blue 
Planning

1. Mapeie o seu espaço marinho.

2. Identifique incompatibilidades 
espaciais.

3. Determine quando ferramentas 
de apoio à decisão são úteis.

By Erick Ross Salazar



Obrigada!

Contato:
Email

http://bluesolutions.info/

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


