
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


Elaboração e aprovação do plano de gestão 
espacial
Blue Planning na Prática

Fecha

Apresentador
Local



Elaboração e 
aprovação do 
plano de 
gestão espacial



O que é um plano de 
gestão espacial?

“Um plano de gestão espacial é um 
documento estratégico extenso que 
oferece a macroestrutura e a 
direção para as decisões do Blue 
Planning. Ele  deverá identificar 
quando, onde e como as metas e os 
objetivos serão cumpridos .”

Source: WWF 2010



Blue Planning como uma 
atividade orientada
para o futuro

Os cenários são uma ferramenta útil para 

discutir diferentes opções de 

planejamento com as partes interessadas:

• Cria histórias visuais.

• Produz visões alternativas do futuro.

• Oportunidade de ser criativo e 

imaginativo.

• Pode ajudar na tomada de decisão.

• Pode fornecer orientações para novas 

políticas públicas.



Blue Planning
significa equilibrar 
interesses

A elaboração do plano é um 
processo de tomada de decisão:

• Quais usos/desenvolvimentos 
devem ser priorizados e 
onde/quando?

• Quais usos/desenvolvimentos 
devem ser restringidos e 
onde/quando?

• Quais medidas de gestão 
deverão ser aplicadas?

• Em quais critérios você baseará 
suas decisões?

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Blue Planning
significa equilibrar 
interesses

Este é um bom momento para voltar 

aos seus princípios de 

planejamento, visão e objetivos:

• O que você está tentando alcançar?

• Como você irá integrar 

planos/interesses setoriais?

Estatutário ou consultivo?

• Um plano estatutário é um plano 

regulatório criado de acordo com a 

lei.

• Um plano consultivo é um guia 

consultivo para a tomada de 

decisões.

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Critérios de zoneamento 
para a atribuição de espaços 
marinhos a determinados 
usos e não-usos

• Regulamentações internacionais e 
nacionais.

• Considerações econômicas e 
técnicas.

• Condições físicas e ambientais.

• Condições prioritárias.

• Estabelecimento de incentivos.



Dicas sobre a alocação de 
zonas e sobre a 
identificação de medidas de 
Blue Planning

Blue Planning pode influenciar a 
sobreposição de usos humanos ao:
• Proibir um uso.
• Segregar diferentes usos 

(espacialmente e temporalmente).
• Regular usos.

Lembre: A sobreposição de usos não 
implica automaticamente em um 
conflito!



Lembre…

• Blue Planning não substitui planos 
setoriais!

• Blue Planning não é só zoneamento ou
licenciamento!

• O plano não é o objetivo final. Como 
todo plano, a chave está na 
implementação!!
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Exercícios do Blue 
Planning

1. Identifique medidas alternativas 
de Blue Planning.

2. Defina os usos do espaço 
marinho.

3. Explore as posições e formate as 
negociações.

By Yannick Beadoin, GRID-Arendal



Obrigada!

Contato:
Email

http://bluesolutions.info/

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


