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Introdução ao mar de Rica
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• 3 países: Bayland, Peninsuland e Island

• Cada país tem seu próprio patrimônio e cultura marítima, assim 

como diferentes ideias para o uso futuro dos recursos marinhos

• Localização pouco profunda e relativamente protegida

Mar de Rica

Principais ameaças:
- pesca insustentável

- poluição

- espécies invasoras

- destruição de habitats marinhos

SEARICA (Convenção do mar 

regional): “Gestão de serviços 

ecossistêmicos para promover prosperidade 

para a humanidade”



Jogo de tabuleiro
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• É um jogo de tabuleiro feito para quem tem interesse no PEM, seja 

do ponto de vista ecossistêmico quanto da economia azul 

• O objetivo do jogo é mostrar algumas das interações dinâmicas e 

complexas existentes entre o PEM e as atividades marítimas

• O jogo permite aos jogadores experimentar e debater o significado 

e as implicações de diferentes objetivos estratégicos marítimos

Edição #MSPglobal

O jogo deve fazer com que os 

jogadores “pensem e discutam”



Objetivos comuns

• Prevenir e reduzir de maneira significativa a 

poluição marinha

• Gerir e proteger de forma sustentável os 

ecossistemas marinhos e costeiros utilizando 

abordagem ecossistêmica

• Minimizar os impactos da acidificação dos oceanos

• Regulamentar eficazmente a pesca acabar com a 

sobrepesca, ilegal, não reportada e não 

regulamentada e as práticas de pesca destrutivas

• Conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e 

marinhas



Pré-planejamento
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• 1-2 representantes da 

Autoridade de Planejamento 

Marinho 

• Setores marítimos (ex., 

Portos, Pesca, etc.)

• Natureza

Equipe do PEM

OBS:
- Cada setor tem diferentes categorias (ex., 

governo, setor privado, ONG)

- Os representantes da indústria não 

representam necessariamente os interesses 

nacionais



• Visão

• Objetivos

ü Ecológicos

ü Econômicos

ü Sociais

• Ações

• Atores

• Indicadores

Estratégia do PEM

Longo-Prazo 2030



Visão de futuro

• Uma visão de como poderia ou deveria ser a área marinha 

dentro de um horizonte de 10, 20, 30 anos a partir de hoje

• Uma visão é uma direção coerente não somente do que é 

desejável, mas também do que é possível

• Uma visão a longo prazo

(IOC-UNESCO, 2009)



Ex.: Escócia

“Mares limpos, saudáveis, seguros, produtivos e 

diversos; que atendam às necessidades de longo 

prazo da natureza e das pessoas. ”

(The Scottish Government, 2015)



Ex.: Suécia

“Em 2050, usaremos o mar através de indústrias marítimas competitivas, 

inovadoras e sustentáveis. O mar terá um bom estado ambiental e uma rica 

biodiversidade. Conservaremos e desenvolveremos paisagens naturais e 

culturais no mar e utilizaremos seus serviços ecossistêmicos. Haverá um amplo 

valor de comodidades públicas e oportunidades de recreação. O mar 

proporcionará diversão e benefício para todos. As empresas e a gestão pública 

cooperarão, e os planos espaciais marinhos fornecerão uma abordagem holística 

e progressiva, além de previsibilidade. Em 2050, continuaremos a viver em paz e 

liberdade na região do Báltico e do Mar do Norte. As mudanças climáticas serão 

amenizadas e teremos nos adaptado às circunstâncias alteradas. ”

(SwAM, 2019)



Objetivos SMART

ESPECÍFICO MENSURÁVEL ALCANÇAVEL RELEVANTE TEMPO LIM.



(SwAM, 2019)

Ex.: Suécia
Metas internacionais Direção da política

Legislação Objetivos ambientais

nacionais

Objetivos de 

planejamento

* Um ambiente 

marinho saudável e 

crescimento 

sustentável

* Criar condições 

para:

- Desenvolvimento 

Regional

- “Infraestrutura 

verde marinha” e 

promoção de serviços 

ecossistêmicos

- Transporte 

marítimo sustentável

- Boa acessibilidade

- Etc.



(The Scottish Government, 2015)

Ex.: Escócia

Aquicultura

Até 2020, com o devido respeito ao ambiente marinho e à capacidade 

suporte, apoiar o objetivo da indústria de criar peixes de barbatana 

marinha (incluindo salmão do Atlântico) para produzir 210.000 t; e 

também para criar moluscos, principalmente mexilhões, para produzir 

13.000 t.

Energias renováveis

Até 2020, contribuir para alcançar o objetivo de gerar eletricidade 

equivalente a 100% do consumo anual bruto da Escócia a partir de fontes 

renováveis.

Até 2030, contribuir para alcançar o objetivo de descarbonização de 50g 

CO2 / kWh (reduzir as emissões de carbono da geração de eletricidade em 

mais de quatro quintos).



Plano setorial
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v De acordo com as fichas de cada 

país:

• Os setores marítimos 

desenham as condições 

setoriais atuais

• O representante da natureza 

desenha as AMPs atuais

• A Autoridade de 

Planejamento garante a 

coerência com a ficha do país

Condições

existentes

Papel (individualmente)
Desenhar 

como X



Condições futuras

v De acordo com os objetivos 

nacionais:

• Os setores marítimos 

desenham as condições 

setoriais futuras

• O representante da natureza 

desenha propostas de AMPs

• A Autoridade de 

Planejamento garante a 

coerência com os objetivos 

nacionais e com os ODSs

Desenhar 

como F
Papel (individualmente)
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O plano integrado

22



• Cada sector coloca no tabuleiro:

ü condições existentes

(fichas coloridas)

ü condições futuras

(fichas brancas)

O plano integrado

Tabuleiro

• Durante este exercício, os 

participantes negociam, 

enquanto a Autoridade de 

Planejamento modera e garante 

coerência com a visão, os 

objetivos nacionais e as ODSs



• Lógica da vida real (ex., rotas de transporte marítimo não podem ser 

estabelecidas em terra)

• Interação terra-mar: cada função econômica deve ter ao menos um 

pino metálico que esteja conectado pelo menos a um porto através de 

um fio

• Uso múltiplo do espaço marinho (ex., energia eólica e aquicultura)

• Tratado de Cari: proteção do patrimônio cultural subaquático

• Rotas internacionais de navegação podem ser modificadas apenas 

com permissão da Organização Marítima Internacional (OMI)

• Etc.

Regras do jogo



• Natureza

Fichas (exemplos)

Área de aves
marinhas/costeiras

Cardumes Cetáceos

Área de alta 
biodiversidade

Área 
protegida de 

uso 
sustentável

Área de proteção
integral



• Aquicultura

• Pesca

Aquicultura Cultivo de

algas

PescaPesca 

Comercial com 

rede

Pesca com 

anzol 

(espinhel)

Fichas (exemplos)



• Energias renováveis

• Turismo

Energia 

eólica

Energia 

marina
Cabos / 

Dutos

Turismo 

náutico

Turismo 

náutico

Turismo de

praia

Vista

panorámica

Fichas (exemplos)



Definindo as ZEEs
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• No jogo de tabuleiro, apenas o 

Mar Territorial está definido

• Sendo assim, dois 

representantes de cada país (a 

Autoridade de Planejamento + 1, 

ex., Defesa) negociarão as ZEEs

durante a reunião do “Comitê de 

Fronteiras do Mar de Rica”

Fronteiras

Papel e Tabuleiro



PEM transfronteiriço
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Conclusão e Questionário 
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