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O que aconteceria se 

trabalhássemos juntos?

As necessidades e preocupações dos usuários devem ser 

analisadas e integradas ao processo

Facilitando a transparência e melhorando a governança.

Procuramos alcançar múltiplos 

objetivos:

• Sociais

• Econômicos

• Ecológicos

Os quais se relacionam com:

• Esperanças

• Oportunidades

• Conflitos



Por que envolver os atores?
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• A lei exige participação pública

• Identificar os interesses dos distintos grupos

• Integrar o conhecimento das partes interessadas

• Identificar as relações entre os atores para resolver 

conflitos

• Integrar a sensação de pertencimento

• Aumentar o apoio ao plano

• Aumentar a rede

• Aumentar a confiança

(Quesada-Silva et al., 2019)

Por que precisamos dos atores?



Quem deve ser envolvido?
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Quem são os atores?

Pessoas ou grupos que:

Ø Direta ou indiretamente estão envolvidos nos processos de 

gestão e planejamento do meio ambiente costeiro e marinho 

(autoridades)

Ø Aqueles que têm interesse sobre o meio costeiro e marinho, ou 

são beneficiados ou prejudicados pelas ações de política e 

gestão

Ø Ou aqueles que têm a habilidade de influenciar o resultado do 

plano (seja de forma positiva ou negativa)



• Aquicultura

• Defesa

• Desenvolvimento Econômico

• Educação e Cultura Oceânica

• Meio Ambiente

• Pesca

• Saúde

• Meios de Comunicação

• Mineração e Dragagem

• Óleo e Gás

• Planejamento e Gestão

• Energias Renováveis

• Ciência e Tecnologia

• Cabos de Telecomunicação

• Turismo e Recreação

• Transporte Marítimo e Portos

• Patrimônio Cultural Subaquático

• Governo

• Organização Intergovernamental / 
Internacional

• Setor privado

• Pescador

• Academia

• Financiadores/Doadores 

• Sociedade Civil Organizada

• Sociedade Civil Não Organizada

(Quesada-Silva et al., 2019)

CATEGORIAS

SETORES



Análise das partes interessadas

• para identificar quem são os 

atores

• para identificar os interesses e

valores dos interessados

• identificar como estão conectados 

entre si, refletindo as sinergias e 

conflitos entre os atores



Quando devem ser envolvidos?
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(IOC-UNESCO, 2009; Quesada-Silva et al., 2019)

"futuro desejado"

“O FUTURO 
DESEJADO"

"futuro desejado"

“O QUE 
PODE SER 

FEITO" "futuro desejado"

“COMO 
CHEGAR LÁ"



(Jay et al., 2016)

Passo 1: Identificar necessidades

As partes interessadas sabem quais são os principais problemas da região

“questões chaves que surgiram, especialmente 

depois da participação dos interessados, estavam 

centralizadas principalmente em questões de 

governança, incluindo (…) a necessidade de avaliar 

conjuntamente as pressões e impactos 

transfronteiriços relacionados ao PEM e ao 

desenvolvimento econômico marítimo.”



Passo 2: Obter apoio financeiro

As partes interessadas podem ajudar a financiar o plano (ex., financiando a compilação 
de dados)

(Fox et al., 2013)

“fundos de uma fundação privada que apoia a 

conservação do meio ambiente”

CUIDADO   //  CUIDADO   //  CUIDADO



Passo 3: Organizar o processo de pré-planejamento

Ao conhecer os problemas da região, as partes interessadas podem ajudar a desenvolver 
os objetivos do plano

(Agostini et al., 2010; 2015)

“Uma visão e objetivos 

estratégicos para o plano de 

zoneamento marinho de São 

Cristóvão e Nevis foram definidos 

através de uma oficina de atores 

no início do processo”



Passo 4: Organizar a participação dos atores

As partes interessadas envolvidas no processo podem ajudar a identificar as partes 
interessadas que faltam

Amostragem

“bola de neve”



Passo 5: Definir e analisar as condições existentes

Os interessados têm conhecimento e dados/info sobre a região

(Arkema et al., 2014; CZMAI, 2016)

“Em cada passo do processo, a 

participação dos atores foi crucial, 

especialmente para a aquisição de 

dados (…) O processo de participação 

dos interessados foi coordenado 

principalmente através de Comitês 

Consultivos Costeiros”



Passo 6: Definir e analisar as condições futuras

As partes interessadas podem ajudar a desenvolver cenários para a área em função das 
suas necessidades de espaço

(Calado and Bentz, 2013)

“Pediu-se aos atores que 

identificassem a potencial distribuição 

espacial das atividades de seus setores 

no futuro, a médio e longo prazo.”



Passo 7: Preparar e aprovar o plano

Os interessados devem participar da consulta do rascunho do plano

(SwAM, 2018)

“A consulta significa que outros têm 

a oportunidade de proporcionar 

informação sobre o plano proposto”



Passo 8: Implementar e fazer cumprir o plano

Após aprovado, os atores devem cumprir o estabelecido no plano

(DFO, 2007)

“O modelo de planejamento colaborativo inclui um 

Conselho Assessor de Partes Interessadas. Entre suas 

funções e responsabilidades está (…) a implementação do 

plano”



(Verutes et al., 2017; CZMAI, 2016)

Passo 9: Monitorar e avaliar o desempenho

As partes interessadas podem ajudar a monitorar os objetivos do plano (ex., compilar 
dados sobre qualidade da agua ou o estado dos estoques pesqueiros)

“CZMAI [Autoridade e Instituto de Gestão da Zona 

Costeira] se associou a técnicos, ONGs e 

estudantes universitários de ciências para 

desenhar um protocolo de monitoramento”



Passo 10: Adaptar o processo de PEM

Os interessados podem comentar sobre o que funcionou e o que não funcionou para 
melhorar o próximo ciclo de planejamento

(IOC-UNESCO, 2009)



Quando deveriam ser envolvidos?

• Idealmente, desde o início e ao longo de todo o processo

• Nem todos precisam estar sempre:

o Todos durante pré-planejamento

o Grupo chave analisa alternativas e consequências das 

distintas alternativas

o Rascunho submetido à ampla consulta pública



Como devem ser envolvidos?
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Diferentes tipos de participação

(IOC-UNESCO, 2009)

Communicação

Negociação

Proposta

Diálogo

Consulta

Informação

Interação horizontal
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Tomada de decisão

Determinar uma posição 

comum

Facilitar entendimento 

mútuo

Fluxo recíproco

Fluxo unidirecional



Como promover a participação?

Ferramentas e métodos apropriados:

• Boletim

• Site

• Audiências públicas 

• Comentários públicos escritos

• Reuniões

• Oficinas (ex. MSP Challenge)

• Mapeamento participativo

• Entrevistas e questionários

• Fórum

• Grupos de trabalho / Assessorias

• Comitês

Não é necessário envolver todos os atores da mesma maneira



Estratégia de 

Participação

Ø Por quê?

Ø Quem?

Ø Quando?

Ø Como?

ØCustos
(recursos)



• Princípios de boas práticas

• Providenciar tempo suficiente para tomar 

decisões

• Incorporar as contribuições

• Permitir que os atores revisem o resultado de 

suas contribuições

• Documentar o processo

• Informar de volta

Não esquecer!



Uma reflexão…



Você gosta de sardinha?





Produção global (toneladas)



Mar do Norte

Báltico

Ártico

Estoques pesqueiros



Estaleiros



Barcos e 

equipamentos



Tipo de vida

Cultura

Tradição

Patrimônio

Atividade milenar

Pesca tradicional, um 

negócio de família



Pescadores



Agentes de meio 

ambiente e fiscalização



Defesa 

Nacional



Ponto de desembarque 

de peixes



Analistas de Controle 

de Qualidade



Compra e venda no atacado



Transporte



Mercado de peixes



Indústria e comércio de 

peixes



Sardinha 

enlatada



Sardinhas no 

supermercado



Comendo sardinha 

em casa



Comendo sardinha 

na rua



No cardápio do 

restaurante





Quem são os atores?



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

Obrigada! ¡Gracias!


