


“Mapeamento participativo como uma 
solução criativa para o PEM” 

Seminário Temático MSPglobal

Aviso legal: Os termos utilizados e o material apresentado durante o evento não
implicam a manifestação de qualquer opinião por parte da UNESCO a respeito da
condição jurídica de qualquer país, território, cidade, região ou de suas autoridades,
tampouco da delimitação de suas fronteiras ou limites.

As ideias e opiniões expressadas são dos palestrantes e não refletem necessariamente o
ponto de vista da UNESCO nem comprometem a Organização.

16 de abril de 2020



Objetivos

➢ Compartilhar experiências sobre PEM/OEM e mapeamento 
participativo entre diferentes países;

➢ Identificar e discutir desafios a serem considerados e possíveis 
soluções que poderiam ser replicadas.
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Moderadora:
Michele Quesada da Silva (COI-UNESCO)

Bio
❖ Coordenadora do caso piloto MSPglobal para o Pacífico 

Sudeste

❖ Representante da América Latina no Grupo de 
Especialistas MSPglobal

❖ Formação:

- Bióloga, Universidade de São Paulo

- Me. Oceanografia, Universidade de São Paulo

- Me. Planejamento Espacial Marinho, Erasmus Mundus

(foco em participação das partes interessadas) 
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Agenda

16:30 – 16:40 -> Introdução ao seminário

16:40 – 17:00 -> Helena Calado

17:00 – 17:20 -> Dannieli Firme Herbst

17:20 – 17:55 -> Discussão

17:55 – 18:00 -> Encerramento
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Profa. Helena Calado
Universidade dos Açores
Portugal

Dra. Dannieli Firme Herbst
Projeto Babitonga Ativa

Brasil



6

Participe da discussão!

Como usar o Slido?

É muito simples!

Acesse o site 
www.slido.com
e use o código:
#Participativo



Introdução

PEM é:
▪ processo público/político

▪ processo integrativo/multisetorial

▪ baseado em área

▪ baseado na gestão ecossistêmica

▪ processo participativo

PEM visa:
▪ gerenciar de maneira sustentável os 

ecossistemas costeiros e marinhos

7

Partes interessadas podem ser 
envolvidas em todos os passos do 
processo:
1. Identificar necessidades

2. Obter apoio financeiro

3. Organizar o processo de pré-planejamento

4. Envolver as partes interessadas

5. Analisar as condições existentes

6. Analisar as condições futuras

7. Preparar e aprovar o plano

8. Implementar o plano

9. Monitorar e avaliar o plano e o processo de PEM

10. Adaptar o  plano e o processo de PEM

Dados & 
Informação



Introdução

Ou seja, o Mapeamento Participativo é uma maneira de 
incorporar o conhecimento dos diferentes atores.

Ao mapear seus usos, os atores compartilham detalhes valiosos que 
muitas vezes não estão presentes nos bancos de dados espaciais, tais 
quais:

▪ conflitos e sinergias com outros usuários;

▪ perspectiva pessoal sobre a importância da área para o setor;

▪ potencias impactos de uma eventual perda de acessibilidade à 
área. 8

O conhecimento das partes interessadas pode ser usado para complementar o 
conhecimento científico e os bancos de dados oficiais, a fim de mapear a situação atual, 

assim como criar cenários futuros.



Helena Calado
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Bio
❖ Presidente e Profa. da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade dos Açores

❖ Dra. Ordenamento do Território

❖ Licenciada em Geografia e Planeamento Regional, 
Nova Universidade de Lisboa

❖ Pesquisadora do MARE - Centro de Ciências Marinhas 
e Ambientais e Professora do Depto. de Biologia da 
Universidade dos Açores em Ordenamento do Espaço 
Marítimo (OEM), Ordenamento do Território, 
Legislação e Gestão Ambiental.



LIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE 
STAKEHOLDERS



D.2.1. 

St
ak

eh
o

ld
er

 P
ro

ce
ss

o
d

e 
En

vo
lv

im
en

to
Estratégia de Envolvimento de SH

Estartegia de Envolvimento de SH 
baseada no poder de 
influência(adaptado de RICS, 2014)

❖ O método de envolvimento de 
stakeholders durante o Projeto

MarSP foi maioritariamente
dominado pela legitimidade e 

poder de influencia.



D.2.1. 

D.2.3. Recomendações para a Participação Publica

Entre outros dicas de comunicação e 
atualização do publico em geral:
➢ Facebook
➢ Twiter
➢ Webpage
➢ Newspapers

MarSP in Motion

Estratégia de Envolvimento de SH
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D.2.1. 

D.2.3.

D.2.4.

Azores

Madeira

Classificação por 
sector 

✓ Identificação de SH;
✓ Legitimidade;
✓ Outras categorias como sector, 

representatividade etc

Canaries
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Recomendações para a Participação Publica

Directório Regional de SH



D.2.1. 

D.2.3.

D.2.4.

D.2.2. Workshops Locais e Regionais

WS I

WS III

AzoresMadeiraCanaries

WS II
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D.2.1. 

D.2.3.

D.2.4. WS I

WS II

WS III

✓ Faial 

✓ Terceira

✓ São Miguel

Azores:

D.2.2.

MarSP in Motion
Stakeholder Engagement Processs

São Miguel Terceira Faial

St
ak

eh
o

ld
er

 P
ro

ce
ss

o
d

e 
En

vo
lv

im
en

to
Estratégia de Envolvimento de SH

Recomendações para a Participação Publica

Directório Regional de SH

Workshops Locais e Regionais



D.2.1. 

D.2.3.

D.2.4. WS I
✓ Faial 

✓ Terceira

✓ São Miguel

Azores:

D.2.2.

Caracterização
Sectorial

Entrevistas

WS II

WS III

8  sectores:

• Port and Marina;
• Investigation and biotechnology;
• Conservation;
• Inert Extraction;
• Maritime Transport;
• Aquaculture;
• Underwater Cultural Heritage;
• Fishery

Objetivo principal
Caracaterização e Diagnóstico
das actividades maritimas

✓ Entrevistas pessoais (9 Islands)
✓ Aprox. 120 
✓ Guia para cada sector e 

subsector
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Recomendações para a Participação Publica

Workshops Locais e Regionais

Directório Regional de SH



D.2.1. 

D.2.3.

D.2.4. WS I
✓ Faial 

✓ Terceira

✓ São Miguel

Azores:

D.2.2.

Regional Stakeholder’s directory

Avaliação
Sectorial 
Caracterization

✓ Stakeholders- processo participativo
• Metodologia adaptada de (Quesada-

Silva et al, 2019)
✓ 3 fichas(Madeira, Canary and Azores)
✓ Total : 93 Participantes

• Azores: 72
• Canary: 18
• Madeira: 3

WS II

WS III
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Recomendações para a Participação Publica

Workshops Locais e Regionais

Entrevistas



MarSP in Motion

Stakeholder Evaluation - Results

• Em que workshops participou
• Percepção sobre PEM
• Ampliação da integração com otros 

sectores
• Vontade de continuara a participar
• Considera que o processo de 

envolvimento do projeto MarSP
garantiu o equilíbrio de poder 
entre as partes interessadas?



“Me ha ayudado a profundizar mis 
conocimientos sobre la OEM y a conocer 
este fenómeno desde una perspectiva más 
rica y multilateral. ”

“ … in general I think it was a great and enlightening 
MSP participatory process where all the possible efforts 
where done in order to promote stakeholders' 
participation…”

“Me ha ayudado a conseguir contactos muy interesantes 
en otros sectores. ”

“ Foi muito bom, conhecer outros 
projetos, áreas de trabalho e perceber 
o que bom têm, as dificuldades e 
preocupações por que passam”

“A cooperação e a imensa vontade de alterar o atual 
rumo de desenvolvimento, de tipo predatório, são, sem 
dúvida, os elementos comuns a todas as áreas 
envolvidas. ”



MarSP in Motion
Stakeholder Engagement Processs

1st SH work Regional - PEM

WMD - PEM

MarSP - fichas



SH – envolvimento em Objetivos

Metodologia em 6 passos

1.Revisão de politicas internacionais, EU e Nacionais 
relacionadas com o meio marinho e atividades para 
listar os objetivos para o mar.

2.Classificação temática de objetivos.

3.Generalização e adoção de especificidades regionais.

4.Discussão , priorização e validação de 
objetivos pelos SH.

5.Cross-check para assegurar o enquadramento na 
Politica marítima.

6.Redefinição dos objetivos para SMART(Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant or Realistic, and 
Time-bound). Source: MarSP project

Stakeholder 
validation

Policy review

Regional
SMART 

Objectives

Objectives 
for the sea

Specific 
objectives

Azores objectives

Generalisation with 
regional specificities Thematic Classification

Horrendogram
International

European 
Union

National

Legal 
validation



Stakeholder validação

45 minutos de exercicio para:

1. Revisão dos objetivos e identificar os que NÃO interessam no

contexto dos Açores e outros em falta.

2. Hirearquizar“1” (not very important) to “4” (very important)

3. Redefinir os mais importantes para SMART (4) (Specific,

Measurable, Achievable, Relevant or Realistic, and Time-

bound).



Mapas de distribuição potencial - AÇORES

Definição de usos potenciais, constrangimentos e 
conflitos assegurando o bom Estado Ambiental i
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Mapeamento baseado principalmente na
percepção de potencial indicado pelos

stakeholder em entrevistas e workshops
foi tido me consideração ainda os usos e ativdades

existentes, os constrangimentos e restrições legais e as raes
de conflito

Foi usado Seasketch uma solução web-based com 

ferramentas  SIG e capacidade de fazer entrevistas



Manual de ccenarios para o Ordenamento do Espaço Maritimo AÇORES
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Definiram se os objetivos

Identificaram se os objetivos chave/principais

Com estes desevolveram se 3 “Histórias” que foram discutidas
e votadas

Discutiu se um cenario unico (Cenário participado de 
consenso)
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Discussão de Cenários -

Validação da SWOT por setores-

Validação de tendencias e pressões (factores de 

mudança) -

Validação de matrizes de interacção-

sector-sector

land-sea

sector-environment

Stakeholder Workshops
AÇORES



Açores stakeholder workshops de validação de resultados
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Em todas as fases os resultados foram apresentados e
discutidos com SH

A Integração de resultados de entrevistas de 
todos os WP e workshops é apresentada nos

relatorios finais

















E agora….

•SURPRESA!!!!!!

• cortesia de Will McClintock (Seasketch)



Foto de uma área desenhada sobre um mapa em 
suporte fisico Upload da foto para SeaSketch

A zona selecionada é "clipped" na linha de costa
A Zone pode agora ser analizada como se fosse 
desnhada diretamente em Seasketch

Arrastar para 
Seasketch



helena.mg.calado@uac.pt

•OBRIGADO!

DSCN0768.MOV

https://drive.google.com/file/d/0B0MBymRcx4GeT21Ga3p5LW5vbU0/view?usp=sharing_eil&invite=CNXzoIIC&ts=5e97134c
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Participe da discussão!

Como usar o Slido?

É muito simples!

Acesse o site 
www.slido.com
e use o código:
#Participativo



Dannieli Firme Herbst
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Bio
❖ Bióloga

❖ Dra. Ecologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina

❖ Atua na interface do conhecimento ecológico 
local, conhecimento científico e políticas públicas. 
Trabalha com múltiplos stakeholders 
(principalmente comunidades de pescadores). 
Atualmente seu foco de pesquisa é nos serviços 
ecossistêmicos, abordagem ecossistêmica e PEM.



Planejamento Espacial Marinho 
no Brasil: Estudo de caso –

Ecossistema Babitonga (Sul BR)

Dannieli Firme Herbst

Bióloga e Dra. Em Ecologia

16 de abril de 2020
39



PEM NO BRASIL

Gerhardinger et al. (2018)



É um trabalho
para todos os

Deuses do 
Olimpo!

Adaptação: WWF (2016)

Requer a coordenação de um 
imenso esforço de gestão
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PEM NO BRASIL

Lentidão

Gerhardinger et al. (2019)



DISPONIBILIDADE DE DADOS

• Problemas de escassez, dispersão ou ausência de dados

• 145 Descritores necessários para o PEM (Infraestrutura para Informações 
Espaciais na Europa - INSPIRE) – Brasil tem 5 (Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais - INDE);

• Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) possui uma estrutura 
limitada;

• Os dados disponíveis - plataforma continental interna (até 50 m) e 
apresentam descontinuidades na distribuição espacial



PEM NO BRASIL

Fragmentado & 
Setorial

Integrado & Base-
Ecossistêmica

Sistemas de 
Governança do 

Oceano

Ecossistema
Babitonga

Gerhardinger et al. (2018)



ESTUDO DE CASO
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IMPORTÂNCIA SOCIOECOLÓGICA

46
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ESTUDO DE CASO

37 Entidades Conselheiras

13 - Socioeconômico
11 - Socioambiental
12 - Público
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ESTUDO DE CASO

Unidades de Planejamento
Usuários Diretos
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ESTUDO DE CASO

Ciclo 1 
(2015)

19 oficinas

Ciclo 2 
(2016)

14 oficinas

Ciclo 3 
(2017)

7 oficinas

Oficinas de mapeamento participativo da 
paisagem marinha
• Design de ciclos de oficinas setoriais e intersetoriais

• 40 oficinas > 400 participantes  - * inédito no Brasil * 

Por setor e por município
Mapeamento das atividades e de 

conflitos

Por UP – intersetorial
Consequências para o 

ecossistema e 
necessidades de gestão
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MOBILIZAÇÃO
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• Combinação de diferentes estratégias;

• Respeito a diferentes sistemas cognitivos;

• Auxílio de representações de classe;



ESTUDO DE CASO
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2015 2016



Ciclo 1 (2015) - Setorial/Município
✓ 19 realizadas;
✓ 377 mobilizados/175 participantes;

Ciclo 2 (2016) – Setorial/Município

✓ 15 realizadas;

✓ 257mobilizados/128 participantes;

Ciclo 3 (2017) - Intersetorial

✓ 7 realizadas;

✓ 384 mobilizados/90 participantes;



RESULTADOS
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Como estará a Babitonga em 10 anos? 
2015 -2025

Super explorada, exaurida!

Com assoreamento 
progressivo!

Sem peixes e água 
potável!

Com muitos 
portos!

Num caminho sem 
volta!

Cada vez mais suja e 
poluída!

Cada vez pior com o passar do tempo, mais tráfego, mais turista, mais 
pescadores! 

Sem pescador 
artesanal!

Deteriorada 
em todos os 

aspectos!

Com baixa 
produtividade e 

com perda 
paisagística!

Pressionada e 
com aumento 
de atividades 
portuárias!



RESULTADOS
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Como gostaria de ver a Babitonga em 10 anos?
2025!

Gostaria que a Baía atingisse seu pleno 
aproveitamento de forma sustentável. 

Com melhor desenvolvimento econômico, turístico e 
melhor qualidade da água 

Melhor do que está hoje!

Preservada!

Bem cuidada!

Com mais peixe, 
mais manguezal!

Organizada!

Com a 
navegabilidade 
recuperada! 
(s/assoreamento)

Com melhores dados de equilíbrio 
ecológico! 

Com manutenção da diversidade e 
riqueza ambiental, junto com 

crescimento econômico!

Sem 
alteração da 
paisagem! Com 

regras de 
uso!

Com um programa de 
gestão!



RESULTADOS
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• 29 ATIVIDADES MAPEADAS:

• Pesca (12);

• Maricultura (1);

• Mineração (1);

• Agentes de transporte aquaviário (7);

• Agentes de turismo e recreação (8);



RESULTADOS
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• 29 ATIVIDADES MAPEADAS:

• Pesca - 12;

• Maricultura - 1;

• Mineração – 1;

• Agentes de transporte aquaviário – 7;

• Agentes de turismo e recreação – 8

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS

User Community

0 5 102.5
km

Área de estudo

Frequência atividades/usos

Baixa

Alta

InVest – Modelo de Sobreposição InVest – Análise de risco 



RESULTADOS

44 conflitos
32 intersetorial
12 intrasetorial

58

Seta roxa➔ Bidirectional
Seta verde➔ Unidirecional

Legenda

> no Conflitos
• Pesca (n= 38) 
• Pesca x Turismo (n= 18)
>No usuários & atvds
> extensão territorial



RESULTADOS
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Setor Atividade Impactos UPTipo de SE afetado



Pontos fortes da pesquisa
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• Combinação de análises de dados espaciais e qualitativos das Ups;

• Sugestão de locais mais sensíveis e locais para alocação de novos 
empreendimentos;

• Atividades que devem ser priorizadas na gestão (pesca e turismo);

• Possibilidades de resolução de conflitos;

• Sistematização do banco de dados;



PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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Fatores que influenciam positivamente a participação social:

• Interesse dos convidados e do grupo pelo assunto; 

• Legitimidade e respaldo do processo (presença do setor público);

• Ajuda de lideranças na mobilização (Colônias de Pescadores);

• Local, dia e horário da realização das oficinas (ajuste com a realidade local); 

Negativamente

• Falta de devolutivas ou experiências prévias negativas com outras pesquisas;

• Interesses políticos e econômicos na região em questão; 

• Presença de conflitos - Resistências à participação;



PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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Desafios

• As estratégias adotadas para mobilização, por si não garantem a participação;

• Cultura política paternalista; 

• Contra informação e desmobilizações políticas - Interesses adversos;

• Receio de envolvimento por perseguição política;

• Falta de compreensão e atribuição da importância do processo;

• Falta de tecnologias e logística - A distância entre cidades; 

• Demora na construção e implementação de soluções com base nos resultados;

• Falta de interesse e de comprometimento com o processo;

• Incidências de indenizações portuárias;

• Não participação das pessoas que podem tomar decisão (os “cabeças” das 
instituições);

• Descontinuidades – recurso e processo político;



PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

63

Aprendizados – Replicar:

• Reuniões setoriais e intersetoriais; 

• Transparência e clareza nos convites, sobre os objetivos das reuniões e 
do processo – diferentes linguagens;

• Convidar com antecedência e fazer lembretes;

• Fazer convites presenciais sempre que possível;

• Estimular o envolvimento e a presença do setor público;

• Apropriação dos usuários das suas áreas de atuação e direitos/deveres;

• Atender a expectativa por devolutivas dos resultados obtidos (É 
transformador); 
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OBRIGADA!
danniherbst@gmail.com

2016/26158-8



Discussão
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www.slido.com

código:
#Participativo



Muito obrigada!

COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346

Próximo
evento

mailto:MSPglobal@unesco.org

