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Jorge Nascimento

Bio

 Consultor Nacional da COI-UNESCO

 Profissão: Técnico de Informação

 Experiência: Vários eventos no domínio do mar e das 
pescas realizados em Cabo Verde
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Marina Pereira Silva

Bio

 Consultor Nacional da COI-UNESCO

 Profissão : Bióloga marinha

 Experiência: Gestão de áreas protegidas e seguimento 
ecológica, Gestão Integrada de Zonas Costeiras, Política 
Oceânica, Biologia Marinha, Poluição Marinha, Conservação 
da Natureza, Biodiversidade, Sistemas de Gestão de 
Qualidade, Coordenação de Projetos.
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Agenda

10:30 – 10.40 -> Boas Vindas, Dra Carla Palavra

10:40 – 10:50 -> Enquadramento

10:50 – 11:15 -> Dr Manuel Pinheiro

11:15 – 12:15 -> Debate

12:15 – 12:30 -> Sintese das recomendações

12:30 – 12:45 -> Encerramento

Photo Speaker 1

Dra. Carla Palavra
Secretária Executiva da 
Comissão Nacional da Unesco



Enquadramento

Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (COI-UNESCO) e 
a Comissão Europeia adotaram, em março de 2017, um Roteiro conjunto 
para acelerar os processos de ordenamento do espaço marítimo/marinho 
a nível mundial. Como resultado desta frutuosa parceria, o Fórum 
Internacional MSP e a Iniciativa MSPglobal foram estabelecidos um ano 
mais tarde.



Enquadramento

O Roteiro conjunto será uma 
contribuição importante para a Década 
das Nações Unidas da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(2021-2030) adotada pela 72ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas a 5 
de dezembro de 2017, com o objetivo de 
alcançar o objetivo de desenvolvimento 
sustentável 14 (ODS 14) apoiando 
simultaneamente toda a Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável.



Enquadramento

Projeto “Ações de desenvolvimento regional e global para 2020 de apoio 
à Ciência Oceânica para todos e o Roteiro conjunto sobre os processos de 
Planeamento do Espaço Marinho/Marítimo a nível global, no contexto da 
Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 
Sustentável” implementado pela COI-UNESCO e cofinanciado pelo 
Governo da Suécia (http://www.mspglobal2030.org/).

http://www.mspglobal2030.org/


Enquadramento

A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável pretende alcançar 



Objetivos

14

1) Identificar como os especialistas nacionais e as 
instituições técnicas e científicas definirão a 
contribuição de Cabo Verde para a década da Ciência 
Oceânica para o desenvolvimento sustentável.

2) Propor recomendações para acelerar o processo 
global de ordenamento do espaço marítimo no 
horizonte 2030.



Dr. Manuel dos Santos Pinheiro, Consultor e 
Macroeconomista do Observatório da Economia Azul
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Bio

 Especialista em Planeamento estratégico de desenvolvimento socio 
econômico; Macroeconomista; experiência em liderança e gestão; 
formulação de políticas macroeconômicas e Políticas setoriais; 
Monitorização e avaliação de Programas e Projetos; Experiência de 
docência e colaborador da Uni-CV na qualidade de Professor 
convidado nos cursos de Mestrado;

 Consultor e Macroeconomista do Observatório da Economia Azul no 
Ministério da Economia Marítima no quadro Assistência Técnica da 
FAO para elaboração do Quadro Estratégico Unificado para Economia 
Azul; Plano Nacional de Investimento para Economia Azul e o Plano de 
Promoção da Economia Azul;



Economia Azul e Planeamento do Espaço Marítimo

Semana da Economia Azul nos Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento em Cabo Verde:

Economia Azul e Planeamento do Espaço Marítimo

Local: São Vicente e Boa Vista

06 a 13 novembro 2020



1. Enquadramento

2. Ordenamento do Espaço Marítimo no Quadro Estratégico Unificado para Promoção da

Economia Azul

3. Caraterização /Especificidade da Cabo Verde para Ordenamento de Espaço Marítimo

4. Vetores de ação para Economia Azul

5. Exemplos existente de tentativa de Gestão Espaços Marítimo em Cabo Verde

6. Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas /Medidas de

Políticas

Apresentação 



Projeto FAO UTF/CVI/047
Apoio técnico para a elaboração do Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul (PNIEA) 

e preparação de um Programa de Promoção da Economia Azul (PROMEA) 

Contribuir para a redução 
da pobreza & crescimento 

económico e desigualdades 
sociais através de uma 
exploração sustentável 

dos recursos oceanográficos,
a diversificação dos pilares 

de crescimento e a 
promoção de uma Economia 

Azul. 

Objetivos específicos

A
Consolidar a estratégia 

nacional a favor da 
Economia Azul (QEUEA) 

e reforçar o quadro 
institucional

B
Preparar o Plano 

Nacional de 
Investimento da 
Economia Azul 

(PNIEA)

C
Preparar um Programa 

de Promoção para a 
Economia Azul, 

incluindo ações de 
capacitação (PROMEA)

1 .Enquadramento



1.Enquadramento
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• PEDS, Agenda 2030, 
Agenda 2063 da União 
Africana 

• Recomendações da FAO 
e da Comissão da União 
Africana (CUA) 

• Crescimento Azul e a 
Agenda  2030

• ODS 14: Visa conservar 
e explorar de forma 
sustentável os oceanos, 
os mares e os recursos 
marinhos visando o 
desenvolvimento 
sustentável.

Economia Azul (EA)
«promove a conservação dos 
ecossistemas aquáticos e marinhos, a 
utilização e a gestão sustentável dos 
recursos que abrigam e baseia-se nos 
princípios de equidade, de 
desenvolvimento com baixa emissão 
de carbono, de eficiência energética 
e de inclusão social». 
A EA faz parte de um objetivo de 
cooperação e de coordenação 
reforçada a nível regional e global. Por 
essas razões, a EA ocupa um lugar 
central.

Economia Azul (EA)
«promove a conservação dos 
ecossistemas aquáticos e marinhos, a 
utilização e a gestão sustentável dos 
recursos que abrigam e baseia-se nos 
princípios de equidade, de 
desenvolvimento com baixa emissão 
de carbono, de eficiência energética 
e de inclusão social». 
A EA faz parte de um objetivo de 
cooperação e de coordenação 
reforçada a nível regional e global. Por 
essas razões, a EA ocupa um lugar 
central.



1. A Economia Azul é um novo conceito e uma nova abordagem para a promoção do crescimento das

economias marítimas e a valorização dos recursos dos oceânicos e costeiros, e áreas que afins.

2. Os objetivos da economia azul (EA) estão alinhados com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das

Nações Unidas (ODS14) que visa «conservar e explorar de forma sustentável os oceanos, os mares e os

recursos marinhos visando o desenvolvimento sustentável». As interligações com os outros ODS são

várias e em particular com o ODS1, ODS2, e o ODS6, centrados na pobreza e na alimentação.

3. Cada país deve questionar-se sobre os desafios da «economia azul» no seu próprio contexto 

económico:  

Quais são as oportunidades de investimento? 

Quais são as vias de transição mais viáveis, mais eficientes para a economia, eficazes para o ambiente, 

e dotadas de condições sociais mais favoráveis ao seu desenvolvimento?

Quais são os processos de investimento inovadores, as novas tecnologias, as cadeias de valor ou 

modelos comerciais propícios à restauração e à proteção dos oceanos?

Quais as condições  para um desenvolvimento Sustentáveis ?   

INTRODUÇÃO 
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Situação Atual Nova Iniciativa - Crescimento Azul   

ECONOMIA AZUL – NOVA ABORDAGEM

2. Ordenamento do Espaço Marítimo no Quadro Estratégico Unificado para Promoção da Economia Azul



1. As pescas a aquacultura, o ambiente marinho e costeiro, o turismo e o ecoturismo,

o transporte marítimo, a exploração das energias renováveis, a extração de

recursos minerais e o desenvolvimento de infraestruturas portuárias, reparações

navais, dessalinização e Ordenamento do espaço marítimo enformam o conjunto

de sectores económicos fundamentais para a economia azul;

2. Desenvolver um quadro estratégico específico, coerente e participativo, 
envolvendo os setores público e privado, constitui o primeiro passo no processo 
de transição, a que estão associados ajustes institucionais, novas ferramentas de 
monitorização, avaliação, comunicação e divulgação mais incisivas e que colocam 
em perspetiva novos modelos de investimentos.

3. Os desafios estão ligados a criação de novos empregos, ao crescimento

sustentável, à segurança alimentar, a melhor saúde ambiental e a um

desenvolvimento social mais inclusivo e equitativo, a monitorização de ameaças e

riscos climáticos que enfraquecem a resiliência e que reforçam a pertinência da

adoção da nova abordagem

QUADRO ESTRATÉGICO UNIFICADO PARA A ECONOMIA AZUL  



1. Cabo Verde é um Estado arquipelágico e oceânica, que ocupa uma superfície emersa 
total de 4.033 km2 e uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se estende por cerca de 
734.265 km2;

2. A linha da costa é relativamente grande, com cerca de 1.020 km, preenchida por praias 
de areia branca e negra, alternando com escarpas; 

3. A geomorfologia de Cabo Verde constitui uma vulnerabilidade partilhada pela maior 
parte dos pequenos estados insulares, e a zona costeira carece de uma atenção especial 
face aos potenciais impactos negativos resultantes das mudanças climáticas globais

3. Caraterização /Especificidade da Cabo Verde para Ordenamento de Espaço Marítimo



3. Caraterização /Especificidade da Cabo Verde para Ordenamento de Espaço Marítimo

1. Cabo Verde é ecologicamente frágil e de parcos recursos naturais, e abriga no seu seio

um leque variado de ecossistemas, de acordo com a diversidade climática e

topográfica.

1. Os recursos marinhos constituem um dos poucos recursos naturais do país,

representando o sector das pescas um vetor importante para o desenvolvimento

económico de Cabo Verde, que desempenha um papel crucial na economia do país,

através do fornecimento de proteínas de origem animal às populações.



Os vetores de ação para a EA, são os seguintes:

Apoio ao

empreendedorismo

e à inovação

Redução dos impactos
sobre o ambiente e 

melhoria das condições 
de vida e dos meios de 

subsistência das
populações

Visão prospectiva, 
educação e 

adaptação das
capacidades

institucionais
públicas e privadas

Novos investimentos e 
novos financiamentos
para novos produtos, 

mercados e novos
empregos



5. Exemplos existente de tentativa de Gestão Espaços Marítimo em Cabo Verde





• Existem 21 Áreas Marinhas e costeiras Protegidas (MAHOT, 2014, DGA e

PCSAPCV, 2012): representa 132.132,95 ha ou seja 12,96% do mar territorial

• Os constrangimentos prendem-se com a falta de meios de fiscalização e as

dificuldades de reconversão dos pescadores. Existem conflitos ligados à

introdução de espécies exóticas, pesca não – autorizada (INN) (pesca

submarina com garrafas, engenhos proibidos) e incursões da pesca industrial

em zonas reservadas à pesca artesanal.

O Reforço das Áreas Marinhas e costeiras Protegidas

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



O Ordenamento do Território Nacional integrado, no contexto da Economia Azul:

• constitui um instrumento privilegiado de organização e gestão sustentável do espaço nacional,

de modo a permitir o aproveitamento durável do solo e das águas territoriais, enquanto

recursos naturais e ambientais de suporte sob o qual ocorre a localização e a distribuição

espacial das infraestruturas e das atividades económicas e sociais.

• garante um desenvolvimento económico equilibrado, harmonioso e ecologicamente sustentável,

• Deve passar pela definição e implementação de uma política do ordenamento do território,

incluindo o espaço marítimo e valorização das zonas costeiras num quadro de planeamento

integrado, por forma a alcançar a coesão territorial e espaços marítimos, uma vez que a coesão

implica, pessoas, comunidades e apropriação do território por parte de todos os intervenientes.

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



Tratando-se de um país arquipelágico de grandes extensão costeiras com muitas vulnerabilidades

económicas, sociais e ambientais exposto aos vários eventos naturais que tem acontecido ao longo dos

tempos,

é fundamental acrescentar ao modelo do ordenamento até então desenvolvido, novos

paradigmas e visões, nomeadamente a inclusão do conceito do ordenamento do espaço

marítimo, que tem como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo,

presentes e futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a

utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a

utilização eficiente do espaço marinho, no quadro de uma abordagem integrada e

intersectorial, e fomentando a importância económica, ambiental e social do mar.

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



O ordenamento do território (Espaço) marítimo, no contexto da EA, deve, antes de tudo, ser criada

uma plataforma para promover a criação de um ambiente de negócios favorável no novo quadro jurídico

e institucional onde todos os intervenientes se possam compatibilizar em ações de forma a contribuir

para um melhor e maior aproveitamento económico do espaço marítimo.

( MF, MEM, MHIOT, MAA)

Esta plataforma deverá servir para a coordenação das ações das autoridades públicas e das iniciativas

privadas minimizando os impactos das atividades humanas no meio marítimo e zonas costeiras,

garantindo a sustentabilidade de uma forma geral a coesão territorial dos diferentes espaços.

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



1. Adotar um correto ordenamento do território que permita o lançamento de estratégias de
desenvolvimento inteligentes, mobilizadoras e sustentáveis, envolvendo todas as ilhas e
cada uma delas, potenciando sinergias e aumentando a respetiva competitividade;

2. Implementar de forma efetiva as diretivas nacionais de ordenamento territorial e urbano e
costeiro, do regulamento nacional do urbanismo e dos planos de ordenamento do território
necessários à gestão sustentável do desenvolvimento territorial e das Ilhas,
designadamente, os planos de desenvolvimento da ilha e todos os demais planos de
suporte;

3. Promover a criação de um quadro jurídico que permita a compatibilização entre os usos ou
atividades concorrentes e que contribua para um melhor e maior aproveitamento
económico do espaço marítimo;

4. Criar uma plataforma de coordenação das ações das autoridades públicas e das iniciativas
privadas para minimizar os impactos do ambiente e das atividades humanas no meio
marítimo, garantindo a sua sustentabilidade e a coesão territorial;

Para promoção da Economia Azul, as medidas de políticas a serem implementadas no médio longo prazo são as seguintes:

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



Para promoção da Economia Azul, as medidas de políticas a serem implementadas no médio longo prazo são as seguintes:

 Rever as leis de bases do ordenamento do território com intuito de incluir no ordenamento jurídico cabo-verdiano
a figura do plano do ordenamento do espaço marítimo e a sua integração com o ordenamento do território
continental, tendo em conta que o equilíbrio do ecossistema depende dessa integração;

 Integrar e incluir na base legal mais uma tipologia de plano especial designado por Plano de Situação do
Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM) cujo objetivo será o de fazer um diagnóstico do presente e descrever
todo potencial do espaço marítimo nacional;

 Incluir o ordenamento do território marítimo, enquanto política transversal, dentro da política marítima integrada
que Cabo Verde deve definir;

 Criar condições para a utilização de novas tecnologias, na elaboração de cartas de zonamento do espaço marítimo

 Montar um sistema de monitorização territorial que inclua a implementação e monitorização dos planos de
gestão e desenvolvimento territorial;

 Elaborar, implementar e monitorar o Plano Nacional de Ordenamento e Ocupação da Orla Costeira

 Elaborar, implementar e monitorar o Plano de Ordenamento Turístico das ZDTI.

Ordenamento do Espaço Marítimo e Valorização das Zonas Costeiras e Enseadas 



Perguntas e discussão



Agradecimentos



Siga-nos nas nossas redes sociais

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346


