Plano de Ordenamento do Espaço Marinho
e economia azul sustentável, incluindo
aspectos transfronteiriços
INFORMAÇÃO LEGAL: Os termos utilizados e os materiais apresentados durante este evento não
implicam qualquer posição por parte da UNESCO relativamente ao estatuto jurídico de países,
territórios, cidades ou regiões ou das suas autoridades, fronteiras ou fronteiras.
As ideias e opiniões expressas são as dos oradores e não refletem necessariamente os pontos de
vista da UNESCO ou comprometem a Organização.

Seminário

Planeamento Espacial do Espaço Marinho e
economia azul sustentável, incluindo
aspectos transfronteiriços
Maputo, 27 de Outubro de 2020

Clousa Maueua

Bio
 Consultor Nacional da COI-UNESCO
 Profissão : Oceanografa Física
 Experiência: trabalho como técnica de
modelação de processos costeiros e na
gestão de base de dados oceanográficos
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COI-UNESCO
Regras de sanitização:
Queriamos pedir aos presentes para que cumpramos as regras vigentes de prevenção do COVID-19
- Lavarmos ou desinfectarmos as mãos sempre que possível (temos o alcool gel à entrada)
- O uso de mascaras a todo momento, exceptuando nos momentos de refeição
- O distanciamento físico de 1.5m
- A foto de família será feita com o uso de mascaras

Em nome da Comissão Oceanografica Intergovernamental da UNESCO (COI-UNESCO), agradeço a
presença de todos.
O workshop sobre o Plano e Ordenamento do Espaço Marinho (POEM) insere-se na iniciativa
adoptada pela COI-UNESCO e pela Uniao Europeia, de caminhada conjunta para aceleraro processo
de POEM a nível mundial. Esta iniciativa foi estabelecida em Março de 2017 e, uma das formas de
implementaçao desta é por forma de forúms técnicos, como o forúm de hoje.
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Objectivos
1) Partilhar práticas, expectativas e ideias para
acelerar o mapeamento espacial do mar
2) Capacitar uma nova geração de planificadores,
sectores, empresas e sociedade civil para identificar
soluções e se comprometer com acções intersectoriais
para conservação dos oceanos o uso sustentável dos
seus recursos
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Agenda
Horas

Agenda

Intervenientes

8 - 8:30

Registo de Participantes

Protocolo

8:30-8:40

- Objectivos do evento- Informação sobre as
medidas sanitárias

Sra. Clousa Maueua (consultoraUNESCO)

8:40 – 8:55

Notas de boas vindas e Apresentação do Programa Directora Nacional (MIMAIP-DIPOL)

8:55 – 9:15

Nota de abertura- Importância do Planeamento
Espacial do Mar

Sr. Obadias Cossa, PhD em Ciências
Oceanográficas e Atmosféricas (
INAHINA)

09:15 10:00

Painel 1- dados, informação e ferramentas para o
planeamento espacial do marPainelistas: Lily
Namboro (DNGRH); Sra. Célia Macamo ( UEM);
Sr. Sérgio Maló (UEM)

Sra. Clousa Maueua (Moderadora)

10:00 – 10:25 Foto de Grupo e Café

Obadias Cossa
INAHINA

Sergio Malo
UEM

Celia Macamo
UEM

Lily Nomboro
DNGRH

Protocolo

Debate em grupos- identificação de boas práticas
para a implementação do planeamento espacial do
10:25- 11:30
mar em MoçambiqueTodos participantes em
Sr. Celso Lopes (MIMAIP-DIPOL)
Grupos
11:30 -12:30 Apresentação pelos Grupos

Representantes dos grupos

12:30 – 13:30 Almoço

Protocolo

Agenda
Horas

13:40 -13:55

13:55 -14:55

Agenda

Economia azul e as sinergias transfronteiriças

Painel 2- A Economia azul e as sinergias
transfronteiriças Enquadramento Painelistas:
Neusa André (IMAF); Marcia Chelengo
(MEF); Claúdia Matsombe (Turismo)

Intervenientes

Neusa André
IMAF

PCA ProAzul - Miguel Langa

Moderador- (MIMAIP- Director IIP)

Marcia Macamo
MEF
15:00- 15:45

Debate em Grupos -conexões do Ordenamento
Presidente (chair)
do espaço marinho com a economia azul

Claúdia Matsombe
15:45 - 16:15

Apresentação dos Grupos

Representantes dos Grupos

16:15 – 16:30

Notas de Encerramento

MIMAIP

Turismo

Obadias Cossa, Instituto de Hidrografia e
Navegação

Bio
 Posição: Investigador no Instituto Nacional de
hidrografia e Navegacão
 Profissão : Oceanografo Físico
 Experiência: Trabalha na área da oceanografia acerca
de 20 anos, tendo participado de alguns trabalhos de
investigacão na Costa Mocambiçana. Tem se dedicado a
modelação númerica da dinâmica oceânica e costeira
de Moçambique.
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1. Histórial sobre Conservação e Gestao Marinha
Os grandes legados de Conferência de Estocolmo:
Estabelecidas dos conceitos de Gestão Ambiental, das Ciências Ambientais e do
conceito de Desenvolvimento Sustentável.

Surgiram como concequência convensões golobais tais como:
• Convensão de Londres de 1972.
• Convensão Internacional para a Prevensão da Poluição por Navios (MARPOL).
• Convensão Internacional sobre o Comertio de Especies em Vias de Extinsão
(CITES).
• A lei do mar (UNCLOS).
• Etc.

1. Histórial sobre Conservação e Gestao Marinha
• A UNCLOS estabeleceu:
• Direitos de liberdade de navegação.
• Estabeleçeu os limites territoriais do mar a 12 milhas da costa.
• Estabeleçeu as zonas económicas exclusivas até 320 km ao largo da costa.
• Estabeleçeu regras para alargar os direitos da plataforma continental até
500 km da costa.
• Criou a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.
• Criou outros mecanismos de resolução de conflitos (por exemplo, a
Comissão das Nações Unidas sobre os Limites da Plataforma Continental).

2. Conceito de MSP, e sua importação espacio-temporal
O Planeamento Espacial Marinho (MSP) é um processo que reúne vários usuários do oceano a saber:
O sector de energia, as indústrias, os governos, os sectores de conservação e turismo, com vista a tomar decisões
informadas e coordenadas sobre a utilização dos recursos marinhos de uma forma sustentável.
O MSP geralmente usa mapas para criar uma imagem mais abrangente de uma área marinha. Baseia se em 2
principios:
1.

Identificar o espaco oceânica usado e os recursos naturais e habitates que existem.

2.

Aplica os princípios do planeamento em terra no oceano.

O MPS ajuda no mapeamento dos ecossistemas marinhos, e facilita a identificacao dos efeitos cumulativo
resultantes das actividades das indústrias marítimas, e por isso torna as indústrias mais sustentáveis. Ajuda a
minimizar proativamente os conflitos entre as indústrias que buscam utilizar a mesma área marítima.
O resultado pretendido pelo MSP consiste em desenvolver uma abordagem mais coordenada e sustentável sobre
a utilização dos oceanos - garantindo que os recursos e serviços marinhos sejam feitos dentro de limites
ambientais claros, para que os ecossistemas marinhos permaneçam saudáveis e a biodiversidade seja
conservada.

2. Conceito de MSP, e sua importação espacio-temporal
O MSP surgiu como uma ferramenta importante para planificar,
gerir e melhorar os ambientes marinhos.
O MSP contém pelo menos três qualidades:
1. E multiobjetivo - incluindo objetivos sociais, ecológicos,
econômicos e políticos;
2. E espacialmente orientado - seus resultados são expressos em
termos espaciais, geralmente ao nível do ecossistema;
3. E integrado – resolve problemas de diferentes areas de
interesse;

2. Conceito de MSP, e sua importância espacio-temporal
• Integrado e multi-objectivo.
• Transversal entre sectores e agências, e entre os vários níveis dos
governos, incluindo objetivos sociais e económicos, bem como
os ecológicos.
• Contínuo e adaptativo, e capaz de aprender com a experiência.
• Estratégico e antecipativo, focado no longo prazo.
• Participativo, partes interessadas activas e eficazmente envolvidas
nos processo.
• Focalizado em áreas específicas dum local marinho.
• Centrado na protecção dos ecossistemas e em objetivos
ecológicos, sócio-económicos.

2. Conceito de MSP, e sua importância espacio-temporal
O MSP e um processo operacional muito prático cuja gestão é baseada nos ecossistemas
marinhos.
O MSP já é bastante evoluido na maioria dos países, sendo por isso o caminho para o
Futuro de Gestão Marinha. Acredita-se que a próxima década, pelo menos 30 países terão
produzido e aprovado cerca de 60-70 planos MSP para as respectivas (ZEEs), para os
mares territorial, e ao nível provinciais que cobrirão cerca de um terço da área de
superfície das Zonas Económicas Exclusivas pelo mundo (ZEEs).
Importância do Espaço e do Tempo para o Ordenamento do Território Marinho
Até há pouco tempo, a gestão dos ecossistemas marinhos centrou-se na quantidade das
pescarias de uma determinada espécie sem esgotar as suas populações, ou nas forma
dum determinada tipo de pesca ou na forma como poderia se incentivar o turismo
costeiro e marítimo.
Estas questões eram muitas vezes tratadas sem preocupação geográfica e espacial nos
lugares onde eram aplicadas. Por outro lado esses processos de gestão desprezavam as
variações das características ao longo do tempo (variações temporais).

2. Conceito de MSP e sua importância espacio-temporal
Havia dispersão de esforços, com cada um focando-se num subconjunto das questões
marinhas que afetam esse um lugar, ignorando os restantes. Esta situação foi reconhecida
como sendo um potencial para a geração de conflitos e aumento da pressão nos ecossistemas
marinhos.
Algumas áreas são mais importantes do que as outras - ecológica como
economicamente. Animais, habitats, populações, depósitos de petróleo e gás, depósitos
minerais marinhos e processos físicos, são todos encontrados em vários locais e em
momentos diversos. O MSP torna-se chave uma vez que uma boa gestão marinha exige bons
planificadores e gestores que compreendam como trabalhar com a diversidade espacial e
temporal no mar. Compreender estas distribuições e mapeá-las é o âmago do MSP.
O resultados do MSP, consiste em fazer gestão das actividades humanas no mar tendo
em vista tornás-las compatíveis e reduzir os conflitos entre os utilizadores, bem como conflitos
entre as actividades humanas e a natureza. Examinar a forma como estas distribuições
podem mudar devido às alterações climáticas e as outras pressões como por exemplo, a
sobrepesca ou rápido desenvolvimento nos sistemas marinhos, tanto a curto e longo prazo, é
a questão central do processo de MSP. O MSP é uma ferramenta importante para a
implementação da gestão integrada que nclui: Gestão Baseada do Ecossistema (EBM), as
redes de áreas marinhas protegidas (MPAs), paisagens marinhas, LMEs etc.

2. Conceito de MSP, e sua importação espacio-temporal

3. Elementos e passos para o sucesso dum MSP?
Os Passos
1. Identificar as necessidades e estabelecer uma
autoridade
2. Obtenção de suporte financeiro
3. Organização da participação das partes
interessadas
4. Organizar o processo através do pré-planeamento
5. Definir e análisar das condições existentes
6. Definir e análisar condições futuras
7. Preparar e aprovar o plano de gestão espacial

8. Implementar e aplicar o plano de gestão espacial
9. Monitorização e avaliação o desempenho
10. Adaptação do processo de gestão espacial
marinha

4. Benefícios dum MSP

5. Barreiras ao MSP
Barreiras à integração das abordagens de gestão, habituais nas zonas costeiras e marinhas.
Elas incluem:
• As autoridades jurídicas e institucionais: promovem frequentemente uma abordagem
sectorial e por vezes, se opõem à ideia e à prática da integração. A reforma destas
autoridades para permitir e promover uma maior colaboração intersectorial é essencial;
• Calendário: A integração de novas estratégias com o trabalho em curso deve ser bem
cronometrado, para minimizar a sobrecarga de recursos humanos e financeiros e para
garantir a aceitação política e social;
• Impactos negativos não intencionais: Deve-se ter cuidado para evitar impactos negativos
não intencionais na integração de novas estratégias. Por exemplo, as actividades de
minimização dos impactos climáticos em importantes infraestruturas (por exemplo,
estradas, casas ou hotéis) podem afectar negativamente a integridade da costa em termos
médios e longos;

5. Barreiras ao um MSP
• Aumento do investimento inicial: Os custos iniciais podem aumentar porque são
necessários novos e/ou recursos humanos e financeiros adicionais para a integração
baseada no local. No entanto, os custos de gestão serão, em última análise, muito
maiores se os gestores atrazarem os esforços para fazer face às alterações climáticas e a
outros impactos a longo prazo;
• Resistência inicial (cultural): Em alguns casos, um conjunto de projectos que
historicamente se focaram na implementação de uma ferramenta ou estratégia de gestão
específica (por exemplo, trabalhar em PMA) pode não ter capacidade ou experiência para
implementar actividades de outras estratégias de gestão (por exemplo, adaptação às
mudanças climáticas). A integração pode exigir que os membros da equipa adquiram
novas competências e/ou assistência técnica.

6. Relação de MSP e Zoneamento Oceânico
MSP não é ZONEAMENTO oceânico. A zona oceânica faz parte do MSP tal como no
continente em que a zonagem é um instrumento de planeamento urbano ou regional. Os
mapas e regulamentos de zonagem são a principal ferramenta do kit de ferramentas do MSP
- mas não só.
Embora zoneamento tenha sido usado como a principal ferramenta para implementar o MSP
nos EU e na Austrália, o zoneamento não o único elemento do MSP.

Algumas actividades são melhor geridas utilizando outras ferramentas espaciais e temporais,
incluindo:
• Autorizações, muitas vezes ligadas a áreas específicas dentro de zonas em questão.
• Planos de gestão exequíveis.
• Planos de gestão especiais.
• Outras restrições espaciais, por exemplo, áreas protegidas.
• Melhores práticas ambientais ou códigos de conduta.

7. MSP com outros processos de gestão (ICZM e Adaptação às
Mudanças Climáticas)
O MSP não substitui o planeamento e a gestão sectoriais, como a gestão das pescas, a gestão do turismo, a adaptação às mudanças
climáticas. Em vez disso, visa orientar um conjunto de decisores responsáveis por determinados sectores, actividades ou preocupações,
de modo a que tenham os meios para tomar melhores decisões de uma forma mais abrangente, integrada e complementar.
O MSP é muito semelhante ao processo de ICZM porque ambos são integrados, estratégicos e participativos - e ambos visam maximizar
a compatibilidade entre as atividades humanas e reduzir conflitos, tanto entre usos humanos, bem como entre usos humanos e
natureza. A diferença é apenas geográfica.
Quando a ICZM foi concebida pela primeira vez, o termo "zona costeira" referia-se "à zona de terra afetada pelo mar e à zona do mar
afetada pela terra". Esta definição engloba toda a planície costeira até à borda da plataforma continental.
No entanto, os limites da gestão da zona costeira foram na maioria dos países limitados a uma estreita faixa de terra, isto é, a um ou
dois quilómetros da costa. São raras as vezes em que a ICZM abrangiu bacias hidrográficas costeiras ou bacias oceânicas.
A MSP centra-se no uso humano de espaços e lugares marinhos. É a peça que faltava para constituir um planeamento verdadeiramente
integrado, desde as bacias hidrográficas costeiras até aos ecossistemas marinhos.

8. Questões Transfronteiriças do MSP

8. Questões Transfronteiriças do MSP
O resultado de um MSP multinacional não consiste num único plano espacial
marinho que cubra toda uma área transfronteiriça (como por exemplo uma
LME). Pelo contrário, o resultado é frequentemente um conjunto coerente de
planos espaciais marinhos nacionais no âmbito dum dado LME, que se
baseiam em resultados desenvolvidos conjuntamente, nomeadamente:
1. Uma avaliação conjunta das condições reais que abrangem toda a LME;
2. Uma visão estratégia ou prospetiva para a LME em questão; e
3. Acordos mútuos sobre as orientações e os princípios de gestão do LME.

Fim.

Obrigado!

Painel 1- dados, informação e ferramentas para
o planeamento espacial do mar

Bio- Célia Macamo




Posiçao: Docente e Investigadora (PhD Botânica
Marinha)
Profissão : Bióloga marinha
Experiência: Interesse de pesquisa em ecologia e gestão
de florestas de mangal, impacto das mudancas
climáticas, gestão comunitária e restauracao. Participou
em vários estudos no país, com publicacoes em capítulos
de livros e artigos em revistas cientificas. Membro do
Advisory Group of Mangrove Capital Africa (MCA Wetlands International Africa, Senegal), e da Western
Indian Ocean Association of Marine Science (WIOMSA),
onde é coordenadora nacional
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Painel 1- dados, informação e ferramentas para
o planeamento espacial do mar

Bio- Lily Nomboro
 Posiçao: Tecnica
 Profissão : Biologa
 Experiência: questoes ambientais e
qualidade de agua, gestao de recursos
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Painel 1- dados, informação e ferramentas para
o planeamento espacial do mar
Bio- Sergio Maló




Posiçao: Docente na UEM,
Profissão : Geógrafo
Experiência: De docência nas disciplinas de Cartografia
e Sistemas de Informação Geográfica (SIG);
Investigação e Extensão na aplicação de Cartografia e
SIG em projectos nas áreas de:








Redução de risco de desastres naturais;
Planos de adaptação às mudanças climáticas;
Gestão integradas de recuros hídricos;
Mapeamento de uso e cobertura da terra;
Mapeamento e restauração de ecossistemas costeiros;
Estudos e avaliação de impactos ambientais;
Reassenatmento involuntário da população impactada por
desastres naturais e projectos de desenvolvimento.
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Debate em Grupos
Tema: identificação de boas práticas para a implementação do
planeamento espacial do mar em Moçambique
•

grupos de 5-6 pessoas

• escolher um dos membros de mesa para ser o facilitador do debate

• O debate terá a duraçao de 40minutos
• Reflectir a volta de:
• Identificação de actividades economicas no ambiente costeiro/marinho que geram conflitos de:
i)danos aos ecossistema; ii) instalaçao de actividades incompativeis entre si e com restriçoes
administrativas
• O que tem que ser feito para: i)minimização de conflitos; ii) a compatibilização de actividades entre si
e, uso sustentável dos recursos e serviços marinhos

Apresentaçao: Economia azul e as sinergias
transfronteiriças

•

Bio- Miguel Langa
 Posiçao: Presidente do Conselho de Administração do
Fundo de Desenvolvimento da Economia
Azul (ProAzul)
 Profissão : Economista
 Experiência: Cerca de 20 anos de Banca Comercial
Docente Universitário e Consultor
 Áreas de interesse: finanças, corporate governance e
gestão estratégica

34

A Economia azul e as sinergias
transfronteiriças
Outubro de 2020

Economia Azul
Visão geral
Importante destacar que o conceito de Economia Azul (EA) é variado, são pelo menos 32 definições. Não há “certo” ou “errado”, no entanto existem diretrizes que orientam o
desenvolvimento sustentável no âmbito da EA.



1992 a conferência Rio 92 originou a primeira carta de intenções para desenvolver em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI – a Agenda 21



2009 um pesquisador Gunter Pauli tentou introduzir um conceito de Economia Azul em seu livro intitulado The Blue Economy – 10 years, 100 innovations, 100 million Jobs. Apesar do avanço, seu
trabalho teve foco em apresentar ideias de negócios sustentáveis para o meio empresarial²



2012 a conferência Rio +20 teve como foco a Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável. Ao longo do processo preparatório, muitos países costeiros questionaram o foco da
Economia Verde e sua aplicabilidade a eles¹. Esses esforços originaram o relatório “Green Economy in a Blue World”³ ainda naquele ano



2012 o conceito foi introduzido Blue Economy a partir da declaração de Changwon, Coréia4, ocasião onde foram reunidos diversos chefes de Estado da região do Leste Asiático.



2015 a Agenda 2030 (com um esforço de construção que teve início em 2013) incluiu o objetivo 14 “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development” ODS 14



Desde então diversas organizações passaram a incorporar o conceito de Economia Azul, tais como: Banco Mundial, União Européia, OCDE, Nações Unidas, dentre outros.

¹ Fonte: The Blue Economy Concept Paper
² Fonte: The Blue Economy Handbook of the Indian Ocean Region (p22)
³ Fonte: Green Economy in a Blue World
4 Fonte: Changwon Declaration – Toward an Ocean-based Blue Economy: Moving Ahead with the Sustainable Development Strategy

Múltiplos conceitos da Economia Azul
 Banco Mundial: Utilização sustentável dos recursos oceánicos para o
crescimento económico, melhoria dos meios de subsistência e emprego e
saúde dos ecossistemas oceánicos
 Declaração de Changwon: Modelo económico prático baseado nos oceanos,
utilizando infra-estrutura e tecnologias verdes, mecanismos de
financiamento inovadores e arranjos institucionais proativos para atingir os
dois objetivos de proteger nossos oceanos e costas e aumentar sua
contribuição potencial para o desenvolvimento sustentável, incluindo a
melhoria do bem-estar humano, e a redução dos riscos ambientais e da
escassez ecológica.
 The Common Wealth: Conceito emergente que incentiva a melhor gestão do
oceano ou recursos “azuis”. Vai além de ver a economia oceânica apenas
como um mecanismo de crescimento económico.
 European Commission: Todas as atividades económicas relacionadas a
oceanos, mares e costas. Abrange uma vasta gama de sectores estabelecidos e
emergentes interligados.
 The Center for the Blue Economy: É agora um termo amplamente utilizado
em todo o mundo com três significados relacionados: 1. A contribuição global
dos oceanos para as economias, 2. A necessidade de abordar a
sustentabilidade ambiental e ecológica dos oceanos, e 3. a economia do
oceano como uma oportunidade de crescimento para os países

Sectores da Economia Azul
TIPO DA ACTIVIDADE

Captura / colheita de
recursos vivos

Extração de recursos não
vivos, geração de novos
recursos

SERVIÇO OCEÁNICO

Frutos do mar

Pescas
Aquacultura

Biotecnologia marinha

Farmacêuticos, químicos

Minerais

Mineração de fundos marinhos

Energia
Água
Transporte e comércio

Comércio nos oceanos e ao
redor dos oceanos
Turismo e lazer

Resposta aos desafios da
saúde dos oceanos

SECTOR

Petróleo e Gás
Renováveis
Dessalinização
Transporte marítimo
Infra-estruturas e serviços portuários
Turismo
Desenvolvimento Costeiro

Monitorização e vigilância marítima

Tecnologia e P&D

Sequestro de carbono

Carbono Azul (Blue Carbon)

Protecção Costeira

Protecção e restauração do habitat

Gestão de resíduos para as indústrias
terrestres

Assimilação de nutrientes e resíduos

Sinergias Transfronteiriças
Exemplos ilustrativos

Uso do mar e águas interiores: Para administrar a natureza e a dinâmica de compartilhar um recurso
importante como a água entre os países, existem 94 acordos internacionais sobre água em África. Embora o
objetivo principal destes acordos de água é facilitar a gestão cooperativa da água compartilhada, ela também é
importante reconhecer a medida em que tais acordos buscam impulsionar a Economia Azul da região.¹
Planeamento do Espaço Marítimo: O pensamento transfronteiriço está no centro do Planeamento do Espaço
Marítimo. É parte integrante de um abordagem ecossistémica, dado que o mar e as regiões costeiras
transcendem os limites administrativos, regionais e de bacias marítimas. Da mesma forma, uma perspectiva de
gestão de recursos direciona a atenção para além das fronteiras, a fim de evitar conflitos com países vizinhos,
fazer melhor uso de recursos compartilhados ou contíguos e garantir a conectividade para os habitats,
espécies e atividades humanas
Gestão da pesca transfronteiriça: As fronteiras espaciais tornaram-se parte indispensável dos regimes e
ferramentas de regulamentação da pesca, com exemplos que incluem áreas marinhas protegidas, organizações
regionais de gestão da pesca e Zonas Económicas Exclusivas³

Desenvolvimento de negócios “azuis”: Produção de energias renováveis (incluindo hidroenergia), transporte
marítimo, turismo, carbono azul (blue carbon), proteção e restauração de habitats, dentre outros. São apenas
alguns exemplos de oportunidades que podem ser exploradas tendo em conta sinergias transfronteiriças que
figuram-se como oportunidade para países circunvizinhos³

¹ Fonte: Africa's Blue Economy: A policy handbook
² Fonte: Transboundary dimensions of marine spatial planning: Fostering inter-jurisdictional relations and governance (2016)
³ Fonte: Transboundary research in fisheries
4 Fonte: Energy Access and Security in Eastern Africa

Modelo de Actuação do ProAzul
Ofertantes
Governo
Parceiros de Cooperação
Sector Privado
ONGs
Comunidades
Academia

PORTA DE ENTRADA E
ARTICULAÇÃO

Demandantes
Governo
Parceiros de Cooperação
Sector Privado
ONGs
Comunidades
Academia

TRIAGEM
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA AZUL

HANDOVER
FOLLOW-UP

Política e Estratégia do Mar (POLMAR)

Portos e Infraestrutura

Cultura, Turismo e
Desporto

Recursos Minerais
ONGs

Transporte Marítimo e
Indústria Naval

Pesca e
Aquacultura
Pesquisa e
Desenvolvimento

Energias marítima e
costeira
Preservação do ambiente
marinho e costeiro

Painel 2- Economia azul e as sinergias
transfronteiriças
Bio- Claúdia Matsombe


Posição: Directora Humula Limitada



Profissão: Agente de Turismo (especializaçao em
gestao turisca)



Experiência: Trabalho a 15 anos no ramos da Hoteleria
e turismos no geral, desde hoteis de 5 estrelas a
pequenas guests houses e boutique hoteis. Desde
hoteis de cidade, conferencia e termais. Trabalhei 10
anos em Barcelona e agora sou Directora Comercial
do grupo Humula
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Painel 2- Economia azul e as sinergias
transfronteiriças
Bio- Marcia Chelengo


Posição: Técnica do MEF



Profissão : Engenheira Agronóma e Economista em
recursos naturais.



Experiência: Trabalho do desenvolvimento de estudos,
politícas económicas, sociais, ambientais e análises de
projectos públicos.
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Painel 2- Economia azul e as sinergias
transfronteiriças
•

Bio- Neusa André





Posiçao: tecnica Superior N1
Profissão : Geografa. Especializada em Gestão de Projectos
de Desenvolvimento Sustentável
Experiência:




(2013-2020) Direcção do Mar - Delimitação de fronteiras
marítimas com a RSA e com a República do Madagáscar);
mapeamento da linha de base e das zonas marítimas; Delimitação
de Fronteiras e para a Extensão da Plataforma Continental;
participação na reafirmação da fronteira lacustre (lago Niassa)
com o Malawi;
(2008 -2013) Direcção de Fronteiras Continentais)- Desenho de
base de dados sobre fronteiras continentais de Moçambique com
Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Suazilândia
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Debate em Grupos.
Tema: Plano e ordenamento do mar e conexões com a
económia azul
•

grupos de 5-6 pessoas

• escolher um dos membros de mesa para ser o facilitador do debate

• O debate terá a duraçao de 40minutos
• Reflectir a volta de:
• Avaliar as futuras necessidades espaciais de uma ampla gama de setores marítimos (turismo,
navegação, mineração, mineração, gás e petróleo, aquacultura marinha, pescarias, etc)
• Discutir como o processo de ordenamento espacial do mar pode facilitar uma melhor compreensão
das necessidades de ecossistemas, das partes interessadas e, de setores marítimo
• Discutir abordagens e experiências de resolução de conflitos e lidar com tensões espaciais

Perguntas e discussão
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