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Mas primeiro...

…duas ideias-
chave



PEM é 
POLÍTICA!!!



1. Regulamentos do PEM

• Directiva EU

• Parágrafo no código ambiental

• Regulamento PEM

2. Leis, políticas e programas de outros 
sectores

3. Interesses de indivíduos e organizações

4. Capacidade das organizações 
responsáveis pelo PEM

Elementos de política no PEM



O PEM não acontece no vazio



O PEM não acontece no vazio



O PEM não acontece no vazio



Algumas características 
do PEM da Suécia



1. ‘Interesse para o reino’

Condicionantes no 
PEM sueco

Áreas de pesca de 
interesse para o reino



1. ‘Interesse para o reino’

2. Outros planos e 
políticas

Condicionantes no 
PEM sueco

Common Fisheries Policy



1. ‘Interesse para o reino’

2. Outros planos e 
políticas

Condicionantes no 
PEM sueco

Plano director para o mar da região de Blekinge



1. ‘Interesse para o reino’

2. Outros planos e políticas

3. Ambiente marinho

Condicionantes no 
PEM sueco

Arinca (Melanogrammus 
aeglefinus), zonas de 
reprodução (em cima) e 
distribuição (à direita)



1. ‘Interesse para o reino’

2. Outros planos e políticas

3. Ambiente marinho

4. Actividades humanas

Condicionantes no 
PEM sueco

Ruído subaquático, 125 Hz



1. ‘Interesse para o reino’

2. Outros planos e políticas

3. Ambiente marinho

4. Actividades humanas

5. Natureza e atribuições do plano

Condicionantes no PEM sueco

• Plano estratégico, não
vinculativo

• Orientações para outros planos
e processos de licenciamento

• Escala 1:700 000 – 1:1 000 000

• Objectivos ambientais, 
económicos e sociais

• Promover coexistência e definir
usos prioritários

• Validade 7 anos



O longo cozinhar do PEM sueco

Mapear Documentar

Usos 
prioritários

Analisar

Social

Econo
mia

Ambi
ente

Concertação e 
consulta pública



O plano e as 
suas designações

Defesa

Valores culturais

Valores ambientais

Defesa

Valores culturais

Valores ambientais

Transmissão electricid.

Energia

Energia, área sob 
investigação

Defesa

Uso geral

Natureza

Transporte marítimo

T. marítimo, investigação

Pesca comercial

Transmissão electricid.

Energia

Energia, área sob 
investigação

Defesa

Uso geral

Transmissão electricid.

Energia

Energia, área sob 
investigação

Natureza

Transporte marítimo

Defesa

Uso geral

Transmissão electricid.

Energia

Energia, área sob 
investigação

Uso prioritário

Consideração especialUso compartilhado 

Uso exclusivo 



?



Protecção do meio ambiente 
no PEM da Suécia



Protecção do meio
ambiente no PEM sueco

Condicionantes

1. Áreas de protecção existentes e áreas
naturais de interesse para o reino
• existentes e planeadas

Limites do plano

Natureza, interesse reino

Parques naturais

Reservas naturais
Zonas protecção de 
espécies e habitats



Condicionantes

1. Áreas de protecção existentes e áreas
naturais de interesse para o reino

2. Áreas de reprodução de espécies de 
valor comercial

Áreas de pesca de 
interesse para o reino

Protecção do meio
ambiente no PEM sueco



Condicionantes

1. Áreas de protecção existentes e áreas
naturais de interesse para o reino

2. Áreas de reprodução de espécies de 
valor comercial

➢ Designação ‘N’ – uso prioritário natureza

Protecção do meio
ambiente no PEM sueco



Protecção do meio
ambiente no PEM sueco

Áreas para garantir a sustentabilidade
do meio marinho
• Análise multi-critérios

• Elementos naturais específicos (habitats, 
espécies)

• Graus de exploração
• Designações internacionais de protecção

(OSPAR, HELCOM)
• Refúgios climáticos

➢ Designação ‘n’ – consideração especial, 
elevado valor natural

Valores 
naturais 

agregados

Impacto 
ambiental 
agregado



Protecção do meio
ambiente no PEM sueco

Processos-chave:
1. Designações no plano - Análise de uso e atribuição de prioridades

• Suportado por estudos específicos

2. Avaliação ambiental estratégica

3. Regulamentos específicos das actividades – a introduzir no futuro

➢ O PEM tornou visíveis questões e impactos ambientais, para serem
discutidos pelas partes interessadas – gerenciamento integrado
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Energia de fontes no mar 
no PEM da Suécia



Energia no PEM sueco

Objectivo da política energética:
• 100% produção electricidade de 

fontes renováveis em 2040 (40-50 
TWh/ano)

Condicionantes
1. Áreas para infrastrutura energética de 

interesse para o reino
2. Planos municipais
3. Projectos iniciados por investidores

Limites do plano

Interesses para o reino

Energia eólica

Outros interesses

Planos municipais (2013)

Áreas identificadas no PEM

Projectos em desenvolvimento

Cabos de transmissão



Energia no PEM sueco

Mas….
- impacto estimado sobre espécies

ameaçadas
- conflito com valores naturais em

áreas de conservação
- oposição por parte da defesa

➢ eliminação de várias áreas –
produção offshore 20-30 TWh/ano



Algumas
conclusões



S u c e s s o s d o  P E M  S u e c o

Entendimento partilhado do estado e dos usos do oceano

Nova abordagem ao gerenciamento integrado

Relacionamento com países vizinhos fortalecido

S u c e s s o s f u t u r o s …?

Uso mais racional e equilibrado do meio marinho

Licenciamento mais rápido de novos usos



Aspectos a reter

O PEM é um comprometimento a 
longo termo – tempo & recursos

O PEM não acontece no vazio

O PEM não resolve todos os
problemas

O PEM é um processo político



OBRIGADO!
+46 703 101 303

goncalo.carneiro@havochvatten.se

www.havochvatten.se/en
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