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Título:
Políticas públicas na zona costeira brasileira: marco legal e perspectivas.
Resumo:
A Zona Costeira brasileira é uma região de alta densidade populacional na qual converge grande parte
dos investimentos, infra-estruturas e fluxos econômicos preponderantes no país. Para contemplar a
diversidade de condições físicas, econômicas, culturais e institucionais presentes ao longo da costa, é
necessária uma abordagem territorial federativa, integrada e participativa que assegure a
sustentabilidade da zona costeira, oferecendo saídas mediadoras para os conflitos que envolvem as
dinâmicas econômicas e os contextos socioambientais. A estratégia do Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC) exige uma forte articulação federativa com os 17 estados e os quase
400 municípios costeiros, além dos atores na esfera federal. Nesta perspectiva, destaca-se a experiência
brasileira na implementação de projetos (a exemplo do Orla e do SMC-Brasil), que apóiam a elaboração
e execução dos instrumentos do PNGC, bem como considera a relevância de se incluir uma visão
planejada para adaptação a mudança do clima na Zona Costeira. Destaca-se também o desafio de

integrar o planejamento territorial da costa ao planejamento do território brasileiro como um todo, nas
suas feições continental, costeira e marinha.
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Titulo:
A CIRM e a Governança dos Oceanos
Resumo:
A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) criada em 1974, tem a finalidade de
coordenar os assuntos relativos à consecução da Politica Nacional para os Recursos do Mar(PNRM), que
se desdobra no Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC) e o Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC). Nesse contexto,
promove a realização de diversas ações voltadas para orientar o desenvolvimento de atividades que
visem à efetiva utilização, exploração e aproveitamento dos recursos marinhos presentes na Amazônia
Azul e demais áreas de interesse nacional, de forma racional e sustentável.
Com uma
representatividade bastante diversa, essa Comissão é, no País, um foro adequado para tratar das
questões relacionadas com a implementação do Uso Compartilhado do Ambiente Marinho.
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Título:
Ferramentas de pesquisa e desenvolvimento na gestão integrada do litoral

