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Participe
ativamente
no projeto MarSP
OO projeto MarSP pretende organizar diversos 
Workshops de Envolvimento dos Interessados 
e outras ações que assegurem o carater 
participativo no processo de planeamento, 
atingindo-se assim os objetivos do projeto.

Porque participar no 
processo de decisão?

AA sua participação ajudará a identificar as 
possíveis sinergias e conflitos entre os 
diferentes usos e atividades do espaço 
marítimo.

FomentaFomenta uma visão comum do OEM nas 
regiões, sensibilizando a necessidade do 
processo de decisão e corresponsabilização 
do cidadão.

Fique atento e 
participe nos
nossos eventos!



Desenvolver ações concretas para os 
Estados-Membros - Portugal e Espanha, 
criarem as capacidades e os instrumentos 
necessários para implementar a diretiva de 
OEM na região da Macaronésia, incluindo
mecanismos de cooperação transfronteiriça;
FornecerFornecer ferramentas de gestão adequada e 
adaptadas aos contextos ambientais e 
socioeconómicos regionais de cada 
arquipélago da Macaronésia.
RReforçar a posição da Macaronésia no 
contexto de governança internacional do 
mar, uma vez que estas áreas marítimas 
apresentam uma elevada pressão por parte 
de diversos setores do Crescimento Azul 
(tais como o turismo, biotecnologia, 
investigação científica e outras atividades de 
grandegrande impacto), que necessitam de 
especial atenção.

• 

• 

• 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

O projeto MarSP visa apoiar os processos de 
Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) nas 
três regiões ultraperiféricas da Macaronésia – 
Açores, Madeira e Canárias, de acordo com a 
Diretiva da União Europeia em OEM 
(2014/89/UE).

O  MSP

Coordenador
FRCT - Fundo Regional para a Ciência e 
Tecnologia do Governo Regional dos Açores 
(Açores - Portugal)

Parceiros
DRAMDRAM - Direção Regional para os Assuntos do 
Mar do Governo Regional dos Açores (Açores - 
Portugal)
SRA / DROTA - Secretaria Regional do 
Ambiente- Direção Regional de Ordenamento 
do Território do Governo Regional da Madeira 
(Madeira - Portugal)
DGRMDGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (Portugal)
DGPM – Direção-Geral do Política do Mar 
(Portugal)
IEO - Instituto Espanhol de Oceanografia 
(Espanha)
US – Universidade de Sevilha (Espanha)
UUCA – Universidade de Cádis (Espanha)
ULPGC - Universidade de Las Palmas de Gran
Canaria (Canárias – Espanha)

O projeto MarSP representa uma forte 
cooperação entre os dois Estados-Membro - 
Portugal e Espanha, e as sub-regiões da 
Macaronésia – Açores, Madeira e Canárias.

CONSÓRCIO

WP 1. Coordination and Management

WP 2. Mapping the current conditions and 
creating a vision for the MSP in Macaronesia

WPWP 3. Defining potential marine uses in 
Macaronesia, dealing with constraints and 
conflicts while assuring the good marine 
environmental status

WP 4. Development of the Marine Spatial 
Planning processes

WP 5. MSP Platform

WP 6. Macaronesian Cross-border CooperationWP 6. Macaronesian Cross-border Cooperation

WP 7. Communication and Dissemination

METODOLOGIA24 meses
Janeiro 2018
Dezembro 2019

2.1 M€

European Maritime
and Fisheries Fund
(EMFF)
(80%)


