
Sumário das Atas da X a XXI Reunião do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para
reformulação da Política Marítima Nacional (PMN)

- Entre JAN2022 e MAR2022, foram realizadas três reuniões, todas por videoconferência, já tendo
sido deliberados pelo GTI, sempre de forma consensual, textos das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES,
OBJETO e APLICAÇÃO, DEFINIÇÕES, PRINCÍPIOS e OBJETIVOS.

- Objetivos Marítimos Nacionais (OMN)
- Modal aquaviário e transporte marítimo
- Aproveitamento de recursos vivos e não vivos
- Parque Industrial Marítimo em suas múltiplas vertentes à economia do mar
- Pesquisa Científica Marinha e Marítima e aspectos tecnológicos
- Biodiversidade Marinha e Recursos Hídricos
- Soberania no mar e Defesa
- Segurança da Navegação no mar e águas interiores
- Mentalidade Marítima, ensino, pesquisa e disseminação
- Atividades Turísticas, Sociais, Esportivas, Recreativas e Culturais
- Protagonismo Internacional do Brasil em assuntos marítimos

- Em 16MAR2022, foi encaminhado o ofício da Marinha do Brasil  para o Ministério da Defesa,
contendo minuta de Decreto, Exposição de Motivos, Parecer de Mérito e Parecer Jurídico (CJACM)
para a alteração do Decreto nº 10.607/2021, com o propósito de incluir o Ministério do Trabalho e
Previdência, recentemente desvinculado do Ministério da Economia, no GTI. Cabe ressaltar que o
referido Ministério encontra-se participando dos trabalhos desde SET2021. 

- Em 17MAR2022, foi realizada reunião, por videoconferência, com representantes da Comunidade
Marítima, com o propósito de apresentar o andamento dos trabalhos da reformulação da PMN. O
evento  contou  com  a  participação  de  representantes  da  Petrobras  Transporte  S.A.-Tranpetro,
Sindicato Nacional de Navegação Marítima (SYNDARMA), Associação Brasileira das Empresas de
Apoio  Marítimo  (ABEAM),  Associação  Brasileira  dos  Armadores  de  Cabotagem  (ABAC),  Banco
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES),  Secretaria  de  Aquicultura  e  Pesca
(SAP),  Empresa  Gerencial  de  Projetos  Navais  (EMGEPRON),  Ministério  da  Cidadania  (MC)  e
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

- Em 23MAR2022, o Estado-Maior da Armada (EMA), com o apoio do Centro de Estudos Político-
Estratégicos da Marinha (CEPE-MB) e o Observatório de Políticas Marítimas (OPM), realizou, no
Clube  Naval  de  Brasília,  o  evento  “Simpósio  e  Oficinas  para  a  Reformulação  da  PMN”,  com
transmissão pelo canal da Marinha do Brasil (MB) no YouTube e Facebook. O evento contou com a
participação da comunidade marítima e representantes da Academia, que contribuíram, em dez
Oficinas, para a elaboração de diretrizes voltadas aos Objetivos Marítimos Nacionais da PMN.

-  Em 18MAI2022 foi concluída a compilação das DIRETRIZES formuladas no “Simpósio e Oficinas
para a Reformulação da PMN”, para posterior aprimoramento pelo GTI.

- Em 15JUN2022 foram inseridos os textos dos Instrumentos de Implementação da PMN.

-  No  período  de  5  a  7JUL,  integrante  dos  esforços  concernentes  à  reformulação  da  PMN,  foi
realizado,  no Clube Naval  de Brasília,  Workshop,  conduzido por representantes da Organização
Marítima  Internacional  (IMO)  e  da  World  Maritime  University (WMU),  dedicado  à  temática



“Política  Marítima  e  à  sua  interação  com  a  política  nacional  de  transporte  marítimo”,
especialmente destinado aos participantes do GTI.

Próximos passos:

-  Confecção  dos  dispositivos  relacionados  à  Estrutura  de  Coordenação,  que  deverá  definir
prioridades e acompanhamento da nova PMN, e das Disposições Finais e Transitórias.

- Realização de participação da sociedade.

- Consolidação da Minuta da PMN.

- Envio da minuta à Casa Civil da Presidência da República.


