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Documento Preliminar de Apoio e Preparação 

1. Sobre a Avaliação Ambiental Estratégica-AAE? 

O QUE É  AAE O QUE NÃO É AAE 

1. Processo  Estudo ou Relatório  

2. Participativo “De Gabinete”  

3. Aplicado a Investimentos Estruturantes - 

Políticas, Planos e Programas (PPP) e a 

Projetos Estruturantes (PE) 

Aplicado a Políticas, Planos e Programas 

(PPP) 

4. Refere-se ao longo e médio prazo  Sobre o curto prazo  

5. Trabalha-se com ordem de grandeza  Com exatidões  

6. Avalia repercussões, transformações, 

efeitos, riscos  

Avalia impactos  

7. Para auxiliar e subsidiar  Para controlar  

8. Para integrar = Diferentes objetivos, 

administrar conflitos  

Para justificar  

9. Para inovar  Para remediar ou mitigar  

Por: Maria do Rosário Partidário, 2007 

 

2. Diferenças entre AAE e Estudo de Impacto Ambiental – Eia 

 AAE: 

- Conceito amplo: é a estratégia, o conceito orientador e delineador para políticas e 
projetos estruturantes. 

- Forma como é elaborada: por um processo participativo, com tendências e 
cenários possíveis e aplicando uma continuidade de acompanhamento. 

 EIA: 

- Conceito amplo: é a solução finalística para um projeto específico e determinado,. 

- Forma como é elaborada: análise das características específicas do projeto, 
prazos de implantação e operação, detalhes operacionais, alternativas locacionais,  

 

3. O que foi a AAE-PINO para o Litoral Paulista 
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Iniciativa conjunta entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio das secretarias 

estaduais de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Economia e Planejamento, os 

municípios do Litoral Paulista e entidades representativas da sociedade civil visando 

estudar, de maneira integrada e regional, os potenciais impactos, os benefícios sociais 

e econômicos, as ações compensatórias e as políticas públicas relacionadas com a 

expansão das atividades portuárias, industriais, navais e off shore (origem da sigla 

PINO). 

Foi iniciado em agosto de 2009 e, ao longo de oito meses, realizou mais de 10 

reuniões públicas (entre eventos de apresentação de diagnósticos a oficinas de 

integração) e 6 reuniões com secretários municipais. 

Entre abril e agosto de 2010 o relatório final passou por revisão de conteúdo pela 

Secretaria de Desenvolvimento e pelos municípios do Litoral Paulista que, em agosto, 

construíram conjuntamente o capítulo com as recomendações finais.  

Após esse processo, os arquivos finais ficaram disponibilizados no web site do 

Consema entre setembro a dezembro de 2010 para consulta pública. 

Em plenária ordinária do Consema, realizada em 21/12/2010, foi apresentado o 

relatório final da AAE para aprovação. Os conselhos do Consema solicitaram maior 

prazo para apreciação e o presidente do conselho recomendou que a Comissão de 

Infraestrutura elaborasse um relatório com uma recomendação. 

Em 23 de março de 2011 foi aprovado pelo Consema, por meio da deliberação 

10/2011, o relatório da sua Comissão de Infraestrutura, favorável as recomendações 

contidas no Relatório Final da AAE-PINO do Litoral Paulista.  

4. Estrutura conceitual da AAE-PINO Litoral Paulista 

A aplicação do instrumento Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) à 

DimensãoPortuária, Industrial, Naval e Offshore (PINO) no Litoral Paulista constitui 

base para auxiliar os processos de decisão de origem publica e/ou privada, integrando 

questõessocioambientais às estratégias de planejamento e investimento para alcançar 

processos sustentáveis.  

Envolve dezenas de empreendimentos, projetos e intenções de investimentos, 

distribuídos principalmente pela Baixada Santista e Litoral Norte com previsão de 

entrada até 2025, totalizando magnitude de R$209 bilhões e com cerca de 200 mil 

empregos diretos, quando em operação plena.  

Antevê-se que esse processo irá desencadear transformações na dinâmica regional, 

inaugurando um novo ciclo de crescimento econômico e demográfico de médio e 

longo prazo, de desenvolvimento social e de apropriação de recursos naturais, 

exigindo políticas publicas ativas em tempo hábil, rumo a sua inserção otimizada na 

ambiência litorânea. 

Além do petróleo e gás contemporâneos, as descobertas de petróleo nas camadas 

pré-sal ao longo da costa das regiões sudeste e sul representam mais do que riquezas 

para o país, mas também grandes perspectivas de investimentos no Litoral Paulista, 

onde há oportunidade para o apoio à exploração e produção.  
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Também em conexão a estes acontecimentos, as portas de entrada do estado de São 

Paulo - os portos deSantos e de São Sebastião - planejam suas expansões para 

atender à crescente economia nacional e decorrentes exportações, importações e 

atividades de cabotagem. 

As demandas petrolíferas e portuárias conjugam-se em uma força motriz de grande 

envergadura em termos de valor econômico, tecnologia e demanda de mão-de-obra, 

alterando significativamente as dinâmicas locais e regional existentes. Assim sendo, 

mais do que um conjunto de projetos por si só estruturantes, a instalação e ampliação 

das atividades petrolíferas e portuárias detém um alto potencial transformador para o 

Litoral Paulista, com efeitos multiplicadores de renda e emprego por toda a cadeia 

produtiva. 

O processo de desenvolvimento da AAE-PINO Litoral Paulista foi estruturado em três 

frentes diferentes e concatenadas: 

 

Após a entrega desse relatório final, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de 

São Paulo estruturou, conjuntamente com os municípios do Litoral Paulista, um Plano 

de Ações com diversas recomendações estratégicas para evitar e reduzir os efeitos 

que poderão ser gerados pelos investimentos previstos. 

5. Principais conclusões da AAE-PINO 

As principais repercussões e questões sociais, econômicas e ambientais que deverão 

emergir dos processos de concretização dos investimentos propostos em porto, 

empreendimentos em implantação, intenções de investimentos e oportunidades de 

investimentos, são apresentadas a seguir.  

As informações básicas relativas ao Objeto AAE estão sintetizadas e foram 

organizadas 15 questões e repercussões centrais que merecem destaque, pois foram 

a base para as orientações apresentadas na sequência.  

Em síntese, os empreendimentos em implantação, projetos propostos, intenções de 

investimentos e oportunidades de investimentos que caracterizam o Objeto AAE, com 

chances variadas de se concretizarem no Litoral Paulista no horizonte previsto, até 

2025, podem totalizar R$ 209 bilhões se forem totalmente efetivados (essa é a 

hipóstese de um dos cenários do estudo, o prospectivo) e compõe-se dos núcleos e 

tipologias apresentados na tabela a seguir. 

Entre os estudos recebidos pelas Secretarias de Desenvolvimento, Meio Ambiente e 

Economia e Planejamneto, um, ordenou a possibilidade de novos empreendimentos 

no Litoral Paulista da seguinte forma:  
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Núcleo Empreendimentos, Projetos Propostos, Intenções e 
Oportunidades de Investimentos 

Investimentos 
Previstos 

Núcleo Base 1:  

Petróleo, Gás 
e Offshore 

 Gasodutos, oleodutos e terminais marítimos; 

 Bases de apoio às operações em alto-mar e suas 
retroáreas; 

 Heliportos e aeroportos; 

 Estaleiros para a construção de embarcações de 
apoio, sondas e cascos de plataformas flutuantes; 

 Canteiros para a fabricação de módulos para 
embarcações e plataformas e sua integração 

R$ 157 bilhões 

Núcleo Base 2:  

Complexos 
Portuários 

Porto de São Sebastião:  

  e  inai   a a   an i     id        id  , 
contêineres,  e c     e base de apoio marítimo  ; 

   ea   a a      tica e    ti       . 

Porto de Santos:  

 Ampliação de terminais; 

 Novos terminais de usos múltiplos ou dedicados 
para contêineres, granel sólido e líquido; 

 Serviços navais e estaleiros de reparos; 

 Obras de dragagem; 

 Sistema de transporte hidroviário no Estuário. 

R$ 19 bilhões 

Núcleo 
Aderente 

 Complexos aduaneiros complementares; 

 Logística terrestre / Infraestrutura de acesso aos 
portos (perimetrais de Santos, duplicação da 
Tamoios, contornos de Caraguatatuba e de São 
Sebastião, VLT, etc.); 

 Alcoodutos 

 Pátios de apoio 

 Prestadores de serviço onshore e offshore  

 Revitalização do porto do Valongo 

R$ 15 bilhões 

Núcleo 
Complementar 

Potencial 

 Refino de petróleo e coque 

 Produtos químicos 

 Transporte e armazenagem 

 Cimento 

 Fabricação de aço e derivados 

 Transporte e armazenagem 

 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção 
e reparos 

 Peças e acessórios para veículos automotores 

R$ 18 bilhões 

 

A curva de maturação desse potencial de investimento, que traduz o ritmo previsto de 

concretização desses empreendimentos sob o cenário prospectivo (aquele em que 

todas as iniciativas empresariais e públicas serão confirmadas), de projetos e 

intenções de investimentos sinaliza o período de intensificação entre os anos 2012 e 

2015 (cabe o destaque que aproximadamente 75% desses investimentos serão 
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gerados a partir das atividades de petróleo e GN e que eles dependerão de decisões 

de investimentos da Petrobras, detentora de 93% de participação do mercado 

brasileiro de exploração e produção de óleo e mudanças no marco regulatório da 

exploração do Pré-Sal que, se for bem sucedidas, poderão financiar parte considerável 

das iniciativas aqui propostas.  

A própria curva de maturação apresentada a seguir ressalta isso, uma elevação dos 

investimentos a partir de 2011. É prudente considerar que, se a capitalização da 

Petrobras não for bem sucedida, o perfil dos investimentos irá se alongar, com uma 

cadência maior na implantação dos empreendimentos, que aguardarão a geração de 

fluxo de caixa da estatal para financiar esses projetos.  

Importa ressaltar que desde 2007 há empreendimentos sendo implementados, 

representando algo como 11% do previsto (em obra e em operação), além de projetos 

executivos e estudos ambientais em curso para outros 16% desse total. 

   Gráfico: Curva de Maturação de Investimentos 2025 

 

   Fonte: Relatório Final da AAE-PINO Litoral Paulista - 2010 

Em termos de sua distribuição territorial, R$ 195 bilhões concentram-se na Baixada 

Santista Central (93%), com predomínio de investimentos do Driver 1: Petróleo, Gás e 

Offshore. No Litoral Norte e na Baixada Santista Sul destacam-se investimentos do 

Núcleo Aderente em empreendimentos logísticos e industriais, que somam montantes 

muito diferenciados da região Baixada Santista Central – 7% e menos de 1%, 

respectivamente. 

Mapa: Perfil e Volume dos Investimentos Esperados 
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   Fonte: Relatório Final da AAE-PINO Litoral Paulista - 2010 

 

Síntese dos Potenciais Impactos e Demandas Econômicas, Sociais e Ambientais 

 

I. Um novo ciclo de expansão econômica já se iniciou com os investimentos em 

curso nos setores de petróleo e gás natural, ainda pequeno frente ao que poderá 

ser estimado e na expansão e modernização das atividades portuárias em Santos 

e São Sebastião (previsão de cerca de R$ 23 bilhões) e poderá se manter por um 

longo período com crescimento ininterrupto da ordem de 6% a 7% ao ano, 

invertendo tendência pouco dinâmica com reflexos na expressiva melhora dos 

niveis de emprego e renda do Litoral Paulista. Estes, atualmente abaixo dos níveis 

identificados em outras regiões dinâmicas do Estado de São Paulo, segundo 

cenário de crescimento do valor adicionado, desde que sejam mobilizados 

recursos para eliminar os gargalos ao desenvolvimento regional e estimulados os 

projetos estruturantes, traduzidos nos movimentos estratégicos. 

II. Para o Litoral Paulista, a exploração e produção do petróleo e gás natural 

demandarão um conjunto de investimentos em terra dedicados ao apoio às 

atividades offshore em dimensões inéditas e a expansão portuária em Santos e 

São Sebastião reforçará a importância dos portos paulistas na balança comercial 

brasileira mantendo a primazia do Porto de Santos na América Latina (atualmente 

responsável por algo como 26% da balança comercial, ou 83 milhões de toneladas 

de cargas movimentadas em 2009). 
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III. O aumento na movimentação de cargas e de pessoas irá pressionar a 

infraestrutura de transportes terrestre (rodovias e ferrovias) podendo intensificar 

gargalos e missing links. No entando, já se prevêem investimentos da ordem de 

14% do total de investimentos previstos em logística terrestre (incluindo-se 

rodovias, ferrovias, aeroviário, dutos e sistema de transporte de passageiros). Em 

articulação com os empreendimentos em Petróleo e Gás e Complexos Portuários, 

esses investimentos implicarão redução nos custos de transporte e em ganhos de 

produtividade sistêmica regional. 

IV. Haverá novas oportunidades de trabalho, alterando o patamar do nível de emprego 

e do nível de qualificação e correspondente remuneração, podendo alterar a 

distribuição de renda regional. A renda per capita média (valor adicionado per 

capita) deverá ser incrementada em 50% com relação aos cerca de 16,6 mil reais 

previstos para  2010, o que, combinado com maior grau de ocupação e com as 

expectativas de capacitação profissional, justificaria uma melhoria da distribuição 

de renda pessoal. Cabe evidenciar as iniciativas para responder a essas 

demandas de trabalho, desencadeadas com a criação de um fórum regional 

composto pela Petrobras, representantes das universidades, Associação 

Comercial de Santos, Prefeitura Municipal de Santos, escolas técnicas e entidades 

representativas da indústria, como a ABDIB e a FIESP, por meio do SENAI, 

somadas a outras iniciativas das três esferas de governo com destaque para 

Centro Paula Souza . As necessidades de capacitação e qualificação profissional, 

se atendidas no tempo adequado, podem evitar o aumento do movimento pendular 

da população (entre Baixada Santista e planalto) e a migração ampla de mão de 

obra de outras regiões para o Litoral. 

V. O crescimento populacional no Litoral Paulista, de acordo com o cenário 

prospectivo, deverá contemplar o aumento de cerca de 450 mil habitantes entre 

2010 e 2025, levando a um contingente populacional de 2,5 milhões em 2025. No 

cenário de referência, esse incremento seria de cerca de 300 mil habitantes, 

portanto serão cerca de 150 mil pessoas atraídas em função da dinamização 

esperada para o Litoral. A maior parte desse incremento no crescimento deverá 

ocorrer na Baixada Santista Central (100 mil pessoas) e Sul (50 mil pessoas), em 

15 anos, ampliando a demanda por habitação, saneamento, saúde, educação e 

transportes. Os serviços de saneamento ambiental (água, esgoto, drenagem e 

resíduos sólidos), saúde, educação e transporte público de passageiros estão 

diretamente relacionados ao incremento de população e sua relação com os atuais 

déficits, guardando portanto forte relação com a distribuição espacial da 

população, comandada pela questão habitacional. 

VI. No curto período de cinco anos (2010-2015), associado ao potencial de 

implantação da maior parte dos empreendimentos, haverá oferta incremental de 

40.000 postos de trabalho seguida de forte redução no período seguinte na oferta 

de emprego pela construção civil relacionada a fase de implantação dos 

empreendimentos, elevando a necessidade de se fomentar a absorção dessa mão 

de obra em outros setores da economia local, como o turismo e a pesca, com o 

primeiro sendo grande demandante de mão de obra. 
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VII. O turismo de negócios decorrente da animação da economia regional deverá se 

expandir, buscando infraestrutura e profissionais capacitados para dar conta de 

demandas  hoteleiras e por eventos de negócios.  

VIII. Poderá haver atração de população de baixa renda, também pela oportunidade 

de empregos informais, trazendo  riscos de urbanização desordenada e 

degradação ambiental, pois historicamente assentamentos irregulares se inserem 

em áreas ambientalmente vulneráveis, de risco ou legalmente protegidas (Áreas 

de Preservação Permanente, principalmente) também em função da escassez de 

áreas aptas à ocupação no litoral paulista. Além disso, a resolução do problema 

dos núcleos de habitações subnormais existentes é complexa (principalmente em 

Cubatão, São Vicente e no distrito de Vicente de Carvalho) e há risco de 

ampliação desses assentamentos, já numerosos na região, o que demandará 

intenso controle. A localização preferencial que implicará maior controle deverá 

estar associada às proximidades dos empreendimentos, principalmente daqueles 

de maior porte (instalações portuárias e retro-portuárias), estimando-se risco de 

surgimento de vetores de expansão de ocupações irregulares na porção 

continental de Santos e Bertioga (SP-055), São Vicente,  e distrito de Vicente de 

Carvalho (Guarujá), espraiando-se para os municípios da Baixada Santista Sul, 

principalmente Praia Grande. Divergências entre os diplomas legais regionais 

(Proposta da SMA para o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE) e locais 

(Planos Diretores Municipais e Proposta Gerco para o ZEE) podem propiciar 

futuros usos indevidos, com chances de se tornar foco de novas ocupações 

irregulares. 

IX. O aumento da demanda por moradias pela implantação e operação dos 

empreendimentos previstos deverá ser em parte absorvida nas próprias áreas 

urbanas, pelo maior adensamento, sendo parte nas áreas previstas para expansão 

urbana em Santos e São Vicente e parte nos municípios conurbados, 

principalmente Praia Grande e progressivamente em Bertioga, Mongaguá, 

Itanhaém, Peruíbe, onde atualmente existe grande número  de moradias (com 

diferentes padrões contrutivos) dedicadas à ocupação de veraneio e feriados que 

serão foco do atendimento das novas demandas. Esta expansão está fortemente 

condicionada às condições de acessibilidade e de transporte público. Se 

implantado o Veículo Leve sobre Trilhos - VLT (como planejado entre Santos e 

São Vicente e suas integrações com o Transporte Coletivo Intermunicipal), este 

tenderá a potencializar a expansão da ocupação por setores de média e baixa 

renda nos municípios do sul da Baixada Santista, pela melhor qualidade do 

transporte. 

X. Em parte das Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral e ARIEs do 

litoral de São Paulo, é observada ocupação humana irregular e suas decorrências 

diretas (tais como presença de campos antrópicos, solo exposto, atividades 

agrícolas e áreas urbanas), ainda que em nenhuma delas as ocupações indevidas 

ultrapassem 10% de seus territórios. A mitigação e a solução dessas 

incompatibilidades já existentes devem ser prioridades no manejo das áreas 

protegidas como forma de evitar novas ocupações no futuro. Com relação à 

expansão de áreas protegidas, o objetivo principal deverá ser sanar lacunas de 

proteção de florestas de baixada, várzeas, mangues, costões rochosos, corpos 
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d’á  a e a biente  a en     c  teiros, pois o conjunto de fisionomias florestais 

de encostas e serras está muito bem representado. As principais prioridades de 

conservação, considerando-se a representatividade dos tipos de ambiente e a 

indicação para criação de UCs de proteção integral (Programa Biota em que pese 

a distância do ano de sua conclusão e as limitações naturais causadas pela escala 

adotada nas análises que é de 1: 500.000), são uma área no litoral sul 

(Cananéia/Ilha Comprida) e duas na Baixada Santista (Peruíbe e Bertioga), vide 

Figuras 1.1-5 e  1.1-6, Frente II, além do reforço em programas como o Jardim 

Botânico de Cubatão, que recuperará áreas invadidas da cota 100. 

XI. As alterações previstas nos ecossistemas marinhos se traduzem em riscos de 

perda da biodiversidade, de contaminação de pescado e de diminuição dos 

estoques pesqueiros, entre outros, devido à degradação de regiões de reprodução 

e alterações na qualidade da água e dos sedimentos. Alterações dessa natureza, 

ocorrendo sucessivamente, atuam de forma cumulativa e sinérgica, em um 

processo que pode resultar em perdas significativas de diversidade biológica. 

Deve-se considerar que ecossistemas marinhos são receptores das atividades 

desenvolvidas tanto off shore, como nas cidades litorâneas e em toda a bacia 

hidrográfica, demandando a gestão dos riscos, da qualidade das águas o dos 

efluentes e resíduos gerados. 

XII.  A qualidade do ar na região tende a sofrer processo contínuo de alteração devido 

a emissões atmosféricas decorrentes principalmente da nova dinâmica econômica 

ligada a  concretização dos empreendimentos, projetos e intenções de 

investimentos previstos. Em Caraguatatuba, considerada “área não saturada” em 

termos das concentrações de poluentes na atmosfera, prevê-se aumento nas 

emissões de poluentes atmosféricos por empreendimentos industriais e 

termelétrica a gás natural. Em São Sebastião, onde a qualidade do ar também é 

c n ide ada “nã   at  ada”  e, na Baixada Santista Central (municípios de 

Guarujá, São Vicente, Cubatão e Santos), onde a qualidade do ar é considerada 

“ at  ada”      zôni  e      a t c  a  ina á ei      te  inai   e ta ei     ba e  de 

apoio e centros de serviços deverão contribuir com emissões de material 

particulado (MP) e compostos orgânicos voláteis (VOC). Considerando-se que os 

projetos deverão adotar as melhores tecnologias para se adequar à legislação 

 i ente  a   a idade d  a  de e á  e  it a  ent e “B a” (c ncent açã  abaix  d  

 a    d   ad ã  an a ) e “Re   a ” (c ncent açã  abaix  d   ad ã  de   a idade 

do ar). Com relação à emissão de gases de efeito estufa, a Lei nº 13.798/2009, no 

Artigo 31, estabelece que o Estado definirá medidas reais, mensuráveis e 

verificáveis para reduzir suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa. No 

Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural há no decreto 56074 de 09/08/2010 

em seu inciso viii, alínea a, a orientação para a realização de inventário das 

emissões atmosféricas. 

XIII. A análise de sensibilidade das 120 áreas potenciais para alocação de 

investimentos indicou que  uma parte das  áreas apresenta características que 

podem ser restritivas à ocupação por empreendimentos industriais/ logísticos (28 

áreas, ou 23% do total), sendo os usos previstos nos Planos Diretores um dos 

fatores que indicam esses níveis de restrição em oito áreas. A ocupação de áreas 

ambientalmente sensíveis na Baixada Central é indesejável e, por outro lado, o 
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potencial ônus das repercussões sociais adversas, como o risco de ocupação 

irregular na Baixada Santista Central e o reforço do papel de cidade-dormitório na 

Baixada Santista Sul com demandas sociais decorrentes deverão ser minimizados. 

Além disso, há tendência à condição de marginalidade em termos econômicos da 

Baixada Santista Sul, decorrente do porte inexpressivo de empreendimentos 

alocados nessa subárea, ao lado da intensa concentração na Baixada Central. 

Essa concentração é coerente do ponto de vista econômico, mercadológico e 

logístico, no entanto, implicará em repercussões muito expressivas na Baixada 

Santista Central. Há uma massa crítica de empreendimentos ligados aos 

complexos portuários previstos para a Baixada Santista Central, representando 

investimentos da ordem de R$ 7 bilhões a R$ 15 bilhões (3% a 5% dos R$ 209 

bilhões), alocados em áreas sensíveis que poderiam ser redirecionados para a 

Baixada Santista Sul, desde que se tenha acessibilidade, amenizando assim o 

desequilíbrio flagrante previsto entre essas duas porções da Baixada Santista.  

XIV. A simultaneidade de implantação dos empreendimentos faz prever uma 

dificuldade das administrações municipais em absorver e responder às novas 

demandas, principalmente no que diz respeito a equipamentos de serviços sociais 

e à habitação da população de baixa renda, demandando forte articulação 

antecipada entre os níveis de governo para responder a essas demandas.  

Programas, Planos e Ações Públicas  

No contexto assinalado, supondo a inserção plena dos investimentos e a nova 

trajetória de evolução do Litoral Paulista no horizonte de longo prazo, antevê-se cinco 

macroobjetivos estratégicos  de desenvolvimento relacionadas aos novos 

investimentos: 

I. Enfoque setorial, por Adensamentos Empresariais Ordenados em articulação com 

as Políticas de Desenvolvimento Econômico e  Ambiental do Estado de São Paulo; 

II. Enfoque territorial, pela inserção dos investimentos no Litoral Paulista de forma 

compatível com instrumentos de gestão territorial e com a Política 

Conservacionista;  

III. Demandas sociais, considerando o atendimento das demandas ícones; 

IV. À Gestão da Governança, com integração e transversalidade institucional nos 

processos de planejamento e programação. 

V. Enfoque do fomento ao crescimento econômico com o suporte à  Sustentabilidade 

a Médio e Longo Prazos e ao Desenvolvimento Econômico e Social do Litoral 

Paulista 

Na sequência, no quadro abaixo, os macroobjetivos desdobram-se em um conjunto de 

planos de ação a serem tomadas em tempo hábil, cujo detalhamento dá sequência. 
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Macroobjetivos Planos de Ação 

(I) Adensamentos 

Empresariais  

 

 

 

Ordenados em 

articulação com as 

Políticas Sócio 

Econômica e  

Ambiental do Estado 

de São Paulo 

1) Promover Adensamentos Territoriais Ordenados, passiveis de serem 
conduzidos via princípios de Economia Verde, considerando as 
possibilidades de simbioses industriais 

2) Antecipar as demandas logísticas com a formação de agrupamentos 
de infraestrutura (bundles) e direcionar os investimentos rumo ao 
transporte sustentável. Banco de áreas para compensações 
ambientais  

3)  Consolidar a Gestão Integrada de Riscos focada nos novos desafios 
da exploração do pré-sal 

4) Garantir a adoção de tecnologias visando o alcance das metas de 
redução da GEE e atendimento aos padrões legais relativos às 
concentrações de poluentes atmosféricos 

5) Adotar alternativas para a gestão eficiente de resíduos 

6) Viabilizar a adoção dos princípios da prevenção de poluição, 
reduzindo as demandas por Recursos Hídricos e o descarte de 
Efluentes Industriais 

(II) Inserção do Objeto 

AAE no Litoral Paulista 

de forma compatível 

com intrumentos de 

Gestão Territorial e 

com a Politica 

Conservacionista 

7) Revisar instrumentos de gestão territorial, como -  Zoneamentos 
Municipais e ZEEs 

8)  Estimular a desconcentração dos investimentos,  para municípios 
com baixa atração, dotados de acessibilidade 

9) Evitar a ocupação desordenada e o risco de surgimento e/ou 
expansão de vetores de expansão na forma de ocupações irregulares   

10) Revisar a Política de Conservação, avaliando de forma conjunta as 
prioridades de investimento em conservação 

11) Prever a gestão dos impactos sobre os Ecossistemas Marinhos 

(III) Atendimento das 

Demandas Ícones 

12) Incluir no Plano Plurianual - 2012 a 2015 a ser elaborado para o 
Estado de São Paulo, o atendimento das demandas sociais e 
econômicas da inserção do Objeto AAE no Litoral Paulista. 

(IV) Gestão da 

Governança com 

Transversalidade 

13) Priorizar a canalização de recursos para atender ao conjunto de  
demandas simultâneas em dimensão inédita do Litoral Paulista em 
tempo hábil 

14) Reforçar a institucionalidade existente com foco na gestão ágil do 
conjunto de demandas simultâneas em dimensão inédita do Litoral 
Paulista 

(V) Suporte e 

Sustentabilidade a 

Médio e Longo Prazos 

ao Desenvolvimento 

Econômico e Social do 

Litoral Paulista  

15)  Ampliação da formação e da preparação da mão de obra presente no 
Litoral Paulista em todos os níveis de escolaridade 

 
16)  Atração de novas empresas e investidores, fomentando a geração de 

postos de trabalho e renda no Litoral Paulista 
 
17)  Apoio ao desenvolvimento socioeconomico dos municípios do Litoral 

Paulista  
 
18)  Capacitação das infraestruturas de transporte, energia e saneamento 

 

---FIM--- 


