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O nosso apelo à ação
Temos uma oportunidade e responsabilidade coletiva de 
proteger e restaurar a saúde do nosso oceano, e construir uma 
economia sustentável do oceano que possa fornecer alimentação, 
capacitar as comunidades costeiras, alimentar as nossas cidades, 
transportar os nossos cidadãos e bens e fornecer soluções 
inovadoras para desafios globais.  

Ao aceitar esta responsabilidade e ao aproveitar esta 
oportunidade, podemos dar um impulso azul à economia atual, 
enquanto mitigamos e construímos resiliência para crises futuras. 

O regime e as cinco áreas de transformação aqui apresentadas 
protegem a saúde e a riqueza do oceano para as gerações 
vindouras. Pedimos a outros governos, indústrias e partes 
intervenientes que se juntem a nós neste esforço.
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Nós, os 14 membros do Painel de Alto Nível para a Economia Sustentável 
do Oceano (o Painel do Oceano), somos chefes de estado e governo 
representando pessoas de todas as bacias oceânicas, aproximadamente 

40% das linhas costeiras do mundo e 30% das zonas económicas exclusivas. 
Reconhecemos que o oceano é a fonte de vida do nosso planeta e é vital para uma 
economia global próspera.

O oceano alberga muitos ecossistemas complexos que enfrentam ameaças 
significativas. As ações que tomamos agora podem salvaguardar a capacidade do 
oceano de regenerar, a fim de fornecer substancial valor económico, ambiental 
e social e oferecer soluções poderosas para desafios globais. Tem de ser tomada 
uma ação rápida hoje para abordar as alterações climáticas, acidificação, 
aquecimento dos oceanos, poluição marinha, pesca excessiva e perda de habitat 
e biodiversidade. A falha em agir irá comprometer a saúde global, vitalidade 
económica e exacerbar desigualdades. 

A pandemia da COVID-19 realçou as interligações profundas entre a saúde 
humana e planetária e a necessidade das nações trabalharem em conjunto para 
responder a ameaças globais. A pandemia causou uma perturbação dramática 
na economia global, impactos significativos nas nossas sociedades e um enorme 
impacto nas nossas comunidades. Colocou maior pressão financeira nos países 
em desenvolvimento e, em particular, nos Países Menos Desenvolvidos e nos 
Pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

Temos a oportunidade e a obrigação de redefinir e construir um futuro mais 
equitativo, resiliente, baseado no conhecimento e próspero que esteja em 
harmonia com a natureza. O oceano e a sua economia relacionada oferecem uma 
riqueza de oportunidades para apoiar esta transição.

Construir uma economia sustentável do oceano é uma das tarefas mais 
importantes e uma das maiores oportunidades do nosso tempo. É fundamental 
atingir os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e é 
vital se quisermos emergir de crises atuais e futuras com economias mais fortes, 
pessoas mais saudáveis e comunidades mais resilientes. 

Comprometemo-nos com transformações arrojadas para uma economia 
sustentável do oceano onde a proteção e conservação ambiental, a produção 
económica e a prosperidade andam de mãos dadas. Estas transformações devem 
libertar toda a força da inovação em todos os setores da tecnologia, finanças e 
governação, e fazê-lo a um ritmo e escala, guiados pelos seguintes princípios:
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• Alinhamento: A proteção e produção do oceano têm de estar em consonância 
com a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e o Acordo 
de Paris, a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Princípio do Poluidor 
Pagador, conforme estabelecido na Declaração do Rio. As ações têm de estar 
alinhadas entre as atividades e ecossistemas terrestres e baseadas no oceano.

• Inclusão: Os direitos humanos, igualdade de género, comunidade e 
participação  através do seu consentimento livre, prévio e informado, devem 
ser respeitados e protegidos.

• Conhecimento: A gestão dos oceanos tem de ser informada pela melhor 
ciência e conhecimento disponíveis, incluindo conhecimento indígena e local, 
e apoiada pela inovação e tecnologia.

• Legalidade: A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é a base 
legal para todas as atividades oceânicas, e os compromissos internacionais 
existentes sobre o oceano devem ser implementados como base para alcançar 
uma economia sustentável do oceano.

• Precaução: Quando existem ameaças de danos graves ou irreversíveis, a 
falta de certeza científica total não deve ser utilizada como motivo para adiar 
medidas rentáveis para evitar a degradação ambiental.

• Proteção: Um oceano saudável sustenta uma economia sustentável do 
oceano. Deve ser aplicada uma abordagem de ganho líquido aos usos do 
oceano para ajudar a manter ou restaurar a saúde do oceano. 

• Resiliência: A resiliência do oceano e da economia oceânica tem de ser 
melhorada.

• Solidariedade: A necessidade de acesso ao financiamento, à tecnologia e ao 
reforço de capacidades para os países em desenvolvimento, especialmente 
os Pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os Países Menos 
Desenvolvidos, deve ser reconhecida, tendo em conta as suas circunstâncias e 
vulnerabilidades particulares. 

• Sustentabilidade: A produção e a recolha de recursos do oceano têm de ser 
sustentáveis e apoiar ecossistemas resilientes e a produtividade futura. 

Iremos alavancar a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável e o conjunto de conhecimentos encomendados 
pelo Painel do Oceano para construir um entendimento coletivo e conhecimentos 
da sustentabilidade oceânica, serviços e funções do ecossistema e garantir que a 
ciência sustenta a tomada de decisões para construir uma economia sustentável 
do oceano. 
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Uma abordagem de 100%
O oceano é um sistema natural complexo que está intrinsecamente ligado a atividades e 
ecossistemas terrestres. Temos de abordar a gestão dos oceanos de forma holística para 
alcançar a visão de proteção, produção e prosperidade. Precisamos de uma abordagem 
abrangente para gerir de forma sustentável 100 % do oceano, começando pelos 
estados costeiros e oceânicos e trabalhando em conjunto a nível regional e global para 
salvaguardar áreas para além da jurisdição nacional.

Empenhamo-nos em gerir de forma sustentável 100 % da área do oceano sob 
jurisdição nacional, orientada pelos Planos para o Oceano Sustentável, até 2025.

Pedimos a todos os estados costeiros e oceânicos que se juntem a nós neste 
compromisso para que, até 2030, todas as áreas do oceano sob jurisdição nacional 
sejam geridas de forma sustentável.

Os Planos para o Oceano Sustentável estão a fornecer uma base 
credível para salvaguardar a saúde e resiliência a longo prazo do 
oceano, atraindo investimento e criando empregos em benefício das 
comunidades costeiras e economias nacionais.

Um Plano para o Oceano Sustentável descreve políticas e mecanismos para facilitar 
o uso sustentável do oceano e maximizar os benefícios e a criação de valor para as 
gerações atuais e futuras. Fornece um regime para reconciliar utilizações conflituosas 
do oceano e dos seus recursos e permitir o crescimento sustentável a longo prazo na 
economia oceânica. Pode incluir uma série de mecanismos como a reforma regulamentar, 
investimentos estratégicos em setores emergentes, ordenamento espacial marinho, 
gestão integrada costeira e de bacias hidrográficas, e o estabelecimento e implementação 
de áreas marinhas protegidas e outras medidas eficazes de conservação com base na 
área que podem ajudar a fornecer contribuições da natureza para as pessoas, resultados 
económicos e positivos de conservação da biodiversidade, mitigação e adaptação às 
alterações climáticas e reservas de peixe sustentáveis.  

Os Planos para o Oceano Sustentável devem estar em linha com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, assente na gestão integrada do oceano e no conhecimento 
do ecossistema, abordar pressões de todas as fontes terrestres e marítimas e ter em 
conta os impactos previstos das alterações climáticas. Como base para uma economia 
sustentável do oceano, estes devem ser desenvolvidos e implementados através de um 
processo inclusivo, participativo, transparente e responsável. 

Apoiamos uma meta global para proteger 30 % do oceano até 2030. Como um alvo 
global, não seria vinculado aos estados individualmente. As decisões nacionais sobre 
ordenamentos espaciais marinhos, áreas marinhas protegidas e outras medidas eficazes 
de conservação com base na área, dependerão do estado e da função do ecossistema e 
da extensão e qualidade da gestão dos oceanos, bem como da importância do bem-estar 
humano, a alimentação sustentável do oceano e as alterações climáticas. Para alcançar 
o objetivo global, pedimos também cooperação internacional, incluindo o apoio à 

2030
RESULTADO PARA
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capacitação nesta área. O conteúdo detalhado dos Planos para o Oceano Sustentável irá 
variar de acordo com as circunstâncias nacionais. 

Iremos trabalhar com outros para mobilizar e facilitar o apoio aos estados costeiros e 
oceânicos no desenvolvimento de Planos para o Oceano Sustentável até 2030.

Chegar a 100 %
A nossa visão de proteção, produção e prosperidade requer transformações que se 
reforcem mutuamente em cinco áreas críticas: riqueza dos oceanos, saúde dos oceanos, 
equidade dos oceanos, conhecimento dos oceanos e financiamento dos oceanos. É 
necessária ação em todas as áreas para alcançar uma economia sustentável do oceano e 
construir bases críticas para a recuperação económica e resiliência. 

O Painel do Oceano apresenta um regime com resultados para estas cinco áreas e uma 
série de ações para alcançá-las. Empenhamo-nos em disponibilizá-los na íntegra até 2030 
ou antes. O regime é consistente com os prazos-alvo existentes definidos nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, sendo necessário um esforço especial para as metas não 
cumpridas com um cronograma de 2020. Agiremos com determinação de acordo com as 
capacidades e circunstâncias nacionais e convidamos outros líderes, indústria e sociedade 
civil a juntarem-se a nós. 
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RIQUEZA DO OCEANO
Nos últimos anos, o oceano produziu 2,5 biliões de dólares americanos em bens e 
serviços todos os anos, e o valor dos ativos do oceano foi estimado em 24 biliões 
de dólares americanos. Muitas indústrias com base no oceano têm o potencial de 
superar o crescimento da economia global, tanto em termos de valor adicional como 
de emprego. A atividade humana insustentável no oceano e na terra está a ameaçar 
a capacidade do oceano de regenerar e fornecer de forma sustentável as pessoas em 
todo o mundo. Temos de transformar a nossa relação com o oceano para garantir que 
este pode continuar a produzir de forma sustentável para as gerações futuras. 

ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL DO OCEANO
A comida do oceano desempenha um papel fundamental na alimentação de populações 
globais. Esta fornece uma fonte essencial e acessível de proteína animal e micronutrientes, 
que são particularmente importantes em países com baixos rendimentos, países com 
deficiências alimentares e Pequenos Estados insulares em desenvolvimento e em tempos de 
crises económicas ou ambientais. O oceano pode fornecer alimentação mais abundante e 
diversificada do que a atual, desempenhando assim um papel maior no sistema alimentar 
global. Para criar resiliência, a produção de alimentos no oceano tem de satisfazer as 
necessidades nacionais e locais e ser adaptada a um clima em mudança. Fazê-lo pode 
melhorar a segurança alimentar, a nutrição, a saúde humana e criar crescimento económico 
sustentável e empregos e evitar a dilatação das desigualdades atuais. Esta transição deve 
incluir maior transparência na governança global do oceano e nas cadeias de abastecimento 
e a eliminação de ineficiências e incentivos perversos que prejudiquem a sustentabilidade 
da alimentação que derivamos do oceano. Devemos aproveitar as oportunidades para 
aumentar de forma sustentável a produtividade das pescas e a produção de aquacultura, 
incluindo o fortalecimento de oportunidades para comunidades costeiras, pescadores 
artesanais e de pequena escala. 

Os stocks de peixe selvagem são restaurados e capturados a níveis 
sustentáveis, a aquacultura é cultivada de forma sustentável para 
satisfazer as necessidades globais e os resíduos são minimizados e 
geridos ao longo de toda a cadeia de valor. 

Ações prioritárias:

• Eliminar a pesca ilegal, não comunicada e não regulamentada, incentivando a 
utilização das últimas inovações e tecnologias como a rastreabilidade digital para 
aumentar a transparência; reforçar a monitorização, o controlo e a vigilância; melhorar 
o controlo do estado da bandeira; implementar eficazmente o Acordo de Medidas 
de Estado do Porto e permitir uma colaboração melhorada entre todas as partes 
intervenientes na cadeia de abastecimento. 

• Proibir subsídios de pesca prejudiciais que contribuam para a sobrecapacidade, pesca 
excessiva e pesca ilegal, não comunicada e não regulamentada.

• Minimizar a captura acessória, descartes e resíduos nas cadeias de abastecimento de 
marisco. 

• Desenvolver, adotar e implementar efetivamente planos baseados na ciência para 
reconstruir stocks esgotados e garantir a gestão adaptativa das pescas para responder 

RIQUEZA DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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às alterações climáticas e às incertezas de mudança nos ecossistemas oceânicos, 
com base no Acordo de Stocks de Peixe da ONU, em cooperação com organismos 
multilaterais, como a Organização para a Alimentação s e a Agricultura e implementar 
as Diretrizes Voluntárias para Assegurar Pescas de Pequena-Escala Sustentáveis.

• Fortalecer, incluindo através da promoção da utilização de uma abordagem 
preventiva, a gestão que controla os níveis de colheita com base na avaliação 
científica, como por exemplo, consequências significativas por exceder quotas e 
através de revisões regulares e transparentes do desempenho. 

• Explore, de forma preventiva, o potencial de capturar novas espécies do oceano de 
forma sustentável, sem prejudicar a saúde do ecossistema.

• Implementar políticas e regimes de gestão para minimizar os impactos ambientais da 
aquacultura, incluindo ineficiências na cadeia de abastecimento alimentar, e permitir 
a aceleração da produção de aquacultura alimentada e não alimentada que se adeque 
às prioridades ambientais, de governação e económicas locais. 

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO OCEANO 
O oceano tem um tremendo potencial para fornecer energia limpa ao mundo. A expansão 
da energia renovável do oceano irá gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento 
económico, fornecendo ao mesmo tempo um percurso para a descarbonização. Uma 
revolução da energia renovável do oceano está nos esforços de produção, e recuperação, 
que proporcionam uma oportunidade para aumentar o investimento nos próximos anos. O 
ritmo e o âmbito do desenvolvimento devem corresponder ao estado da ciência, permitir a 
transferência e adoção de tecnologia e minimizar o impacto nos ecossistemas marinhos para 
permitir o fornecimento de energia sustentável baseada no oceano. 

A energia renovável do oceano é de rápido crescimento e segue um 
percurso para se tornar uma fonte líder de energia para o mundo. 

Ações prioritárias:

• Investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de demonstração 
para ajudar a tornar todas as formas de energia renovável do oceano incluindo energia 
eólica, das ondas, das marés, corrente, térmica e solar competitivas em termos de 
custos, acessível a todos e ambientalmente sustentáveis.

• Trabalhar em colaboração com a indústria e outras partes intervenientes para 
desenvolver regimes claros que abordem os impactos ambientais da energia renovável 
do oceano, permitindo capacidade, coexistência e integração com outros usos do 
oceano. 

• Definir objetivos claros, compromisso de implementar medidas políticas e 
regulamentares adequadas, e remover os impedimentos do mercado para acelerar a 
implantação sustentável de energia renovável do oceano.

TURISMO SUSTENTÁVEL COM BASE NO OCEANO
Antes da pandemia da COVID-19, esperava-se que o turismo se tornasse na maior indústria 
baseada no oceano até 2030. O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia da 
COVID-19 em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o turismo costeiro e marítimo continua a ser 

RIQUEZA DO OCEANO
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vital para a prosperidade económica das comunidades insulares e costeiras. A viabilidade 
contínua deste setor permanece em risco devido às alterações climáticas, desastres, 
poluição, urbanização e degradação do ecossistema. O turismo sustentável baseado no 
oceano pode restaurar e proteger o oceano, proporcionando empregos e prosperidade. 
Alcançar um turismo oceânico sustentável que possa resistir a crises futuras requer 
investimentos estratégicos públicos e privados. 

O turismo costeiro e dos oceanos é sustentável, resiliente, aborda 
as alterações climáticas, reduz a poluição, apoia a regeneração 
do ecossistema e a conservação da biodiversidade e investe em 
empregos e comunidades locais.

Ações prioritárias:

• Investir no turismo sustentável que regenere os ecossistemas dos quais depende, que 
constrói a resiliência das comunidades costeiras, reduz a desigualdade através da 
promoção da igualdade de oportunidades e da distribuição equitativa de benefícios e 
aborda as alterações climáticas e a poluição. 

• Adotar estratégias sustentáveis de gestão do turismo que promovam as prioridades 
ambientais, sociais e económicas e permitam a monitorização e relatórios 
transparentes com a total participação das comunidades costeiras.

• Adotar mecanismos para aumentar o reinvestimento da receita do turismo nas 
comunidades locais e indígenas para construir capacidade e competências para 
aumentar o emprego local no turismo, diversificar oportunidades económicas e 
aumentar os recursos para a restauração e proteção costeira e marítima. 

• Acelerar incentivos financeiros para incluir soluções baseadas na natureza em 
infraestruturas de turismo sustentável.

• Investir em infraestruturas de esgotos e águas residuais para o turismo costeiro e 
marítimo para melhorar a saúde das comunidades costeiras e reduzir os impactos nos 
ecossistemas costeiro e marítimo.

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DO OCEANO
O transporte marítimo, a forma de transporte mais eficiente em termos energéticos, vital 
para o comércio internacional e conectividade, uma vez que continua a movimentar mais 
de 90 % dos bens globais. Manter cadeias de abastecimento globais será fundamental 
para apoiar a recuperação da pandemia da COVID-19 e crises futuras. Existe tecnologia 
para descarbonizar e minimizar os impactos ambientais negativos do transporte marítimo, 
mas tem ser ajustada à escala. Para garantir que a indústria é resiliente, devemos avançar 
decisivamente para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, investindo agora 
em soluções que apoiem a descarbonização rápida. Tais investimentos irão criar empregos 
e criar conectividade e resiliência a longo prazo das cadeias de abastecimento globais e das 
comunidades insulares e costeiras para crises futuras. 

Os investimentos no transporte marítimo aceleraram efetivamente 
a mudança para navios de emissões zero e de baixo impacto 
marítimo. 

RIQUEZA DO OCEANO
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Ações prioritárias:

• Estabelecer metas e estratégias nacionais iniciais para apoiar a descarbonização dos 
navios.  

• Estimular o desenvolvimento e adoção de tecnologias para produzir e armazenar 
novos combustíveis de zero emissões.

• Incentivar portos sustentáveis e de baixo carbono que apoiem a transição para frotas 
marítimas de transporte e transporte marítimo descarbonizados através de cadeias de 
abastecimento de energia renovável e combustível sem carbono.

• Promover a transição da frota global para modos modernos de propulsão e 
combustíveis renováveis, incluindo através de regulamentos reforçadas dentro da 
Organização Marítima Internacional (IMO,) e apoiar a cooperação técnica para o 
desenvolvimento de capacidades internacionais.

• Minimizar a transferência de espécies aquáticas invasivas por navios através de um 
regime IMO eficaz, incluindo a sua implementação robusta. 

• Aplicar o regime global para a reciclagem segura e ambientalmente saudável de 
navios.

• Promover programas de navios silenciosos através de portos em áreas sensíveis e 
incentivar a utilização de tecnologias de silenciamento de navios, tendo em conta as 
diretrizes internacionais.

• Banir a utilização e transporte do óleo combustível pesado no Ártico através da IMO e 
acolher outras iniciativas semelhantes.

RIQUEZA DO OCEANO
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NOVAS INDÚSTRIAS SUSTENTÁVEIS DO OCEANO
O oceano tem oportunidades inexploradas para fornecer medicamentos, ração para animais, 
combustível, novos materiais e soluções de armazenamento de carbono, para as quais a 
necessidade foi ainda mais evidenciada e reforçada pela pandemia da COVID-19 e pelas suas 
repercussões. Precisamos de inovar e investir para ampliar estas oportunidades com base na 
ciência e práticas ambientalmente responsáveis. 

A inovação e os investimentos em novas indústrias dos oceanos 
impulsionaram o crescimento económico ambientalmente 
responsável e inclusivo. 

Ações prioritárias:

• Expandir a agricultura comercial ambientalmente responsável de plantas marinhas e 
algas para fornecer alimentação e criar alternativas para produtos como combustíveis, 
aquacultura e matérias-primas agrícolas, biotecnologia e alternativas de plástico 
viáveis e sustentáveis. 

• Explorar e incentivar atividades inteligentes e sustentáveis entre setores e co-
localizadas, tais como locais de energia renovável do oceano para alimentar o 
transporte e explorações de aquacultura de zero emissões.

• Promover a partilha justa e equitativa de benefícios da pesquisa e desenvolvimento de 
recursos genéticos marinhos nas águas nacionais.

• Fazer avançar a captura e armazenamento de carbono no fundo do mar através de 
colaboração internacional, incentivos apropriados e mapeamento do potencial de 
armazenamento de formações geológicas do fundo do mar.

UMA ABORDAGEM PRECAUTÓRIA À EXPLORAÇÃO DO FUNDO DO MAR
O fundo do oceano profundo contém minerais que são úteis para tecnologias de energia 
renovável e podem contribuir para a transição para uma sociedade de baixas emissões de 
carbono. Estas áreas estão entre as mais isoladas e mal exploradas de todos os ecossistemas 
dos oceanos. A sensibilidade destes ecossistemas, o nosso conhecimento científico 
insuficiente e a nossa compreensão limitada dos potenciais impactos das atividades 
emergentes no oceano exigem a aplicação de uma abordagem preventiva, a realização 
de pesquisa e investigação e o desenvolvimento de uma economia circular para reduzir a 
procura e ajudar a mitigar estes riscos. 

Existência de conhecimento e regulamentos suficientes para 
garantir que qualquer atividade relacionada com a mineração 
do fundo do mar é informada pela ciência e é ecologicamente 
sustentável. 

Ações prioritárias:

• Construir parcerias para aumentar a pesquisa, inovação e implantação de mineração 
urbana (recolha e reciclagem de metais de produtos, edifícios e resíduos gastos) e 
de tecnologias inovadoras que reduzirão a necessidade de novas fontes de metais e 
minerais de terras raras.

RIQUEZA DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA

2030
RESULTADO PARA
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RIQUEZA DO OCEANO

• Iniciar uma agenda de pesquisa internacional para melhorar a compreensão dos 
impactos ambientais e riscos das atividades minerais do fundo do mar (especialmente 
no que diz respeito aos ecossistemas do oceano profundo). 

• Garantir que os regulamentos para a mineração mineral do fundo do mar - em 
desenvolvimento pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos - proporcionam 
proteção efetiva dos ambientes marinhos, aplicando uma abordagem de precaução 
e baseada no ecossistema, usando gestão transparente e baseada na ciência, e 
garantindo a conformidade eficaz com um mecanismo de inspeção robusto.

• Garantir que todas as atividades minerais do fundo do mar dentro e além da jurisdição 
nacional cumprem normas ambientais robustas. 

• Promover a participação de cientistas de países em desenvolvimento em ações 
investigação e disponibilizar publicamente os resultados da pesquisa e análise dos 
resultados da pesquisa, incluindo através da Autoridade Internacional dos Fundos 
Marinhos. 

EMBARGOED UNTIL DECEMBER 2, 2020 AT 00:01 EST / 05:01 GMT
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SAÚDE DO OCEANO
O oceano é crítico para o sistema climático global e para a saúde planetária. Ele 
absorve 25 % de todas as emissões de dióxido de carbono (CO2) e capta 90 % do calor 
adicional gerado pelas emissões de gases com efeito de estufa, mas agora está a ser 
aquecido e acidificado. A comunidade global tem de agir urgentemente para reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa, prevenir a perda de biodiversidade, 
restaurar e proteger os ecossistemas costeiros e marinhos, reduzir a poluição e adotar 
uma abordagem preventiva à atividade económica no fundo do oceano. 

REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA
A saúde do oceano, e os meios de subsistência e economias que dependem dele, exigem 
que o mundo reduza urgentemente as emissões de gases com efeito de estufa de acordo 
com os objetivos do Acordo de Paris. Uma economia sustentável baseada no oceano pode 
desempenhar um papel essencial nesta tão necessária redução de emissões, ao mesmo 
tempo que fornece empregos, apoia a segurança alimentar, sustenta a diversidade biológica 
e melhora a resiliência. As ações climáticas baseadas no oceano podem proporcionar até um 
quinto das reduções anuais de emissão de gases com efeito de estufa necessárias até 2050 
para limitar o aquecimento a 1,5 ºC. 

A ação climática ambiciosa colocou o mundo no caminho certo para 
alcançar os objetivos do Acordo de Paris e restaurar a saúde do 
oceano.

Ações prioritárias:

• Estabelecer e implementar reduções de emissões ambiciosas, cobrindo todos 
os setores, consistentes com o objetivo do Acordo de Paris de procurar limitar os 
aumentos de temperatura global a 1,5 ºC. 

SAÚDE DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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• Implementar o apelo do Painel do Oceano à ação climática no oceano ampliando 
os investimentos em energia renovável do oceano, transporte marítimo ecológico, 
produção sustentável de marisco, soluções baseadas na natureza e captura e 
armazenamento de carbono em formações geológicas no fundo do mar.

• Incluir a ação climática baseada no oceano na comunicação ao abrigo do Acordo de 
Paris.

PROTEGER E RESTAURAR OS ECOSSISTEMAS COSTEIROS  
E MARINHOS 
Os ecossistemas costeiros e marinhos não só separam e armazenam grandes quantidades 
de CO2, como também protegem as costas e comunidades dos impactos climáticos. Estes 
fornecem alimentação, oportunidades económicas, medicinais e recreativas, habitat e 
uma série de funções do ecossistema para apoiar os seres humanos. Uma abordagem 
integrada que seja inteligente em termos climáticos e se concentre em soluções baseadas 
na natureza, integrando áreas marinhas protegidas bem geridas e outras medidas de 
conservação baseadas em áreas eficazes, juntamente com o desenvolvimento sustentável de 
infraestruturas, será vital para proteger as comunidades costeiras e habitats marinhos. Isto 
pode apoiar o aumento da produção de marisco, permitir a inovação farmacêutica, melhorar 
a mitigação e adaptação às alterações climáticas e proteger e restaurar os valores culturais 
e da biodiversidade.

Os ecossistemas marinhos e costeiros são saudáveis, resilientes 
e produtivos, e as soluções baseadas na natureza são elementos-
chave no desenvolvimento da infraestrutura costeira.

Ações prioritárias:

• Interromper a perda líquida e aumentar a extensão e melhorar a condição dos 
ecossistemas costeiros e marinhos, em particular ecossistemas críticos, como 
mangais, ervas marinhas, pântanos salgados, algas castanhas, dunas de areia, recifes e 
ecossistemas do oceano profundo.

• Usar soluções baseadas na natureza no planeamento e desenvolvimento de 
infraestruturas costeiras para reduzir a infraestrutura cinzenta, sempre que possível, 
e incentivar a sua utilização para sequestrar e armazenar carbono e melhorar a 
resiliência costeira.

• Estabelecer e gerir de forma eficaz áreas marinhas protegidas e outras medidas de 
conservação com base em áreas eficazes que conservem a biodiversidade, ao mesmo 
tempo que proporcionam benefícios climáticos, alimentares e culturais.

• Colaborar com todos os parceiros relevantes, incluindo a comunidade local e as partes 
intervenientes através de organizações globais e regionais relevantes para promover a 
gestão sustentável de todos os ecossistemas marinhos e costeiros.

• Capitalizar o conhecimento e ferramentas de análise espacial para identificar o 
potencial de sequestro de carbono e as localizações ideais para áreas marinhas 
protegidas, e outras medidas eficazes de conservação baseadas na área no 
desenvolvimento de Planos de Oceano Sustentável. 

SAÚDE DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA

EMBARGOED UNTIL DECEMBER 2, 2020 AT 00:01 EST / 05:01 GMT



14 |   High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

REDUZIR A POLUIÇÃO NO OCEANO
O oceano tornou-se num lavatório para poluentes, incluindo plásticos, produtos químicos, 
nutrientes e águas residuais. Embora a consciência global e a ação tenham aumentado, 
não foi suficiente para evitar um aumento da poluição do oceano. A resposta à pandemia 
da COVID-19 causou um aumento na produção e no consumo de equipamento de proteção, 
muito do qual contém plástico de utilização única. Essa resposta, embora necessária, 
acentuou ainda mais a necessidade de impedir que os resíduos entrem no oceano. Após 
a pandemia, os esforços para combater a poluição prejudicial da terra para o mar não 
devem ser rebaixados a coberto da recuperação económica. É necessária uma ação 
urgente para visar as fontes e gerir a poluição. Através da Assembleia do Ambiente, os 
governos aprovaram uma visão a longo prazo de eliminação da descarga de lixo marinho 
e microplásticos no oceano. O G20 Osaka Blue Ocean Vision e a Ocean Plastics Charter 
reconhecem ainda mais a importância de abraçar uma abordagem de ciclo de vida e 
economia circular. As descargas de nutrientes contribuem para a desoxigenação do oceano, 
mas sofrem de menos atenção e ação; estas devem ser tratadas com o mesmo nível de 
urgência. A ligação entre a terra e o oceano deve ser compreendida para abordar fontes 
sistémicas de poluição do oceano.

O oceano já não é um lavatório para poluição e as zonas mortas do 
oceano estão minimizadas. 

Ações prioritárias: 

• Incentivar o desenvolvimento, a produção e a utilização de alternativas viáveis 
e sustentáveis aos plásticos para permitir a eliminação faseada de plásticos 
problemáticos e desnecessários, quando necessário e quando tais alternativas 
existirem.

• Usar incentivos financeiros, oportunidades comerciais e responsabilidade alargada 
do produtor para incentivar a conceção sustentável de produtos e promover normas 
para maximizar a redução, reutilização e reciclagem na procura de uma economia 
circular, bem como pesquisa sobre novos materiais biodegradáveis que substituam os 
plásticos. 

• Aplicar regras no transporte marítimo de resíduos e exportações ilegais de resíduos de 
plástico.

• Promover uma abordagem abrangente do ciclo de vida que inclua uma gestão de 
resíduos melhorada e soluções inovadoras para reduzir a descarga de lixo de plástico 
marinho para zero. 

• Eliminar as descargas de lixo plástico e microplásticos de fontes marítimas, incluindo 
navios, instalações em alto mar e de fontes terrestres, incluindo portos e pontes, 
através de regulamentos mais fortes, desenvolvimento tecnológico, programas de 
formação e desenvolvimento de capacidades.

• Eliminar o equipamento de pesca fantasma através de meios como reutilização 
e recuperação, promovendo a marcação de equipamento e relatórios de perda e 
apoiando o desenvolvimento de novo equipamento económico e ecológico. 

SAÚDE DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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SAÚDE DO OCEANO

• Promover a consciencialização pública e privada e o investimento na infraestrutura 
de gestão de esgotos e resíduos nos países em desenvolvimento, incluindo como um 
meio de travar doenças.

• Promover práticas agrícolas e tecnologia de descarga de pesticidas, estrume e 
partículas de solo em excesso para eliminar a eutrofização e as zonas oceânicas mortas 
nas águas costeiras.

• Implementar práticas integradas de gestão de bacias hidrográficas. 

• Incentivar a indústria da aquacultura a aplicar as melhores práticas para reduzir a 
quantidade de fuga de nutrientes relacionada com a formulação e aplicação de ração e 
minimizar a descarga de antibióticos em excesso.

• Reforçar medidas para evitar a poluição da mineração e atividades de petróleo e gás 
no mar alto, incluindo derrames de substâncias perigosas e nocivas.

EMBARGOED UNTIL DECEMBER 2, 2020 AT 00:01 EST / 05:01 GMT
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EQUIDADE DO OCEANO 
Uma economia sustentável do oceano coloca as pessoas no seu centro, trabalha 
para todos, reforça os direitos humanos, facilita a distribuição equitativa da 
riqueza do oceano e garante a igualdade de oportunidades para todos. Promove 
práticas comerciais responsáveis e transparentes, aborda abusos aos direitos 
laborais, trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de pessoas e contrabando, 
bem como evasão fiscal e apoia na luta contra a corrupção. Reconhece também as 
vulnerabilidades climáticas específicas e as restrições de financiamento e capacidade 
dos países em desenvolvimento, em particular de territórios insulares, Países Menos 
Desenvolvidos e Países em Desenvolvimento. Tendo em conta que a população global 
deverá aumentar em mais 2 mil milhões de pessoas até 2050, um planeamento eficaz 
realizado hoje pode garantir as necessidades e os direitos de todos. 

PROMOVER IGUAL OPORTUNIDADE PARA QUE AS PESSOAS BENEFICIEM 
DO OCEANO
Uma economia sustentável do oceano não pode ser alcançada enquanto muitos milhões de 
pessoas permanecerem na pobreza e a desigualdade for sistémica. A pandemia da COVID-19 
alargou as desigualdades existentes e colocou milhões de pessoas na pobreza extrema.  Tem 
de haver uma transição justa e honesta da pandemia e para uma economia sustentável do 
oceano que não deixe ninguém para trás, permita o acesso equitativo a recursos, apoie a 
distribuição justa de benefícios e proteja os mais vulneráveis de adicionais riscos de danos.

As pessoas têm acesso equitativo aos recursos do oceano, os 
benefícios são distribuídos de forma justa e os mais vulneráveis são 
protegidos do risco de danos.

Ações prioritárias:

• Requerem práticas comerciais transparentes e responsáveis que envolvam e 
beneficiem as comunidades costeiras, incluindo pescadores de pequena escala, e 
protejam os direitos de todos os trabalhadores nas indústrias do oceano. 

• Criar as condições para facilitar o envolvimento total das mulheres nas atividades do 
oceano para ajudar a desbloquear o seu potencial económico e social, e capacitá-las 
a salvaguardar os recursos naturais, ao mesmo tempo que aumenta as oportunidades 
de acesso a trabalho decente.

• Reconhecer e respeitar os interesses das comunidades costeiras e os direitos e 
implementar políticas que requeiram consideração da importância particular dos 
recursos marinhos para estes grupos. 

• Criar uma governação inclusiva, incorporando o conhecimento e interesses da 
comunidade indígena e local, particularmente o das mulheres e jovens, nos processos 
de planeamento e tomada de decisão.

• Promover a integridade entre a governação do oceano e as indústrias do oceano, 
reforçar a transparência e a responsabilização no serviço público e nas finanças 
públicas e tomar medidas robustas contra a corrupção.

EQUIDADE DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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EQUIDADE DO OCEANO

• Melhorar a administração de receitas domésticas através de sistemas fiscais 
modernizados e progressivos, políticas fiscais melhoradas e cobrança de impostos 
mais eficiente.

• Promover a cooperação internacional para combater o trabalho infantil, e o trabalho 
forçado e eliminar o tráfico de pessoas e o contrabando ao longo das cadeias de 
abastecimento na economia do oceano. 
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CONHECIMENTO DO OCEANO
O oceano é um sistema natural vital e complexo. Precisamos de construir literacia e 
competências, e partilhar e aplicar conhecimento sobre a forma como os ecossistemas 
oceânicos funcionam e como respondem aos fatores de stress para melhor informar 
a tomada de decisões. Contabilidade que capte o valor total dos ativos dos oceanos 
e da economia oceânica é fundamental para orientar o desenvolvimento sustentável 
das indústrias do oceano. A Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o 
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) representa uma oportunidade única para 
melhorar a compreensão científica do oceano.

CONSTRUIR LITERACIA E COMPETÊNCIAS DO OCEANO
É importante que as pessoas compreendam a importância e a influência do oceano e a 
influência das suas atividades no oceano. As pessoas têm de ser capacitadas a adquirir o 
conhecimento, competências e capacidade necessários para participar e beneficiar das 
oportunidades do oceano.

Através da Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano 
para o Desenvolvimento Sustentável, a literacia oceânica tem 
sido melhorada. As pessoas compreendem o valor do oceano e 
adquiriram as competências e conhecimentos para participar na 
economia sustentável do oceano. 

Ações prioritárias:

• Tornar o conhecimento do oceano disponível a todos e investir na construção da 
literacia e sensibilização do oceano entre os cidadãos, incluindo através de educação 
formal.

• Investir na formação de conhecimento, tecnologia e competências para conservação e 
gestão do oceanos e nas indústrias oceânicas sustentáveis do futuro para garantir uma 
transição justa para os trabalhadores na economia do oceano.

CONHECIMENTO DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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• Aumentar a cooperação, o desenvolvimento de capacidades e a transferência de 
conhecimentos e tecnologia marinha em termos mutuamente acordados para garantir 
que os benefícios do desenvolvimento sustentável do oceano são partilhados.

CONTABILIZAR O VALOR DO OCEANO 
A medição do progresso para a economia do oceano está excessivamente em indicadores 
de produção, como a contribuição para o produto interno bruto. Com os dados e tecnologia 
atuais, agora é possível que todos os países tenham em conta o estado da riqueza natural do 
oceano, a medida mais importante do progresso em direção à sustentabilidade da economia 
do oceano. O desenvolvimento e integração de contas oceânicas em contas nacionais pode 
fornecer uma base de evidências dinâmicas que vai além de um único indicador de produção 
para refletir o valor total da economia do oceano. 

A tomada de decisões que afeta o oceano reflete o valor e os 
impactos na capital natural do oceano.

Ações prioritárias:

• Desenvolver uma sequência completa de contas nacionais do oceano que sejam 
ativamente utilizadas para informar a tomada de decisões.

• Alinhar as normas internacionais para a contabilidade do oceano e as melhores 
práticas para implementação assim que possível para desenvolver e garantir a 
interoperabilidade, harmonização e coerência das contas do oceano. 

• Comprometer-se com parcerias globais para partilhar as melhores práticas e aumentar 
a capacidade na contabilidade nacional do oceano.

• Explorar um processo para desenvolver uma abordagem global para acompanhar o 
desempenho nacional com base nas contas do oceano.

APROVEITAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DADOS DO OCEANO  
A pesquisa científica e a monitorização são fundamentais para a tomada de decisões e 
gestão dos oceanos, e para compreender os impactos dos fatores de stress no oceano. 
Avanços nas tecnologias de deteção remota, gestão de grandes volumes de dados e técnicas 
de modelação proporcionam novas oportunidades para melhorar a eficiência e a eficácia 
de custos da monitorização e gestão de atividades no oceano, incluindo pesca comercial e 
artesanal e gestão de áreas protegidas. Estas tecnologias podem revolucionar a forma como 
os dados oceânicos são recolhidos, armazenados e utilizados para uma melhor gestão dos 
oceanos, desenvolvimento de negócios e criação de emprego.

Uma revolução de dados globalmente partilhada contribuiu para 
uma sustentável gestão dos oceanos em todo o mundo.

 

CONHECIMENTO DO OCEANO

2030
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CONHECIMENTO DO OCEANO

Ações prioritárias: 

• Incentivar a utilização das mais recentes inovações e tecnologias, tais como satélites, 
veículos autónomos, inteligência artificial para recolha de dados em tempo quase real, 
pesquisa, monitorização e aplicação e tomada de decisões.

• Promover uma partilha transparente e aberta e acessibilidade aos dados do oceano.

• Aumentar a observação integrada local-a-global, incluindo conhecimento da 
comunidade local e indígena, e pesquisa para melhor informar a tomada de decisões.

• Apoiar a criação de capacidade de ciência marítima, troca de informação, colaboração 
e transferência de tecnologia apropriada em termos mutuamente acordados, e 
mobilizar capital para tecnologias onde existam lacunas de mercado.

• Preencher grandes lacunas de dados e digitalizar informações sobre ecossistemas 
costeiros e marinhos, tais como mangais, ervas marinhas, pântanos, algas castanhas, 
dunas de areia, recifes, ecossistemas do oceano profundo e do fundo do oceano.  

EMBARGOED UNTIL DECEMBER 2, 2020 AT 00:01 EST / 05:01 GMT



21 Transformações para uma Economia Sustentável do Oceano   |

EMBARGOED UNTIL DECEMBER 2, 2020 AT 00:01 EST / 05:01 GMT



22 |   High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

FINANÇAS DO OCEANO
Está prontamente disponível capital para financiar a transformação para uma 
economia sustentável do oceano. Prevê-se que sejam investidos 90 biliões de dólares 
apenas na próxima década em infraestruturas, grande parte das quais na costa. Se 
baseado em princípios globais e normas, o financiamento pode catalisar políticas 
responsáveis e práticas comerciais em toda a interface terra-mar. Exemplos fortes de 
tais princípios incluem os “Princípios Financeiros da Economia Azul Sustentável” e os 
“Princípios do Oceano Sustentável” do Pacto Global da ONU. Precisamos de garantir 
que o acesso ao financiamento é equitativo e apoia a sustentabilidade, reconhecendo 
as necessidades dos países em desenvolvimento. O financiamento do setor público 
pode ajudar a desbloquear o financiamento do setor privado. 

O financiamento sustentável do oceano está acessível a todos e 
impulsiona um crescimento económico ecologicamente sustentável 
e socialmente equitativo.

Ações prioritárias:

• Financiamento direto do setor público e assistência ao desenvolvimento para 
investimentos na economia sustentável do oceano, incluindo para o desenvolvimento 
e implementação de Planos Sustentáveis para o Oceano, para desbloquear o 
financiamento do setor privado.

• Apoiar o uso de princípios sustentáveis de financiamento do oceano e outros 
mecanismos voluntários liderados pelo setor privado e instituições financeiras 
multilaterais nos esforços de recuperação e estímulo, para orientar, desmantelar, 
incentivar e monitorizar o investimento em atividades sustentáveis do oceano para 
aumentar a transparência e garantir a consistência dos relatórios. 

• Investimentos de risco reduzido através da criação de uma capacidade financeira 
mista focada, que combine financiamento concessional dos setores público e privado 
com produtos inovadores de seguros privados.

• Apoiar o desenvolvimento e a aplicação de um “risco do oceano” global e “risco” para 
catalisar um mercado de seguros do oceano responsável e sustentável e investimentos 
na resiliência de ilhas e comunidades costeiras. 

FINANÇAS DO OCEANO

2030
RESULTADO PARA
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