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Revitalizar	  a	  economia	  dos	  OCEANOS:	  o	  caso	  de	  acção	  de	  2015	  
	  
RESUMO	  
 
O	  planeta	  Terra	  distingue-‐se	  de	  todos	  os	  outros	  planetas	  pela	  presença	  dos	  oceanos	  de	  
água	  salgada	  que	  cobrem	  mais	  de	  dois	  terços	  de	  sua	  superfície.	  O	  seu	  valor	  para	  o	  nosso	  
planeta	  é	  incalculável,	  o	  futuro	  da	  humanidade	  depende	  da	  sua	  saúde	  e	  dos	  bens	  e	  
serviços	  que	  nos	  prestam.	  
	  
No	  entanto,	  este	  recurso	  inestimável	  que	  nos	  alimenta,	  estabiliza	  o	  clima	  e	  fornece	  
inúmeros	  benefícios	  está	  a	  mostrar	  sinais	  de	  graves	  de	  problemas	  de	  saúde.	  Está	  em	  
declínio	  devido	  a	  pressões	  locais,	  tais	  como	  a	  destruição	  de	  habitats,	  a	  sobre	  pesca	  e	  a	  
poluição,	  bem	  como	  fenómenos	  globais	  como	  as	  rápidas	  alterações	  que	  sem	  
precedentes	  influenciam	  a	  temperatura	  e	  a	  acidez	  do	  mar.	  
	  
O	  relatório	  Reviving	  the	  Ocean	  Economy	  da	  WWF	  (Revitalizar	  a	  Economia	  dos	  Oceanos)	  
enuncia	  claramente	  o	  que	  todos	  temos	  a	  perder	  se	  a	  má	  gestão	  dos	  activos	  marinhos	  
prosseguir.	  Reconhecendo	  que	  a	  ciência	  por	  si	  só	  não	  é	  suficientemente	  motivadora,	  
pelo	  que	  temos	  de	  combinar	  a	  evidência	  de	  uma	  grave	  degradação	  ambiental	  com	  o	  
argumento	  económico	  para	  que	  se	  tomem	  medidas	  urgentes.	  
	  
No	  trabalho	  desenvolvido	  com	  o	  cientista	  Professor	  Ove	  Hoegh-‐Guldberg,	  e	  em	  
colaboração	  com	  a	  consultoria	  de	  negócios	  The	  Boston	  Consulting	  Group,	  a	  WWF	  olhou	  
para	  as	  implicações	  das	  questões	  chave	  que	  os	  líderes	  devem	  considerar	  como	  base	  
para	  as	  políticas	  e	  práticas	  actuais	  dos	  oceanos.	  Os	  resultados	  ilustram	  a	  importância	  do	  
argumento	  económico	  para	  a	  conservação	  dos	  oceanos.	  A	  gama	  de	  produtos	  e	  serviços	  
que	  abundam	  nos	  ambientes	  costeiros	  e	  marinhos	  podem	  ser	  avaliados	  em	  US	  $	  2,5	  
triliões	  por	  ano,	  sendo	  que	  o	  valor	  global	  do	  mar	  como	  um	  activo	  é	  10	  vezes	  maior.	  
Ressalvamos	  que	  este	  valor	  é	  subestimado,	  pois	  não	  se	  consideram	  valores	  intangíveis	  
como	  as	  explorações	  offshores	  de	  petróleo	  e	  gás,	  energia	  eólica	  e	  o	  papel	  dos	  oceanos	  
na	  regulação	  do	  clima.	  

	  
O	  relatório	  reúne	  a	  mais	  recente	  avaliação	  dos	  activos	  dos	  oceanos,	  desde	  populações	  
de	  peixes	  até	  aos	  corais,	  e	  mostra	  a	  rapidez	  com	  que	  estão	  a	  chegar	  ao	  declínio.	  Para	  
recuperar	  a	  capacidade	  produtiva	  do	  oceano	  o	  mundo	  deve	  tomar	  medidas	  urgentes,	  
antes	  que	  seja	  tarde	  demais.	  As	  oito	  acções	  propostas	  são	  concretizáveis	  e	  todas	  são	  
importantes.	  No	  entanto,	  é	  recomendável	  que	  se	  priorizem	  as	  três	  primeiras	  para	  
colocar	  em	  ação	  já	  em	  2015.	  
	  
Acção	  1.	  Assegurar	  a	  recuperação	  dos	  oceanos	  através	  da	  Agenda	  Post-‐2015	  das	  Nações	  
Unidas,	  incluindo-‐a	  nos	  Objectivos	  de	  Desenvolvimento	  Sustentável	  (ODSs).	  A	  Agenda	  
Post-‐2015	  estabelece	  a	  ambição	  global,	  define	  medidas	  políticas	  práticas	  e	  orienta	  os	  
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investimentos	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  para	  os	  próximos	  15	  anos	  ou	  mais.	  O	  
Objectivo	  14	  do	  ODS	  incide	  especialmente	  sobre	  os	  oceanos,	  ou	  seja,	  na	  "conservação	  e	  
uso	  sustentável	  dos	  oceanos,	  mares	  e	  recursos	  marinhos	  para	  um	  desenvolvimentos	  
sustentável."	  Os	  indicadores	  sob	  este	  objectivo	  devem	  abordar	  questões	  como	  a	  
destruição	  do	  habitat,	  a	  sobrepesca,	  a	  pesca	  ilegal	  e	  a	  poluição	  marinha,	  procurando	  
soluções	  que	  devem	  ser	  trabalhadas	  de	  uma	  forma	  equitativa	  e	  participativa.	  E	  a	  ser	  
alcançado,	  o	  cenário	  vai	  ser	  definitivamente	  marcado	  por	  uma	  acção	  internacional	  
concreta	  sem	  precedentes,	  que	  é	  crucial	  no	  momento	  para	  orientar	  os	  nossos	  oceanos	  
em	  direção	  a	  um	  futuro	  mais	  sustentável.	  
	  
Acção	  2.	  Abordar	  os	  problemas	  do	  aquecimento	  e	  da	  acidificação	  dos	  oceanos.	  Devemos	  
ouvir	  a	  ciência	  e	  diminuir	  as	  emissões	  de	  CO2	  para	  combater	  as	  alterações	  climáticas.	  É	  
vital	  que	  o	  mundo	  dê	  sinais	  para	  um	  acordo	  ambicioso	  internacional	  em	  Paris,	  em	  
Dezembro	  de	  2015	  (COP21),	  que	  permita	  a	  rápida	  descarbonização	  das	  economias	  e	  das	  
sociedades.	  A	  falta	  de	  resolução	  do	  problema	  das	  alterações	  climáticas	  vai	  frustrar,	  e	  em	  
muitos	  casos	  até	  derrotar,	  os	  esforços	  para	  trazer	  práticas	  sustentáveis	  aos	  oceanos	  do	  
mundo.	  

Acção	  3.	  Os	  países	  devem	  debater-‐se	  pela	  meta	  acordada	  de	  pelo	  menos	  10	  por	  cento	  
das	  zonas	  costeiras	  e	  marinhas	  serem	  protegidas	  e	  geridas	  de	  forma	  eficaz	  até	  2020,	  e	  
exigirem	  um	  aumento	  de	  30	  por	  cento	  em	  2030.	  Este	  ponto	  não	  é	  apenas	  sobre	  a	  
extensão	  de	  área	  protegida,	  é	  sobre	  o	  estabelecimento	  de	  redes	  representativas	  das	  
áreas	  marinhas	  protegidas,	  que	  são	  mais	  importantes	  para	  a	  produção	  de	  resultados	  no	  
que	  respeita	  à	  biodiversidade,	  segurança	  alimentar	  e	  meios	  de	  subsistência.	  
	  
Acção	  4.	  Actualmente	  com	  61,3	  %	  dos	  stocks	  mundiais	  de	  pesca,	  totalmente	  explorados,	  
e	  28,8	  %	  sobre	  explorados,	  esgotados	  ou	  em	  recuperação,	  há	  uma	  necessidade	  urgente	  
de	  rever	  as	  políticas	  para	  assegurar	  que	  a	  sobreexploração	  não	  continue.	  A	  protecção	  
dos	  habitats	  e	  gestão	  das	  pescas	  deve	  andar	  de	  mãos	  dadas	  com	  o	  objetivo	  de	  alcançar	  
uma	  pesca	  ecologicamente	  sustentável.	  
	  
Acção	  5.	  Dada	  a	  natureza	  transfronteiriça	  dos	  oceanos,	  é	  preciso	  encontrar	  mecanismos	  
internacionais	  apropriados	  às	  negociações	  e	  à	  colaboração	  como	  forma	  de	  assegurar	  
uma	  gestão	  sustentável.	  A	  formação	  de	  uma	  "Aliança	  Azul"	  entre	  os	  países	  marítimos	  
preocupados	  irá	  fornecer	  uma	  liderança	  e	  construir,	  no	  caso,	  um	  conjunto	  rápido	  e	  
abrangente	  de	  acções	  em	  nome	  dos	  oceanos.	  
	  
A	  dita	  coligação	  poderia	  construir	  vontade	  internacional	  e	  promover	  a	  responsabilidade	  
global	  partilhada	  e	  informar	  as	  decisões	  políticas	  do	  quão	  importantes	  são	  os	  recursos	  
dos	  oceanos.	  Também	  seria	  importante	  estabelecer	  um	  fundo	  global	  que	  apoie	  os	  
países	  que	  têm	  menos	  recursos	  e	  que	  são	  mais	  vulneráveis	  aos	  impactos	  da	  degradação	  
dos	  oceanos.	  
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Acção	  6.	  As	  parcerias	  público-‐privadas	  adequadamente	  estruturadas	  que	  considerem	  o	  
bem-‐estar	  das	  comunidades,	  ecossistemas	  e	  negócios	  têm	  o	  potencial	  de	  revolucionar	  a	  
forma	  como	  os	  diversos	  sectores	  trabalham	  em	  conjunto	  a	  sustentabilidade.	  A	  activação	  
de	  uma	  rede	  de	  parcerias	  intersectoriais	  para	  partilhar	  ideias,	  soluções	  e	  projetos	  para	  
práticas	  sustentáveis	  irá	  garantir,	  que	  mesmo	  os	  países	  mais	  pobres,	  tenham	  acesso	  aos	  
recursos	  necessários.	  

Acção	  7.	  As	  comunidades	  e	  os	  países	  devem	  desenvolver	  uma	  contabilidade	  
transparente	  e	  pública	  dos	  benefícios,	  produtos	  e	  serviços	  que	  o	  oceano	  oferece.	  
Valorizar	  o	  património	  dos	  oceanos	  é	  de	  vital	  importância	  para	  a	  tomada	  de	  decisões	  
eficazes.	  
	  
Acção	  8.	  Desenvolver	  uma	  plataforma	  internacional	  para	  apoiar	  e	  partilhar	  
conhecimento	  dos	  oceanos	  como	  forma	  de	  compreender	  os	  problemas,	  avaliar	  soluções	  
e	  metodologias	  e	  aplicá-‐las.	  A	  plataforma	  deve	  ser	  interdisciplinar	  e	  informada	  com	  
dados	  biológicos,	  sociais	  e	  económicos.	  Esta	  irá	  fortalecer	  capacidades	  e	  melhorar	  o	  
acesso	  à	  informação	  e	  ao	  conhecimento	  críticos.	  
	  
A	  WWF	  reuniu	  na	  pesquisa	  e	  nas	  conclusões	  uma	  comunidade	  de	  especialistas	  que	  
apoia	  a	  evidência	  científica	  com	  um	  argumento	  económico	  de	  senso	  comum	  para	  levar	  a	  
uma	  ação	  de	  salvaguarda	  do	  valor	  dos	  nossos	  oceanos.	  	  
	  
A	  mensagem	  é	  clara:	  Estamos	  a	  empurrar	  os	  activos	  dos	  nossos	  oceanos	  para	  baixo	  e	  a	  
economia	  para	  o	  vermelho	  se	  não	  respondermos	  a	  esta	  crise	  como	  uma	  acção	  
internacional.	  Um	  economista	  prudente	  ou	  um	  CEO	  não	  iria	  esperar	  até	  ao	  próximo	  
relatório	  financeiro	  para	  corrigir	  esta	  direcção.	  Iria	  agir	  agora.	  
	  
As	  oito	  acções	  descritas	  no	  relatório	  podem	  proporcionar	  um	  futuro	  sustentável	  para	  
centenas	  de	  milhões	  de	  pessoas	  que	  dependem	  diretamente	  dos	  oceanos	  para	  a	  sua	  
alimentação	  e	  emprego,	  e	  para	  toda	  a	  humanidade	  que	  depende	  dos	  oceanos	  por	  
serem	  um	  elemento	  essencial	  para	  a	  saúde	  do	  nosso	  planeta.	  

Relatório completo em: ocean.panda.org 

	  


