#EUOceanGov

Uma melhor governação
internacional dos oceanos: as ações
da União Europeia
Os oceanos precisam de ser tratados com mais
cuidado. É necessária uma ação coletiva e a UE está
a assumir a liderança para promover uma governação
dos oceanos mais forte em todo o mundo.
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A ação da UE a favor
dos nossos oceanos
domínios
prioritários

14

conjuntos
de ações

O objetivo?
Para assegurar a segurança, a limpeza e a
gestão sustentável dos nossos oceanos.

Domínios prioritários
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Aperfeiçoamento do
quadro institucional

Gestão sustentável para
reduzir o impacto humano

Investimento em
conhecimento e dados sobre
os oceanos

Regras para o alto
mar que funcionam
para todos

Corrida contra o
aquecimento dos
oceanos

Proteção dos
recursos haliêuticos
para o futuro

A UE trabalhará para assegurar que as
regras em vigor são implementadas
de forma adequada e que as
eventuais lacunas regulatórias serão
colmatadas. Por exemplo, serão
colmatadas lacunas no atual quadro
das Nações Unidas e adotadas
mais medidas para proteger a
biodiversidade em zonas não sujeitas
a jurisdição nacional.

A UE intensificará a colaboração
com
parceiros
internacionais
para acordar medidas conjuntas
destinadas a mitigar as alterações
climáticas e a proteger e restaurar os
ecossistemas marinhos e costeiros.

Para combater a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada, a
UE já utiliza instrumentos eletrónicos
para monitorizar os navios e
mecanismos de mercado para fins
de rastreabilidade. A UE aumentará
a vigilância da sua frota pesqueira
no estrangeiro e promoverá uma
ação internacional para identificar os
navios, independentemente do seu
local de atividade. A UE reforçará a
ação da Interpol na monitorização das
atividades dos navios pesqueiros.

64%

dos oceanos situam-se fora
das jurisdições nacionais

Aumento do nível do
mar previsto até 2100

~ 50 cm

15%

das capturas em todo o mundo
são consideradas ilegais

Trabalhar em conjunto
para os nossos oceanos

Acabar com o
«mar de plástico»

A UE trabalhará com os seus
parceiros internacionais e com as
organizações regionais no sentido
de atualizar as medidas de gestão
e conservação. Desenvolverá novas
medidas para espécies de peixes
e zonas de pesca que ainda não
estejam abrangidas por tais acordos.

A UE combaterá o lixo marinho
através de uma nova estratégia
para os plásticos em 2017, e de
uma atualização das regras que
regem a eliminação de resíduos
para os navios. Procurará também
estabelecer parcerias mundiais para
identificar e implementar estratégias
efetivas contra os resíduos de
plástico e de microplásticos.

5 milhões

de empregos
associados à economia
dos oceanos na UE

de toneladas de lixo
entram todos os
anos nos oceanos

~ 10 milhões

Parques oceânicos
nacionais

A Comissão trabalhará no sentido de
elaborar orientações internacionais
sobre gestão e planeamento do
espaço marítimo a nível mundial até
2025. Essas orientações incluem
a designação e a gestão de zonas
marinhas protegidas da interferência
humana. Através de projetos de
geminação, fundos para investigação
e intercâmbio de boas práticas, a UE
promoverá o alargamento das zonas
marinhas protegidas a nível mundial.

10%

Meta para as zonas marinhas
protegidas (ZMP) até 2020

Segurança e proteção
no alto mar

Cartografia do fundo
dos oceanos

A UE, a NATO e os países parceiros
colaborarão para reforçar a proteção contra
as ameaças marítimas, tais como a pirataria
e o tráfico de seres humanos. A UE trabalhará
no sentido de reduzir os acidentes marítimos
e as catástrofes ambientais.

A UE basear-se-á no êxito da sua «Rede de
Dados Azuis» (Rede Europeia de Observação
e de Dados do Meio Marinho), uma rede de
cerca de 100 organismos de investigação, e
criará novas parcerias científicas internacionais
para obter uma rede mundial de dados
marinhos acessível a todos. Conhecer melhor
os oceanos significará ações mais sustentáveis.

90%
1984
Convenção das
Nações Unidas
sobre o Direito do
Mar (entrada em
vigor em 1994)

do comércio internacional é feito por
via marítima

90%

2009

dos fundos marinhos dos oceanos
continuam por cartografar com
resolução de 100 m

2014
Política Marítima Integrada
da UE, Crescimento
Azul, Política Comum das
Pescas

Estratégia de
Segurança
Marítima da
UE

2015
Consulta
pública sobre
a governação
internacional
dos oceanos

2016

Estratégia global para a política
externa e de segurança da UE

Objetivo de
desenvolvimento
sustentável n.o 14:
conservar e utilizar
de forma sustentável
os oceanos, mares e
recursos marinhos

Governação internacional dos
oceanos: uma agenda para o
futuro dos nossos oceanos

Mais informações:
Para aceder à lista completa de ações, bem como à sua explicação, consulte a Comunicação da CE sobre a Governação dos Oceanos e a Economia
Azul em:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance_pt
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