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OCEANO

Conscious that THE PROBLEMS OF OCEAN SPACE 

ARE CLOSELY INTERRELATED AND NEED TO BE 

CONSIDERED AS A WHOLE through an integrated, 

interdisciplinary and intersectoral approach, and 

reaffirming the need to improve cooperation and 

coordination at the national, regional and global 

levels, in accordance with the Convention, to support 

and supplement the efforts of each State in 

promoting the implementation and observance of 

the Convention and the INTEGRATED 

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE OCEANS AND SEAS

A/RES/73/124



OCEANO

... os problemas do espaço 

oceânico estão estreitamente 

interrelacionados e devem ser 

considerados como um todo ...



• United Nations Convention on the 
Law of the Sea (1982)

• United Nations Conference on 
Environment and Development 
(1992) - chapter 17 of Agenda 21

• Independent World Commission on 
the Oceans – “The Ocean: our 
future” (1998)

• United Nations Conference on 
Sustainable Development (2012) -
“The future we want”

• “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development” (2015)



A totalidade do mar é que se 
impõe como problema, ao 
existirem interrelações entre as 
atividades marítimas, para as 
quais se deve buscar soluções 
que fogem dos padrões 
concebidos para problemas 
terrestres.



Desenvolvimento Sustentável



Romper paradigmas...



Paradigma

[...] O oceano é um meio diferente da terra, 
tão diferente, de fato, que nos força a 
pensar diferentemente. O oceano, onde 
tudo flui e tudo é interconectado, nos força 
a desfocar, a repelir nossos velhos conceitos 
e paradigmas, para refocar em um novo 
paradigma.

Elisabeth Mann Borgese



Paradigma 

OCDE - O QUE FAZ A ECONOMIA DO OCEANO SER DIFERENTE DA 
ECONOMIA TERRESTRE?

# 1: O mar é muito maior do que o espaço terrestre

# 2: A água é menos transparente do que o ar

# 3: O mar é mais tridimensional do que a terra

# 4: O mar é fluido e interconectado

# 5: As espécies marinhas potencialmente podem viajar muito mais 
longe do que as espécies terrestres

# 6: As agregações ou grupos de animais na coluna de água podem 
variar rapidamente de um local para outro

# 7: Nutrientes e poluentes podem ficar retidos por várias décadas até 
que retornem à circulação oceânica

# 8: Lacunas de propriedade e responsabilidade no oceano são bem 
menos favoráveis ao desenvolvimento sustentável do que em terra

# 9: Os humanos não vivem no oceano





Governança dos Oceanos

• A governança internacional dos 
oceanos diz respeito a como gerenciar e 
usar os oceanos do mundo e seus 
recursos de maneira a manter nossos 
oceanos saudáveis, produtivos, seguros, 
protegidos e resilientes.

• Hoje, 60% dos oceanos estão fora dos 
limites das jurisdições nacionais. Isso 
acarreta uma responsabilidade 
internacional compartilhada.
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Meta 14. 

CONSERVAR E USAR DE 
FORMA SUSTENTÁVEL os 
oceanos, mares e recursos 
marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

METAS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



78. Encorajamos todos os Estados 
membros a desenvolver, assim que 
possível, respostas nacionais ambiciosas à 
implementação geral desta Agenda. Isto 
pode apoiar a transição para as Metas de 
Desenvolvimento Sustentável e 
incrementar instrumentos de 
planejamento existentes, tais como 
estratégias de desenvolvimento nacional 
e de desenvolvimento sustentável, 
conforme apropriado.

MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E 
A PARCERIA GLOBAL



Repensar a 
Política Marítima

do Brasil...
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Principais Atividades do Brasil no mar

✓ Atividades de Petróleo e Gás

✓ Transporte Marítimo 

✓ Pesca

✓ Defesa





• Componentes essenciais para prover conhecimento e 
expertise, segurança jurídica e proteção para a 
Economia Azul:
• Conhecimento marinho para melhorar o acesso à 

informação sobre o mar

• Planejamento espacial marinho para garantir a gestão 
eficiente e sustentável das atividades no mar

• Vigilância marítima integrada para garantir às autoridades 
um melhor panorama sobre as atividades no mar

Política Marítima Integrada 
para a União Européia



OCEANO

Gestão Integrada e desenvolvimento 

sustentável dos oceanos e mares

• Gestão Integrada da Zona Costeira (ICZM)

• Planejamento Espacial Marinho (PEM/MSP)



Usos do oceano

(Photo: Massachusetts Ocean Partnership)



Política Pública

É a mobilização político-administrativa 
para articular e alocar recursos e 
esforços para tentar solucionar dado 
problema coletivo.



Planejamento de longo prazo

PMN Nova



Objetivos e Prioridades



Nova Política Pública para o Mar



Consciência 
da 

Sociedade



Conscientização da Sociedade



Conscientização da Sociedade

A mobilização da sociedade é 
fundamental para o sucesso de uma 

política pública.





OBRIGADO!
(55) 21 99770-9466

marcosalmeida.brazil@gmail.com

www.marinha.mil.br/cepe
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