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O OCEANO

THE OCEAN

2021 inaugura a Década da Ciência do Oceano para o Desen-

In 2021, the United Nations Decade of Ocean Science for

volvimento Sustentável, das Nações Unidas, sob o lema “conse-

Sustainable Development was inaugurated, under the mot-

guir, em conjunto, o Oceano que precisamos para o futuro que

to “to deliver, together, the Ocean we need for the future we

queremos”. Como contributo para a reflexão e o debate sobre

want.” As a contribution to the reflection and debate on this

esta questão crucial, foi transmitida a partir de Lisboa a Confe-

crucial matter, on the 22nd and 23rd of February of 2021, an

rência Internacional online intitulada “O Oceano que Pertence a

online International Conference “The Ocean that Belongs to

Todos”, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2021. Esta Conferência

All” was livestreamed from Lisbon. This Conference aimed at

teve por finalidade contribuir para a Literacia do Oceano e au-

contributing to Ocean Literacy by raising public awareness

mentar a sensibilização pública para a agenda global susten-

of the sustainable global agenda, enabling people to better

tável, permitindo às pessoas compreenderem melhor estas

understand and be able to influence the role and action of

questões e serem capazes de influenciar o papel e a ação dos

decision-makers on matters regarding the peaceful and sus-

decisores em assuntos relacionados com a utilização pacífica e

tainable use of maritime resources. Actively participating in the

sustentável dos recursos marítimos. A Conferência contou com

Conference were 30 speakers and 7 moderators of 16 diverse

30 oradores e 7 moderadores de 16 nacionalidades diversas -

nationalities – decision-makers, researchers, managers, mem-

decisores, investigadores, gestores, membros de organizações

bers of multilateral organisations and from the military and se-

multilaterais e das esferas militares e de segurança, bem como

curity spheres, and activists of the civil society as well.

ativistas da sociedade civil.

The event was organised by the Club of Lisbon in partner-

O evento foi organizado pelo Clube de Lisboa em parceria

ship with the Oceano Azul Foundation, the Portuguese Hydro-

com a Fundação Oceano Azul, o Instituto Hidrográfico Português

graphic Institute and the Portuguese Hub of the Sustainable

e a Sustainable Ocean Alliance (SOA) Portugal. Contou com a co-

Ocean Alliance (SOA). It had the collaboration of the European

laboração da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) e

Maritime Safety Agency (EMSA) and the support of the Lisbon

o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Instituto Marquês de

Municipality and the Institute Marquês de Valle Flôr. The co-

Valle Flôr. A cooperação da Embaixada do Japão em Portugal foi

operation of the Embassy of Japan in Portugal was decisive in

decisiva para a organização do evento.

organising the event.

Os debates começaram com o painel “Perturbação da Bios-

The debates began with the panel “Messing with the Bio-

fera: a invasão de plásticos nas cadeias alimentares”, em que

sphere: plastics invading food chains”, where the real dimen-

se discutiu a verdadeira dimensão da invasão contínua das ca-

sion of the ongoing invasion of food chains by plastics in the

deias alimentares pelos plásticos no Oceano, bem como a for-

Ocean was discussed, as well as the way most of humankind

ma como a maior parte da humanidade continua a olhar para os

continues to look at the seas as if they were places to accu-

mares como se fossem caixotes do lixo, ao mesmo tempo que

mulate trash, whilst being unaware of the ongoing acidification

desconhece a acidificação e devastação em curso de enormes

and devastation of huge maritime zones.

zonas marinhas.

The discussion continued with a panel on “Extending

A discussão prosseguiu com um painel sobre “A extensão

continental shelves”, where strategic, security issues, as well

das plataformas continentais”, onde foram debatidas exaustiva-

as implementation problems, were thoroughly debated, with

mente questões estratégicas e de segurança, bem como proble-

a particular concern about conflictual, competitive issues

mas de implementação, com uma preocupação particular com

amongst countries, not only but mostly in the South and East-

questões de conflito e concorrência entre países, não só mas so-

ern seas surrounding China and Japan. This issue was also

bretudo nos mares Meridional e Oriental que rodeiam a China e o

considered of utmost importance for a country like Portugal,

Japão. Esta questão foi também considerada de extrema impor-

with huge continental platforms in the North Atlantic, which

tância para um país como Portugal, com enormes plataformas

was raised in the session “The Ocean, Strategic Priority of

continentais no Atlântico Norte, tendo sido abordada na sessão

Portugal at the UN”.

“O Oceano, prioridade estratégica de Portugal na ONU”.

The conversation about “Melting of the Arctic: between

A conversa sobre “Degelo do Ártico: entre o desastre climá-

a climate disaster and a brand-new sea-lane for containers”

tico e a expansão de uma nova rota de contentores” variou des-

ranged from geopolitical implications of the melting of the

de as implicações geopolíticas do degelo do Ártico, até à forma

Arctic, to the way the high seas are being affected, ending with

como o alto mar está a ser afetado, terminando com questões

preservation issues of the Antarctic. Discussions included the

ligadas à preservação do Antártico. As discussões incluíram ain-

geoeconomic implications that arise from the predicted and

da as implicações geoeconómicas que decorrem da expansão

progressive expansion of a major new sea-lane for containers

prevista e progressiva de uma nova e importante rota marítima

along the Russian coast to Europe and North America. Global

3
de contentores para a Europa e a América do Norte ao longo da

warming and its effects on the Ocean and on the permafrost

costa russa. O aquecimento global e os seus efeitos no Oceano

zones around the Arctic were also an issue of great concern

e nas zonas de permafrost à volta do Ártico foram igualmente um

in the debates.

tema de grande preocupação nos debates.

The work continued with the debate “On (un)safe wa-

Os trabalhos prosseguiram com o debate “Por águas (in)

ters”, where discussions centred on piracy, trafficking and

seguras”, em que as discussões se centraram na pirataria,

threats to the freedom of navigation. Special attention was

no tráfico e nas ameaças à liberdade de navegação. Foi feita

called to some of the major Ocean hotspots, including the

uma chamada especial de atenção para alguns dos principais

Straits of Malacca, the Red Sea, the Persian Gulf and the Gulf

hotspots do Oceano, incluindo o Estreito de Malaca, o Mar Ver-

of Guinea, with an emphasis on the need to speed up multi-

melho, o Golfo Pérsico e o Golfo da Guiné, com ênfase na ne-

lateral cooperation to effectively fight the dangers posed by

cessidade de acelerar a cooperação multilateral para combater

global crime networks.

eficazmente os perigos colocados pelas redes globais de criminalidade.

The panel “A Blue Economy beyond fish and minerals”
brought to the table questions such as the huge possibilities

O painel “Uma Economia Azul para além da pesca e extra-

that the sea can offer as a source of clean energy, food (be-

ção mineral” trouxe para a mesa questões como as enormes

yond fish), as well as pharmaceutical and biotechnical prod-

possibilidades que o mar pode oferecer como fonte de energia

ucts. In the session on “Ocean’s Research Priorities”, this

limpa, alimentos (para além do peixe), bem como produtos far-

issue was again brought to the fore as a rising priority for the

macêuticos e biotecnológicos. Na sessão sobre “Prioridades da

Portuguese scientific community.

investigação sobre o Oceano”, esta questão foi novamente tra-

Finally, in the roundtable “The Ocean we need for the

zida à ribalta como uma prioridade crescente para a comunidade

future we want”, all the major Ocean geographies were rep-

científica portuguesa.

resented by young experts who work with the preservation of

Finalmente, na mesa redonda “O Oceano que precisamos

the biosphere, the Arctic, safe seas and blue economy, all of

para o futuro que queremos”, todas as grandes geografias

them stressing the importance to put the Ocean at the fore-

oceânicas foram representadas por jovens especialistas que

front of the public concerns and to raise the political priori-

trabalham em áreas como a preservação da biosfera, o Ártico,

ties that are (not so much) demonstrated by national author-

mares seguros e economia azul, todos eles sublinhando a im-

ities. This panel noted the increasing concern among young

portância de colocar o Oceano na vanguarda das preocupações

people regarding the problems related to the rise of Ocean

do público e de colocar sob os holofotes as prioridades políticas

temperatures, the invasion of plastics in food chains and the

que são manifestadas (ou nem tanto) pelas autoridades nacio-

importance of pushing for more effective national and global

nais. Este painel registou a crescente preocupação dos jovens

policies and projects to protect the health of the seas.

com os problemas relacionados com o aumento da temperatura

To sum up, the major message of the Conference, ex-

do Oceano, a invasão de plásticos nas cadeias alimentares e a

pressed not only by the panels and the roundtable but also in

importância de impulsionar políticas e projetos nacionais e glo-

the Opening and Closing sessions, was the need for preser-

bais mais eficazes para proteger a saúde dos mares.

vation and the massive investment in science, to gain a better

Em resumo, a principal mensagem da Conferência, expressa

knowledge of the Ocean, its problems and its possibilities.

não só nos painéis e na mesa redonda mas também nas sessões

Besides this book, an Interactive Report and its PDF ver-

de Abertura e Encerramento, foi a necessidade de preservação

sion have already been published on the Club of Lisbon’s

e de investimento maciço em ciência para se obter um melhor

website and posted on its social media pages, as well as

conhecimento do Oceano, dos seus problemas e das suas pos-

those of other partners.

sibilidades.

The Conference had 1 167 online viewers in Portugal and

Para além desta publicação, um Relatório Interativo e a sua

other 40 countries around the globe. It was livestreamed

versão PDF já foram publicados no website do Clube de Lisboa e

through Zoom and YouTube. From the registries in Zoom,

nas suas redes sociais, bem como nas de outros parceiros.

around 39% of the viewers were between 18 and 35 years old,

A Conferência contou com 1 167 espetadores online em Por-

and 56% were female. One week after the event, the Club

tugal e outros 40 países de diferentes geografias. Foi transmiti-

of Lisbon’s social media pages registered a total of 336 000

da através do Zoom e do YouTube. Com base nos registos no

interactions, reaching around 218 000 people.

Zoom, cerca de 39% dos espetadores tinham entre 18 e 35 anos
de idade e 56% eram do género feminino. Uma semana após
o evento, as páginas das redes sociais do Clube de Lisboa registaram um total de 336 000 interações, alcançando cerca de
218 000 pessoas.

A Direção do Clube de Lisboa

The Board of the Club of Lisbon
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//Programa

//Programme

22 Fev.

22 Feb.

09h00 - 09h30

//Abertura
Francisco Seixas Da Costa
Embaixador, Presidente do Clube de Lisboa
Maja Markovčić Kostelac
Diretora Executiva da Agência Europeia de Segurança
Marítima (EMSA)

//Opening
Ambassador, Chairman of the Club of Lisbon
Executive-Director of the European Maritime Safety
Agency (EMSA)

09h30 - 11h00

//Perturbação da Biosfera: A invasão

//Messing with the Biosphere:

de plásticos nas cadeias alimentares

Plastics invading food chains

Qual a verdadeira dimensão da crescente invasão das cadeias alimentares por plásticos no Oceano? Este problema é percebido e tratado como uma ameaça global? A sua resiliência deve-se à inexistência de medidas eficazes e economicamente viáveis para o tratar
ou a algum desinteresse público?

What is the real dimension of the ongoing invasion of food chains
by plastics in the Ocean? Is this perceived and treated as a global
threat? Is the resilience of the problem due to ineffective, uneconomic
ways to deal with it or to a lack of public concern?

Tiago Pitta e Cunha
Diretor da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul, Lisboa
Bernhard Friess
Diretor da Diretoria de “Política Marítima e Economia Azul”
da Comissão Europeia, Bruxelas
Atsushi Sunami
Presidente da Sasakawa Peace Foundation (SPF) e do Ocean
Policy Research Institute da SPF, Tóquio
Eugénia Barroca
Representante para a Europa e a Lusofonia da Sustainable Ocean
Alliance (SOA), Líder do Ocean Hub Portugal, Funchal
Teresa Firmino /Moderadora
Jornalista e Editora de ciência do Público

CEO of the Oceano Azul Foundation, Lisbon
Director of the Directorate “Maritime Policy and Blue Economy”
of the European Commission, Brussels
President of the Sasakawa Peace Foundation (SPF) and Head
of the Ocean Policy Research Institute of SPF, Tokyo
Lusophone and Europe Representative of the Sustainable Ocean
Alliance (SOA), Ocean Hub Portugal Leader, Funchal
/Moderator

Journalist and Science Editor at Público (newspaper)

11h30 - 13h00

//A extensão das plataformas continentais

//Extending continental shelves

Em que medida é que a extensão das plataformas continentais configura um desafio estratégico e de segurança? Quais os principais
obstáculos envolvidos na sua concretização? A diplomacia e a lei
dos mares têm sido eficazes na resolução de disputas sobre fronteiras marítimas?

How are strategic, security issues implicated in the extension of continental shelves? What are the major obstacles involved in its implementation? Are diplomacy and the Law of the Seas effective in helping solve maritime border disputes?

Fernando de Melo Gomes
Almirante, Coordenador do Grupo de Acompanhamento da
Extensão da Plataforma Continental Portuguesa, Lisboa
Duarte Bué Alves
Representante Permanente Adjunto de Portugal junto da
OCDE, Paris
Tetsuo Kotani
Investigador Sénior no Japan Institute of International Affairs,
Professor de Estudos Globais na Meikai University, Urayasu
Larry Mayer
Diretor da School of Marine Science and Ocean Engineering e
do Center for Coastal and Ocean Mapping, University of New
Hampshire, New Hampshire
Luísa Meireles /Moderadora
Jornalista, Editora Chefe da Lusa

Admiral, Coordinator of the Monitoring Group of the Extension of
the Portuguese Continental Shelf, Lisbon
Deputy Permanent Representative of Portugal to the OECD, Paris

Senior Fellow at The Japan Institute of International Affairs,
Professor of Global Studies at Meikai University, Urayasu
Director of the School of Marine Science and Ocean Engineering
and of The Center for Coastal and Ocean Mapping, University of
New Hampshire, New Hampshire
/Moderator

Journalist, Editor in Chief of Lusa (Portuguese news agency)
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//Programa

//Programme

14h30 - 16h00

//Degelo do Ártico: Entre o desastre

//Melting of the Arctic: Between a climate

climático e a expansão de uma nova

disaster and a brand-new sea-lane for

rota de contentores

containers

Que tipo de implicações geopolíticas decorrem do degelo do Ártico? De que modo o alto mar é afetado por este desastre climático? Poderá um evento similar ocorrer no Antártico? Que implicações
geoeconómicas e geopolíticas decorrem da progressiva abertura da
rota de contentores pela costa russa em direção à Europa e América do Norte?

What are the geopolitical implications of the predicted melting of
the Arctic? How may the high seas be affected by this climate disaster? Can a similar event occur in the Antarctic? What kind of geoeconomic implications arise from the progressive expansion of a major
new sea-lane for containers along the Russian coast to Europe and
North America?

Carlos Ventura Soares
Contra-Almirante, Diretor do Instituto Hidrográfico
Português, Lisboa
Jorge d’Almeida
Sócio-Gerente da SACONSULT, Lisboa
Kristina M. Gjerde
Assessora sobre o alto mar da International Union for
Conservation of Nature (IUCN), no Global Marine and Polar
Programme, Cambridge
Karen Sack
Diretora Executiva da Ocean Unite, Washington
António Pereira Neves /Moderador
Jornalista de ciência da Lusa

Rear Admiral, Director of the National Hydrographer of
Portugal, Lisbon
Managing Partner of SACONSULT, Lisbon
Senior High Seas Advisor at the International Union for
Conservation of Nature (IUCN) Global Marine and Polar
Programme, Cambridge
CEO of Ocean Unite, Washington
/Moderator

Science Journalist at Lusa (Portuguese news agency)

16h05 - 16h20

//O Oceano, prioridade estratégica

//The Ocean, strategic priority

de Portugal na ONU

of Portugal at the UN

Francisco Duarte Lopes
Embaixador, Representante Permanente de Portugal junto
das Nações Unidas, Nova Iorque

Ambassador, Permanent Representative of Portugal to the
United Nations, New York

16h30 - 18h00

//Por águas (in)seguras

//On (un)safe waters

De que forma o tráfico, pirataria e ameaças militares navais estão
a afetar a paz, a segurança humana e a liberdade de navegação?
Que regiões estão sujeitas a maiores ameaças? As abordagens
multilaterais para aumentar a segurança dos mares são eficazes e
coerentes?

How do piracy, trafficking and military threats affect peace, the wellbeing of people and freedom of navigation? What are the major
threatened areas? Are the multilateral approaches to deal with the
safety of the Ocean effective and coherent?

João Gomes Cravinho
Ministro da Defesa de Portugal
Leendert Ball
Chefe do Departamento de Segurança, Proteção e
Fiscalização da EMSA
Kaitlin Meredith
Coordenadora do Programa Global sobre Crime Marítimo
(GMCP), no Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime
(UNODC), Lisboa
Timothy Walker
Coordenador do Projeto Marítimo e Investigador Sénior
no Institute for Security Studies, Pretória
Ricardo Alexandre /Moderador
Jornalista, Diretor Adjunto e Editor Internacional da TSF

Portuguese Minister of Defence
Head of the Department of Safety, Security &
Surveillance at EMSA
Coordinator at the Global Maritime Crime Programme (GMCP)
of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
Lisbon
Maritime Project Leader and Senior Researcher at the Institute
for Security Studies, Pretoria
/Moderator

Journalist, Deputy Director and International News Editor
of TSF Radio
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23 Fev.

23 Feb.

09h00 - 10h30

//Uma Economia Azul para além

//A Blue Economy beyond fish and minerals

da pesca e extração mineral
O ritmo de transição de uma economia assente em recursos marinhos para uma economia azul está a ser suficiente para a preservação dos mares e do planeta? Poderá o Oceano tornar-se uma fonte
maior de soluções biotecnológicas e de fornecimento de recursos
energéticos renováveis e limpos?
Ricardo Serrão Santos
Ministro do Mar de Portugal
Naoko Ishii
Diretora do Center for Global Commons, Professora no Institute
for Future Initiatives da Tokyo University, Tóquio
António Costa Silva
Presidente da Comissão Executiva da Partex Oil and Gas, Lisboa
Marina Porto
Consultora em Sustentabilidade no Sofies, Co-Presidente
do Youth Policy Advisory Council da SOA, São Paulo
Rosália Amorim /Moderadora
Jornalista, Diretora do Diário de Notícias

Is the path of transition from marine resources economy to blue
economy enough to spare our seas and the planet? Might and will
the Ocean be a major source of biotech, renewable, clean energy
solutions?

Portuguese Minister of the Sea
Director of the Center for Global Commons, Professor at the
Institute for Future Initiatives of Tokyo University, Tokyo
CEO of Partex Oil and Gas, Lisbon
Sustainability Consultant at Sofies, SOA Co-chair of the Youth
Policy Advisory Council, São Paulo
/Moderator

Journalist, Director of Diário de Notícias (newspaper)

10h35 - 10h55

//Prioridades da investigação

//Ocean’s research priorities

sobre o Oceano
Que áreas priorizar? Como financiar a investigação?
Manuel Heitor
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal
Teresa Firmino /Moderadora
Jornalista e Editora de ciência do Público

Which areas to prioritise? How to fund research?

Portuguese Minister of Science, Technology and Higher Education
/Moderator

Journalist and Science Editor at Público (newspaper)

11h00 - 12h30

//O Oceano que precisamos para o futuro

//The Ocean we need for the future we want

que queremos
Jovens de diversas geografias debatem sobre temas dos painéis anteriores, sobre políticas públicas e multilaterais e sobre comportamentos sociais e pessoais.
Samuel Collins
Gestor de Projetos na Fundação Oceano Azul, (Atlântico
Norte), Lisboa
Daniel Cáceres
Representante da Hispano-América na SOA (Pacífico Oriental), Lima
Nagisa Yoshioka
Investigadora no Ocean Policy Research Institute (Pacífico
Ocidental), Tóquio
Aristyo Rizka Darmawan
Center for Sustainable Ocean Policy da University of Indonesia,
(Índico Oriental), Jacarta
Ailars David
Chefe de Operações na Arena Recycling Industry, SOA Young
Ocean Leader no Hub Tanzânia (Índico Ocidental), Dar-Es-Salam
José Pedro Frazão /Moderador
Jornalista e Editor da Rádio Renascença

Millennials from different geographic regions debate on the Conference’s issues of their choice, as well as on public and multilateral
policies and on societal and personal behaviours.

Project Manager at the Oceano Azul Foundation, (North
Atlantic), Lisbon
SOA Representative for Hispano-América (East Pacific), Lima
Research Fellow at the Ocean Policy Research Institute, (West
Pacific), Tokyo
Center for Sustainable Ocean Policy of the University of Indonesia,
(East Indian Ocean), Jakarta
COO at Arena Recycling Industry, SOA Young Ocean Leader at
Hub Tanzania (West Indian Ocean), Dar-Es-Salam
/Moderator

Journalist and Editor at Rádio Renascença
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//Programa

//Programme

12h30 - 13h00

//Encerramento
Peter Thomson
Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas
para o Oceano
Virgílio De Azevedo /Moderador
Jornalista de ciência no Expresso

//Closing
United Nations Secretary-General’s Special Envoy
for the Ocean
/Moderator

Science Journalist at Expresso (newspaper)
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//Abertura

//Opening

//Oradores //Speakers
Francisco Seixas da Costa

Embaixador, Presidente do Clube de Lisboa

Ambassador, Chairman of the Club of Lisbon

Maja Markovčić Kostelac

Diretora Executiva da Agência Europeia de
Segurança Marítima (EMSA)

Executive-Director of the European Maritime
Safety Agency (EMSA)

Portugal e Japão são dois países unidos na promoção da

Portugal and Japan are two countries united in the promo-

importância de colocar o Oceano na linha da frente da agen-

tion of the importance of placing the Ocean at the forefront of

da internacional. A Agência Europeia de Segurança Marítima

the international agenda. The European Maritime Safety Agen-

está no centro destas discussões e, como salientou o Embai-

cy is at the core of these discussions, and, as Ambassador

xador Francisco Seixas da Costa, este é também um tema que

Francisco Seixas da Costa stressed, this is also a topic that the

o Clube de Lisboa assume como sendo da maior importância

Club of Lisbon assumes as being of the utmost importance to

em ser incluído nos esforços multilaterais liderados pelas Na-

be included in multilateral efforts led by the United Nations in

ções Unidas para mudar de rumo, uma vez que os especia-

order to shift direction, seeing that experts say humankind has

listas dizem que a humanidade já perdeu demasiado tempo

already lost time and resources.

e recursos.

António Guterres, UN Secretary-General, recently said that

António Guterres, Secretário-Geral da ONU, afirmou recen-

people have a responsibility to redress their relationship with

temente que as pessoas têm a responsabilidade de corrigir a

the Ocean. In that regard, this Conference - The Ocean that

sua relação com o Oceano. Neste sentido, esta conferência

Belongs to All - has never been so timely. Over the next two

– O Oceano que Pertence a Todos – não podia ser mais opor-

days, participants with a wide range of backgrounds and ex-

tuna. Durante os próximos dois dias, participantes dos mais va-

periences will engage in a debate about maritime issues, in an

riados contextos e experiências participarão num debate so-

inclusive and forward-looking manner. From the stress posed

bre questões marítimas, de uma forma inclusiva e virada para

by the plastic in our seas, to the climate changes. From the

o futuro. Desde a pressão imposta pelos plásticos sobre os

problem of piracy in our modern age, and security concerns in

nossos mares até às alterações climáticas. Desde o problema

general, to the Ocean legacy for future generations. This con-

da pirataria na era moderna e as preocupações de seguran-

ference will investigate some of the most pressing maritime

ça em geral até ao legado oceânico para as gerações futuras,

issues, addressing sustainability at the same time. It should not

esta Conferência irá abordar algumas das questões marítimas

be forgotten that, in addition to its environmental and climate

mais prementes, debruçando-se ao mesmo tempo sobre a

components, sustainability also incorporates safety, security,

sustentabilidade. Importa não esquecer que, para além das

and a social dimension. It is, therefore, important to highlight

suas componentes ambientais e climáticas, a sustentabilidade

its full complexity.
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se reveste também de uma dimensão social e abrange aspe-

Maja Markovčić Kostelac reminds the audience that the

tos de segurança e proteção. Por conseguinte, é importante

Ocean covers approximately 71% of the Earth’s surface. For

destacar toda a sua complexidade.

every square kilometre of land, there are nearly 2.5 square

Maja Markovčić Kostelac lembra à audiência que o Oceano

kilometres of sea waters. The Ocean’s importance to climate

cobre aproximadamente 71% da superfície da Terra. Para cada

cannot be overstated. With around 40% of the world’s popu-

quilómetro quadrado de terra, existem quase 2,5 quilómetros

lation living within hundreds of kilometres of the coast, and 31

quadrados de águas do mar. A importância do Oceano para o

million jobs being directly dependent on it, the Ocean is fun-

clima nunca pode ser sobrestimada. Com cerca de 40% da po-

damental to humankind. But human activity is putting the ma-

pulação mundial a viver num raio de centenas de quilómetros

rine environment under huge pressure. It is no exaggeration to

da costa, e 31 milhões de empregos diretos, o Oceano é fun-

say that a tipping point may have been reached for the Ocean

damental para a humanidade. Mas a atividade humana está a

and its future. What is certain is that urgent action is needed

impor sobre o ambiente marinho uma enorme pressão. Não

in so many areas, from land source pollution and urban de-

é exagero dizer que pode ter sido atingido já um ponto sem

velopment to the protection of marine habitats; from marine

retorno para o Oceano e o seu futuro. O certo é que é neces-

litter and air emission to climate change; from protecting the

sária uma ação urgente em tantas áreas, desde a poluição de

marine biosphere to protecting biodiversity in small island

origem terrestre e o desenvolvimento urbano até à proteção

communities.

dos habitats marinhos; desde o lixo nos mares e as emissões

It is a time for coordinated, committed, and concentrated

atmosféricas até às alterações climáticas; desde a proteção da

action. A coordinated approach in which all efforts to protect

biosfera marinha até à proteção da biodiversidade em peque-

the Ocean are brought together. A commitment from every-

nas comunidades insulares.

one - government, policymakers, industries, citizens -, not just

Chegou o momento para uma ação coordenada, com-

to rectify the mistakes of the past, not even to do better, but to

prometida e concentrada. Uma abordagem coordenada que

do things in a substantially different way. Concrete results are

reúna todos os esforços para proteger o Oceano. Um com-

needed, more initiatives and actions will not solve the issues,

promisso de todos - governos, decisores políticos, indústrias,

the focus should be on the results.

cidadãos -, não apenas para retificar os erros do passado, nem
mesmo para fazer melhor, mas para fazer as coisas de uma
forma substancialmente diferente. São necessários resultados
concretos; mais iniciativas e ações não resolverão as questões, o foco deve ser nos resultados.
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Foram feitos progressos, por exemplo, no transporte maríti-

Progress has been made, for example, in shipping. Ship-

mo. O transporte marítimo é essencial para o comércio mundial,

ping is essential for world trade, essential for people’s daily

essencial para a vida quotidiana das pessoas. À medida que a

lives. As the COVID-19 pandemic spread across the world, and

pandemia da COVID-19 se espalhou pelo mundo e as econo-

economies and societies went into lockdown, ships were still

mias e sociedades entraram em confinamento, os navios con-

sailing, bringing food, fuel, and medical supplies. Maritime

tinuavam a navegar, trazendo comida, combustível e abasteci-

sectors demonstrated, once again, their resilience and essen-

mentos médicos. Os setores marítimos demonstraram, uma vez

tial nature. Shipping, like all human activities, causes an envi-

mais, a sua resiliência e a sua natureza essencial. O transporte

ronmental toll. Although maritime shipping is one of the least

marítimo, como todas as atividades humanas, tem um custo

environmentally damaging means of transport used by most

ambiental. Embora a navegação marítima seja um dos meios

countries, even so, in 2018, ships calling into the EU ports emit-

de transporte menos prejudiciais para o ambiente utilizado pela

ted around 140 million tons of CO2; emissions produced by the

maioria dos países, mesmo assim, em 2018, os navios que fa-

entire waterborne transport sector, including international, do-

ziam escala nos portos da UE emitiram cerca de 140 milhões

mestic and inland water navigation, represented nearly a quar-

de toneladas de CO2; as emissões produzidas por todo o setor

ter of all nitrogen oxide emissions in the EU.

dos transportes por via aquática, incluindo a navegação internacional, nacional e interior, representaram quase um quarto de
todas as emissões de óxido de azoto na UE.

A CleanSeaNet e o seu sistema de proteção contra a po-

CleanSeaNet and its successfully based pollution pro-

luição identificaram 630 incidentes de poluição distintos nos

tection system identified 630 separate pollution incidents in

mares só em 2020, pelo que ainda há muito trabalho a fazer.

the seas in 2020 alone, so there is still work to be done. But

Mas isto não significa que os decisores políticos e os regulado-

policymakers and regulators in the EU and globally, as well

res na UE à escala global, bem como a indústria marítima, es-

as the maritime industry, are not standing still. A rollout of the

tejam parados. Está em curso a implementação das ambições

EU ambitions and targets for vessel emissions, in particular in

e objetivos da UE para as emissões dos navios, em particular

Europe, is taking place: new developments in alternative fuels;

na Europa, novos desenvolvimentos em combustíveis alterna-

advances in autonomous shipping; and talks about commer-

tivos, avanços na navegação autónoma, e conversações sobre

cially viable zero-emission ships on the seas by the end of the

navios comercialmente viáveis com emissões zero nos mares

decade. All these have the potential to be the biggest changes

até ao final da década. Todas estas ações têm o potencial de

for the sector since steam replaced sails. But the maritime in-

serem as maiores mudanças para o setor desde que as velas

dustry needs to go further: new ship designs, new propulsion

foram substituídas pelo vapor. Mas a indústria marítima precisa

systems, new operation standards, and most importantly, an

de ir mais longe: navios com novos designs, novos sistemas de

influx of people with different skills in the industry. One needs

propulsão, novas normas de funcionamento e, mais importante

to bear in mind that shipping is a part of an interlinked system,

ainda, a entrada na indústria de pessoas com diferentes com-

a logistical and operational chain. Therefore, changes in ship-

petências. É preciso ter em mente que a navegação faz parte de

ping must go hand in hand with changes in the shipbuilding

um sistema interligado, uma cadeia logística e operacional. Por

industry, the port sector, the supply chain, infrastructure de-

conseguinte, as mudanças na navegação devem ser acompa-

velopment, and, of course, in consumer perception. Transfor-

nhadas de mudanças na indústria da construção naval, no setor

mation needs to be mirrored by a change in behaviour and

portuário, na cadeia de abastecimento, no desenvolvimento

mindset among the people. This technological and ecological

de infraestruturas e, claro, na perceção dos consumidores. A

drive for new shipping must be adequately supported by a ro-

transformação precisa de se refletir numa mudança de com-

bust legislative framework, as well as by suitable public and

portamentos e de mentalidades entre as populações. Este im-

private financial instruments. Maja Markovčić Kostelac stress-
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pulso tecnológico e ecológico para novas embarcações deve

es that a training and educational structure, capable of form-

ser adequadamente apoiado por um quadro legislativo robus-

ing a new generation of maritime professionals, with new skills,

to, bem como por instrumentos financeiros públicos e privados

new ideas, and a new outlook, are of the utmost importance.

adequados. Neste contexto, Maja Markovčić Kostelac salien-

Europe with its tradition, knowledge, technological capacity

ta que uma estrutura de formação e educação capaz de for-

and developing industrial space, should be at the forefront of

mar uma nova geração de profissionais marítimos, com novas

the new age for the maritime sector.

competências, novas ideias e uma nova perspetiva, é da maior

EMSA is constantly increasing its support for a safer, more

importância. A Europa, com a sua tradição, conhecimento, ca-

secure, and more environmentally friendly shipping landscape

pacidade tecnológica e espaço industrial em desenvolvimento,

in Europe. EMSA is at the cutting edge of technological de-

deveria estar na vanguarda da nova era para o setor marítimo.

velopment to provide relevant actors with the most compre-

A EMSA presta permanentemente apoio a uma paisagem

hensive maritime picture, combining data from a wide range

marítima mais segura, mais sólida e mais amiga do ambiente

of centres, from drones to satellites, from shipboard systems

na Europa. A EMSA está na vanguarda do desenvolvimento tec-

to consultations. Every day, 35 million shipping signals are

nológico para fornecer aos atores relevantes um quadro marí-

collected, and last year alone, 15 thousand satellite images

timo mais abrangente, combinando dados de uma vasta gama

were delivered, each capable of capturing over 400 square

de centros, desde drones a satélites, desde sistemas de bor-

kilometres of sea. This enables EMSA and their stakeholders

do a processos de consulta. Todos os dias, são recolhidos 35

to monitor the Oceans. With an ever-growing digital maritime

milhões de sinais de navegação e, só no ano passado, foram

bulb and the use of artificial intelligence and cloud-based

disponibilizadas 15 mil imagens de satélite, cada uma capaz de

technologies, it is possible to increase the capacity to trans-

captar mais de 400 quilómetros quadrados de mar. Isto permi-

form data into information, and information into knowledge,

te à EMSA e a todas as partes envolvidas monitorizar os Ocea-

for a better understanding of what is happening at sea. EMSA

nos. Com uma abrangência marítima digital cada vez maior e

proposes and implements digitally orientated solutions to in-

a utilização de inteligência artificial e tecnologias baseadas na

crease the efficiency of maritime transport by reducing the ad-

nuvem, é possível aumentar a capacidade de transformar da-

ministrative burden and making new shipping more competi-

dos em informação, e informação em conhecimento, para uma

tive and efficient. For example, systems are being remodelled

melhor compreensão do que está a acontecer no mar. A EMSA

to operate in new environments that need e-certifications. The

propõe e implementa soluções orientadas digitalmente para

Agency assists the EU Member States to prevent and com-

aumentar a eficiência do transporte marítimo, reduzindo a carga

bat pollution with a package of solutions that includes all re-

administrativa e tornando a nova navegação mais competitiva

sponse vessels, drones equipped with sensors, specific equip-

e eficiente. Por exemplo, os sistemas estão a ser remodelados

ment for combating pollution, modelling tools and expertise.

para operarem em novos ambientes que necessitam de cer-

EMSA has dedicated training programmes incorporated in

tificações eletrónicas. A Agência assiste os Estados-Membros

their academy to contribute to the creation of a level playing

da UE na prevenção e combate à poluição com um pacote de

field for high-quality shipping and, ultimately, for the shipping

soluções que inclui todas as embarcações de combate, drones

of the future.

equipados com sensores, equipamento específico de combate
à poluição, instrumentos de modelização e recursos técnicos
especializados. A EMSA tem programas de formação dedicados na sua academia que visam contribuir para a criação de
condições equitativas para a navegação de alta qualidade e,
em última análise, para a navegação do futuro.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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Qual a verdadeira dimensão da crescente invasão das

What is the real dimension of the ongoing invasion of

cadeias alimentares por plásticos no Oceano? Este

food chains by plastics in the Ocean? Is this perceived

problema é percebido e tratado como uma ameaça

and treated as a global threat? Is the resilience of the

global? A sua resiliência deve-se à inexistência de me-

problem due to ineffective, uneconomic ways to deal

didas eficazes e economicamente viáveis para o tratar

with it or to a lack of public concern?

ou a algum desinteresse público?

//Oradores //Speakers
Tiago Pitta e Cunha

Diretor da Comissão Executiva da Fundação
Oceano Azul, Lisboa

CEO of the Oceano Azul Foundation, Lisbon

Bernhard Friess

Diretor da Diretoria de “Política Marítima
e Economia Azul” da Comissão
Europeia, Bruxelas

Director of the Directorate “Maritime Policy
and Blue Economy” of the European
Commission, Brussels

Atsushi Sunami

Presidente da Sasakawa Peace Foundation (SPF)
e do Ocean Policy Research Institute
da SPF, Tóquio

President of the Sasakawa Peace Foundation
(SPF) and Head of the Ocean Policy Research
Institute of SPF, Tokyo

Eugénia Barroca

Representante para a Europa e a Lusofonia
da Sustainable Ocean Alliance (SOA), Líder
do Ocean Hub Portugal, Funchal

Lusophone and Europe Representative of the
Sustainable Ocean Alliance (SOA), Ocean Hub
Portugal Leader, Funchal
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//Plástico: o principal gatilho para a

//Plastic: the main trigger for the

agenda do Oceano

Ocean agenda

O Oceano atravessa uma crise profunda desde os anos 70,

The Ocean has been in a deep crisis since the 1970s, being

tendo estado ausente das agendas prioritárias da comunidade

absent from the high-end agendas of the international com-

internacional durante as últimas duas décadas, especialmente

munity for the last two decades, especially when compared to

quando comparado com o clima ou a biodiversidade. Da aná-

climate or biodiversity. Following Tiago Pitta e Cunha’s review

lise da questão por Tiago Pitta e Cunha ressalta o facto de o

of the matter, one notes that the Ocean was not discussed on

Oceano não ter sido discutido na primeira tentativa de celebrar

the first attempt to have a climate pact in Copenhagen, in 2009;

um pacto climático em Copenhaga, em 2009; ter conseguido

it got a one-word reference in the Paris Agreement preamble

uma referência de uma palavra no preâmbulo do Acordo de

in 2015; and was finally featured in the United Nations Climate

Paris de 2015; e ter sido finalmente destacado na Conferência

Change Conference (COP25), in 2019. It took 20 years for the

das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP25) em

United Nations Framework Convention on Climate Change

2019. Foram necessários 20 anos para que a Convenção-Qua-

(UNFCCC) to establish a nexus between Ocean and Climate.

dro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC) estabelecesse um nexo entre Oceano e Clima.

Os seres humanos tendem a ter uma ligação mais distante

Human beings tend to have a more distant connection to

com o mar do que têm com as questões terrestres. É possível

the sea than they have to terrestrial issues. One can see the

ver a floresta amazónica a arder, mas não a temperatura do

Amazon Forest burning but cannot see the water temperature

mar ou a acidificação da água a aumentar nem o peixe a de-

and acidification increasing or the fish disappearing. Ocean cri-

saparecer. As crises do Oceano são vistas como tendo apenas

ses are seen as only having an impact on marine life, whilst

um impacto na vida marinha, enquanto as crises financeiras,

financial, migration, security and economic crises attract more

migratórias, económicas e de segurança atraem mais preo-

concern and attention. But because plastic pollution is highly

cupação e atenção. Mas como a poluição pelos plásticos é

visual and seems to have considerable adverse consequences

altamente visual e parece ter consequências adversas consi-

for the health of humans, the Ocean crisis is now beginning

deráveis para a saúde dos seres humanos, a crise do Oceano

to be perceived as something that directly affects humankind.

começa agora a ser vista como algo que afeta diretamente a

Thus, marine plastic pollution, being the issue related to the

humanidade. Assim, a poluição marinha pelos plásticos, sendo

Ocean that attracts the most media coverage, has been one

a questão relacionada com o Oceano que atrai maior cober-

of the main topics responsible for putting the Ocean on the

tura mediática, tem sido um dos principais tópicos responsá-

international agenda. Furthermore, problems like hurricanes

veis por colocar o Oceano na agenda internacional. Além dis-

or typhoons have also helped to further discussions on these

so, situações como furacões ou tufões também têm ajudado

matters as consequences of climate change.

a aprofundar as discussões sobre estas questões enquanto
consequências das alterações climáticas.
A dimensão desta crise é colossal. Segundo as Nações
Unidas, os plásticos e microplásticos depositados no Oceano
ultrapassarão a biomassa dos mares (ou seja, os peixes) em
meados deste século.

The dimension of this crisis is colossal. According to the
United Nations, plastics and microplastics being deposited in
the Ocean will surpass the biomass of the Seas (meaning, fish)
by the middle of this century.
Hundreds of millions of tonnes of plastic are currently in
the Ocean, with an estimated 13 million metric tonnes being

Centenas de milhões de toneladas de plástico estão atual-

dumped every year, as mentioned by Bernhard Friess. Moreo-

mente no Oceano, com uma estimativa de 13 milhões de tone-

ver, the trends are going in the wrong direction, as the plastic
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Produção e má gestão de resíduos plásticos

//Coastal population
Million people
Less than 1
1 to 2
2 to 10

Canada
EU 27 plus
Norway

10 to 50
50 to 263
United States

Land locked country

Cuba

//Plastic waste production
Thousand tonnes
per day, 2020

Haiti

Mexico
Total plastic waste
produced

37

Honduras
El Salvador
Costa Rica
Colombia

10

Dominican Republic
Puerto Rico

Guatemala
Nicaragua

Panama

Brazil

Peru
Portion of plastic waste
mismanaged
Chile

/Fonte /Source
GRID Arendal www.grida.no/resources/6931
Jambeck, J., R., et al., Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 2015; Neumann B.,
et. al., Future Coastal Population Growth and Exposure to Sea-Level Rise and Coastal Flooding -1
Global Assessment. PLoS ONE, 2015.
Retirado da apresentação de Atsushi Sunami.

Venezuela
Guyana

Ecuador

1
0,2

Trinidad
and Tobago

Uruguay
Argentina

Taken from the presentation of Atsushi Sunami.

ladas métricas a serem despejadas todos os anos, como men-

industry is set to grow. Reports indicate that, by 2040, there

cionado por Bernhard Friess. Além disso, as tendências estão

will be twice as much plastic produced and three times as

a ir na direção errada, uma vez que tudo indica que a indústria

much plastic leaking into the Ocean, thus making its share in

do plástico continuará a crescer. Relatórios indicam que, até

the Ocean four times greater than it is today. That is the path

2040, haverá duas vezes mais plástico produzido e três vezes

of business as usual.

mais plástico a ser depositado no Oceano, tornando assim a

Additionally, plastic has a massive carbon footprint, as it is

sua proporção no Oceano quatro vezes maior do que é hoje.

produced through a very energy-intensive process, and at the

Este será o caminho se tudo permanecer inalterado.

end of its life cycle, a lot of it is burned worldwide. Estimates

Além disso, o plástico tem uma enorme pegada de carbo-

show that, by 2040, plastics will have used up one-fifth of the

no, uma vez que é produzido através de um processo muito

carbon budget left in the scenario of sticking to 1.5 degrees of

intensivo em termos energéticos e, no fim do seu ciclo de vida,

global warming.

grande parte é queimado em todo o mundo. As estimativas

Atsushi Sunami also expressed his concern regarding the

mostram que, até 2040, os plásticos terão esgotado um quinto

challenge in reversing this trend, giving the example of Asian

do orçamento de carbono restante caso se mantenha o cená-

countries, which still have a long way to go in regard to re-

rio de 1,5 graus de aquecimento global.

cycling and managing plastic waste. These economies are
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Plastic waste produced and mismanaged
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Atsushi Sunami também expressou a sua preocupação

expected to grow continuously, meaning more usage and a

relativamente ao desafio de inverter esta tendência, dando o

greater demand for plastics and, for this reason, effective recy-

exemplo dos países asiáticos, que ainda têm um longo cami-

cling and alternatives to plastic become paramount.

nho a percorrer no que diz respeito à reciclagem e à gestão de

It is also known that ten rivers in Southeast Asia and Africa

resíduos plásticos. Prevê-se que estas economias continuem

are responsible for 80% of plastic pollution, as they are deltas

a crescer, o que significa uma maior utilização e uma maior

of regions where there are no advanced systems of waste col-

procura de plásticos e, por esta razão, a reciclagem eficaz e

lection or recycling.

alternativas ao plástico tornam-se primordiais.

However, this is only the visible aspect of the problem,

Sabe-se também que dez rios no Sudeste Asiático e África

which is in no way exclusive to developing countries. Indus-

são responsáveis por 80% da poluição por plásticos, uma vez

trialised regions, such as Europe or the United States, large-

que são deltas de regiões onde não existem sistemas avança-

ly contribute to marine plastic pollution through textile mi-

dos de recolha ou reciclagem de resíduos.

crofibres, car tyres, and fertilisers made from sewage system

No entanto, este é apenas o aspeto visível do problema,

sludge. Thus, despite being mainly associated with the Ocean,

que não é de forma alguma exclusivo dos países em desen-

plastic and microplastic pollution is everywhere, from the soil

volvimento. As regiões industrializadas, como a Europa ou os

to the atmosphere.
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Estados Unidos, contribuem largamente para a poluição dos

Bernhard Friess argued that these symptoms point to a

mares pelo plástico através de microfibras têxteis, pneus de

baseline cause, namely, the dependence on fossil fuels for

automóveis e fertilizantes feitos a partir de lamas do sistema

energy and the increase in production of single-use goods

de esgotos. Assim, apesar de estar principalmente associada

(which represent half of all plastic products produced).

ao Oceano, a poluição por plásticos e microplásticos está em
todo o lado, desde o solo até à atmosfera.

Atsushi Sunami also reinforced this correlation between
the plastic problem and the way the economy is modelled.

Bernhard Friess argumentou que estes sintomas apontam

For instance, Japan has seen an increase in 24/7 convenience

para uma causa de base, a saber, a dependência dos combus-

stores, with consumer products being increasingly packaged

tíveis fósseis para a produção de energia e o aumento da pro-

in an individualised single-use manner due to lifestyle adjust-

dução de bens de utilização única (que representam metade

ments (as in living alone or in small-sized families), thus in-

de todos os produtos plásticos produzidos).

creasing the use of plastic.

Atsushi Sunami também reforçou esta correlação entre o

It is paramount to understand that the Ocean starts in

problema do plástico e a forma como a economia é estrutu-

everyone’s bathroom and kitchen. It starts in every home, as

rada. Por exemplo, o Japão registou um aumento das lojas de

shown by the Oceano Azul Foundation’s campaign to educate

conveniência abertas 24 horas, com os produtos de consumo

people about the trajectories of materials disposed of via the

a serem cada vez mais de uso único e embalados de forma in-

sewage systems, “If it doesn’t go in the bin, it goes in the sea”.

dividualizada devido a alterações no estilo de vida (como viver

Unfortunately, humanity is now being confronted with the con-

sozinho ou em famílias de pequena dimensão), aumentando

sequences of having used the Ocean as its dumping ground

assim a utilização de plástico.

throughout time and has not yet been able to reverse that

É crucial compreender que o Oceano começa na casa

situation.

de banho e na cozinha de todos. Começa em todas as casas,
como mostra a campanha da Fundação Oceano Azul que visa
educar as pessoas sobre os percursos dos materiais descartados através das redes de esgotos: “O que não acaba no lixo
acaba no mar”. Infelizmente, a humanidade está agora a ser
confrontada com as consequências de ter utilizado o Oceano
como caixote do lixo ao longo do tempo, sendo que ainda não
foi capaz de inverter essa situação.

//O que pode ser feito e está a ser feito?

//What can be and is being done?

Já foram desenvolvidas várias estruturas para lidar com

A number of frameworks for dealing with plastic pollution

a poluição pelos plásticos. Estas incluem o objetivo 14.1 dos

have already been developed. These include target 14.1 of the

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Painel de

Sustainable Development Goals (SDGs), the High Level Pan-

Alto Nível para uma Economia Sustentável do Oceano, a Dé-

el for a Sustainable Ocean Economy and the UN Decade of

cada das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o De-

Ocean Science for Sustainable Development, starting in 2021,

senvolvimento Sustentável, com início em 2021, e a próxima

and the upcoming Convention on Biological Diversity (CBD).

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).

The panellists’ activities and occupations reflect the many

As atividades e ocupações dos membros do painel refle-

initiatives and projects already dedicated to this subject. For

tem as muitas iniciativas e projetos já dedicados a este tema.

instance, the Oceano Azul Foundation has been behind mile-

Por exemplo, a Fundação Oceano Azul tem estado por detrás

stone awareness and mobilisation campaigns, such as “Rise

de campanhas de sensibilização e mobilização, tais como

Up for the Ocean”. This Blue Call to Action comprises a plat-
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a “RISE UP - Juntos pelo Oceano”. Esta chamada para ação

form of more than 450 organisations — including the Sasakawa

compreende uma plataforma de mais de 450 organizações -

Peace Foundation (SPF) and the Sustainable Ocean Alliance

incluindo a Sasakawa Peace Foundation (SPF) e a Sustainable

(SOA) — and lists what needs to be done to save the Ocean,

Ocean Alliance (SOA) - e enumera o que tem de ser feito para

now aiming to move forward with the “how to do it”. The ob-

salvar o Oceano, agora com o objetivo de avançar para “como

jectives set out also point to the need for an international pact.

fazê-lo”. Os objetivos estabelecidos apontam também para a

On the other hand, the Ocean Policy Research Institute

necessidade de um pacto internacional.

(OPRI) of the SPF is a premier think tank dedicated to Ocean

Por outro lado, o Ocean Policy Research Institute (OPRI) da

policy research since 2000. Emphasising collaboration be-

SPF é um importante grupo de reflexão dedicado à investiga-

tween industry, academia, government, and the private sector,

ção da política do Oceano desde 2000. Salientando a cola-

OPRI has been involved in innovative technological endeav-

boração entre a indústria, o mundo académico, os governos

ours, such as researching plastic pollution in the Arctic Ocean

e o setor privado, o OPRI tem estado envolvido em esforços

— as currents in the northern hemisphere led to the concen-

tecnológicos inovadores, tais como a investigação da poluição

tration of macro and microplastics —; surveying microplastic

pelo plástico no Oceano Ártico – uma vez que as correntes

distribution during the Japan-Palau Friendship Yacht Race; or

no hemisfério norte levaram à concentração de macro e mi-

helping to combat plastic pollution domestically in the prefec-

croplásticos; o levantamento da distribuição de microplásticos

tures along the Seto Inland Sea coast, in collaboration with the

durante a Friendship Yacht Race Japão-Palau; ou a ajuda no

Nippon Foundation.

combate à poluição pelo plástico a nível nacional nos municípios ao longo da costa do Mar Interior de Seto, em colaboração com a Nippon Foundation.

Composição do lixo marinho de acordo com os
principais tipos de lixo para o período 2014 - 2015
na Zona Marítima OSPAR

Composition of marine litter according to main
litter types for the period 2014 - 2015 in the OSPAR
Maritime Area

Bay of Biscay and Ibarian Coast
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Retirado da apresentação de Atsushi Sunami.

Taken from the presentation of Atsushi Sunami.
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Média de partículas L-1 em amostras de superfície
costeira e de mar aberto nos cinco maiores
Oceanos.

Average particles L-1 in coastal and open Ocean
surface samples in the five major Oceans.
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Média de partículas L-1 em amostras de superfície em zonas costeiras
(até de 12 milhas náuticas da zona costeira) e de mar aberto (12 milhas
náuticas para lá da zona costeira) nos cinco maiores Oceanos.
As barras de erro mostram o erro padrão. Foto de microfibra azul
sobre filtro a 40 x de ampliação.

Indian

Pacific

Southern

Open sea
Average particles L-1 in coastal (within 12 nautical miles of land) and
open ocean (12 nautical miles outside of shoreline zone) surface
samples in the five major Oceans.
Error bars show standard error. Photo of blue microfiber on filter at 40
x magnification.

/Fonte /Source
Barrows et al, Environmental Pollution 237, 2018
Retirado da apresentação de Atsushi Sunami.

Taken from the presentation of Atsushi Sunami.

A Sustainable Ocean Alliance é uma Organização não-go-

The Sustainable Ocean Alliance (SOA) is a non-governa-

vernamental (ONG) com alcance global que visa desenvolver

mental organisation (NGO) with a global reach that aims to

líderes, cultivar ideias e acelerar soluções relativas ao Ocea-

develop leaders, cultivate ideas, and accelerate solutions

no. Responsável por mais de 60 Ocean Solution Hubs (grupos

regarding the Ocean. Accounting for over 60 Ocean Solution

voluntários) em todo o mundo, a SOA visa vários campos de

Hubs (voluntary groups) worldwide, SOA targets various fields

ação, incluindo a Literacia do Oceano, procurando promover

of action, including Ocean Literacy, looking to increase aware-

a consciencialização das comunidades e a política do Ocea-

ness in communities, and Ocean policy, focusing on cam-

no, concentrando-se em campanhas, petições e discussões.

paigns, petitions, and discussions. Moreover, Young Ocean

Além disso, os Young Ocean Leaders trabalharam num Blue

Leaders have worked on a Blue New Deal focused on the

New Deal centrado no Oceano como a chave central para

Ocean as the central key to balance climate and recovering

equilibrar o clima e restabelecer a saúde do planeta.

the planet’s health.

Por outro lado, importa também destacar várias iniciativas

In turn, a number of initiatives carried out by European

das instituições europeias, tais como a Diretiva Plásticos de

institutions can also be highlighted, such as the Single-Use

Utilização Única (Diretiva SUP – Single Use Plastics); o lança-

Plastics Directive (SUP Directive); the launching of the Mission

mento da Missão “Healthy Oceans, seas, coastal and inland wa-

area “Healthy Oceans, seas, coastal and inland waters”; the

ters”; a introdução do princípio da Responsabilidade Alargada

introduction of the Extended Producer Responsibility (EPR),

do Produtor (RAP), o que significa que os produtores serão

meaning that producers will be made responsible for the sus-

responsabilizados pela utilização sustentável dos produtos de

tainable use of plastic products; or the addressing of non-re-

plástico; ou a abordagem ao material de pesca não recupe-

trieved fishing gear, made from plastic, which not only contrib-
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rado, feito de plástico, que não só contribui para a poluição

utes to pollution but also has the harmful effect of catching sea

como também tem o efeito nocivo de capturar peixes e outros

animals and fish.

animais marinhos.

An essential first step regarding what can be done is un-

Um primeiro passo essencial é sem dúvida a limpeza do

doubtedly cleaning the Ocean from plastic. This priority is sup-

plástico que se encontra no Oceano. Esta prioridade é apoia-

ported, for instance, by the EU through financing and technol-

da, por exemplo, pela UE através de financiamento e da tec-

ogy, despite it being almost impossible to clean up everything

nologia, apesar de ser quase impossível limpar tudo o que se

that is currently in the Ocean, from both a technical and an

encontra atualmente no Oceano, tanto do ponto de vista téc-

economic point of view.

nico como económico.

According to Bernhard Friess, calculations indicate that to

De acordo com Bernhard Friess, cálculos efetuados indi-

clean up the five largest accumulated Ocean garbage patch-

cam que, para limpar as cinco maiores áreas de lixo oceâni-

es, one would need 1000 boats to filter the water, 24 hours a

co acumulado, seriam necessários 1000 barcos para filtrar a

day, for 79 years, but that is only if the technology existed.

água, 24 horas por dia, durante 79 anos – mas isso só se a
tecnologia existisse.

Notwithstanding this colossal challenge, several initiatives
are already focused on this effort, targeting plastic hotspots

Apesar deste desafio colossal, já estão em curso várias ini-

(sites where floating plastics will automatically be collected

ciativas focadas neste esforço, visando os hotspots de plástico

due to currents), one of which is the Ocean Cleanup, found-

(locais onde os plásticos flutuantes se acumulam automatica-

ed by Boyan Slat — an example shared by Eugénia Barroca.

mente devido às correntes), uma das quais é a Ocean Cleanup,

Furthermore, the investment in innovation will prove to be de-

fundada por Boyan Slat – um exemplo partilhado por Eugénia

terminant in tackling microplastics. Inevitably, the support of

Barroca. Além disso, o investimento na inovação provará ser

clean-up efforts must be followed up with a focus on stop-

determinante no combate aos microplásticos. Inevitavelmen-

ping this trend and avoiding plastics reaching the Ocean in the

te, o apoio aos esforços de limpeza deve ser acompanhado da

first place.

prioridade em travar esta tendência e evitar que os plásticos
cheguem ao Oceano.

Apesar de apenas 20% de todos os plásticos serem econo-

Even though only 20% of all plastics are economically re-

micamente recicláveis, a reciclagem continua a ser uma parte

cyclable, recycling is still an essential part of the solution and

essencial da solução e os cidadãos devem desempenhar o

citizens must play their part in this effort. Nonetheless, the pri-

seu papel neste esforço. No entanto, os principais culpados

mary culprits for the problem are not the consumers but those

pelo problema não são os consumidores, mas sim aqueles

who ride the plastic wave.

que navegam a onda do plástico.

On this question, Eugénia Barroca also spoke about her

Sobre esta questão, Eugénia Barroca falou também da sua

past personal experience in assuming all the responsibility as

experiência pessoal passada ao assumir toda a responsabili-

a consumer regarding plastics, and how she expanded that

dade como consumidora de plásticos, e de como alargou essa

perspective by acknowledging the significant role the legal

perspetiva ao reconhecer o papel significativo que a responsa-

responsibility of governments and the EPR play in tackling this

bilidade legal dos governos e a RAP desempenham na abor-

issue. According to Eugénia Barroca, the use of plastic should

dagem a esta questão. Segundo Eugénia Barroca, a utilização

be guided by the product’s life cycle, focusing on long-last-

do plástico deve ser orientada pelo ciclo de vida do produto,

ing materials whilst simultaneously ensuring accelerated and

concentrando-se nos materiais de longa duração, asseguran-

facilitated recycling systems. Despite the consumers’ crucial

do simultaneamente sistemas de reciclagem acelerados e

role in the recycling process, the effectiveness is not up to just

facilitados. Apesar do papel crucial dos consumidores no pro-

the consumer but to an entire network that needs to be func-

cesso de reciclagem, a eficácia não depende apenas destes,

tionally working and cooperating for recycling to achieve the
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mas de toda uma rede que precisa de funcionar eficazmente

highest rate of performance percentage. Therefore, it is vital to

e de cooperar para que a reciclagem atinja a maior taxa de de-

be aware of the interdisciplinarity involved in solving this issue.

sempenho possível. Por conseguinte, é vital estar consciente

The plastics problem is a systemic one and demands a

da interdisciplinaridade envolvida na resolução desta questão.

systemic solution, beginning with avoiding plastic in the first

O problema do plástico, sendo um problema sistémico,

place. The EU has taken a big step in this direction by adopt-

exige uma solução também ela sistémica, começando por

ing the SUP Directive, aiming to address this problem through

evitar o plástico à partida. A UE deu um grande passo nesta

regulation and by working together with those responsible at

direção ao adotar a Diretiva SUP, com o objetivo de dar uma

the source. This directive seeks to phase out the top ten sin-

resposta a este problema através da regulamentação e traba-

gle-use plastic items found on European beaches, namely:

lhando em conjunto com os responsáveis na origem. Esta dire-

cotton bud sticks; cutlery, plates, straws and stirrers; balloons

tiva procura eliminar gradualmente os dez principais artigos de

and sticks for balloons; food containers; cups for beverages;

plástico de utilização única encontrados nas praias europeias,

beverage containers; cigarette butts; plastic bags; packets and

a saber: cotonetes; talheres, pratos, palhinhas e agitadores

wrappers; wet wipes and sanitary items. These are products

para bebidas; balões e varas para balões; recipientes para ali-

that can either be made from alternative materials or even

mentos; copos para bebidas; garrafas para bebidas; pontas de

avoided altogether. As mentioned by Bernhard Friess, tackling

cigarro; sacos de plástico; pacotes e invólucros; toalhetes hú-

these 10 product categories addresses 70% of the plastic gar-

midos e artigos sanitários. Estes são produtos que podem ser

bage polluting the seas and the Ocean in Europe.

feitos a partir de materiais alternativos ou mesmo evitados por
completo. Como mencionado por Bernhard Friess, encontrar
soluções para estas 10 categorias de produtos corresponde a
70% do lixo plástico que polui os mares e o Oceano na Europa.

Outro foco principal da UE é a Missão anteriormente men-

Another prime focus of the EU is the previously mentioned

cionada, “Healthy Oceans, seas, coastal and inland waters”,

EU Mission area, “Healthy Oceans, seas, coastal and inland

uma iniciativa que visa aliar a força do orçamento europeu

waters”, an initiative that aims to combine the power of the

para Investigação & Inovação às iniciativas de pessoas, em-

European Research & Innovation budget with the initiative

presas, decisores locais e comunidades costeiras.

of people, businesses, local decision-makers, and coastal

Esta missão é o resultado da iniciativa da Comissão Euro-

communities.

peia de selecionar cinco desafios societais e organizar con-

This mission is an outcome of the European Commission’s

selhos de missão de cidadãos europeus especialistas nessas

initiative of selecting five societal challenges and organising

áreas. No âmbito do desafio para o Oceano e o Mar, e sob a

mission boards of European citizens who are experts in those

liderança de Pascal Lamy, foi elaborado o relatório “Missão Es-

fields. Within the challenge for the Ocean and Seas, and with

trela-do-mar 2030: Recuperar o nosso Oceano e Águas”. Este

the leadership of Pascal Lamy, the report “Mission Starfish

relatório integrado reconhece a crise enfrentada atualmente

2030: Restore our Ocean and Waters” has been produced.

pelo Oceano e estabelece uma visão e objetivos claros, tais

This integrated report recognises the Ocean crisis currently

como: reforçar a Diretiva SUP de 2019, ultrapassar os seus ob-

faced and establishes a clear vision and goals, such as: rein-

jetivos iniciais de modo a que em 2025 a UE tenha banido do

forcing the 2019 SUP Directive, surpassing its initial goals so

Oceano todos os plásticos de utilização única; alargar esse

that by 2025 the EU has banned all single-use plastics from

objetivo à comunidade internacional até 2030; assegurar que

the Ocean; extending that goal to the international community

todos os plásticos no mercado da UE são ou recicláveis ou

by 2030; ensuring that all plastics in the EU market are either

reutilizáveis. O objetivo é estabelecer metas ambiciosas mas

recyclable or reusable. The goal is to set ambitious but con-

concretas e trabalhar com vista à sua concretização através de

crete objectives, working on them via a significant, coordinat-
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um esforço decisivo e coordenado, abrangendo especialistas

ed effort, encompassing experts and stakeholders with a wide

e intervenientes das mais diversas áreas.

range of experience.

Bernhard Friess referiu-se a esta possível missão como

Friess referred to this possible mission as almost the last

sendo praticamente a última oportunidade para lidar com este

chance to tackle this problem, as 2030 is a good target, but it

problema, uma vez que 2030 é uma meta adequada mas está

is also a short amount of time.

também bastante próxima.

While it was the mission board’s task to produce such a re-

Embora a tarefa do conselho da missão fosse produzir

port pointing out the issues to tackle, the following step would

um relatório que identificasse as questões a abordar, o pas-

be to set out an operational pathway to pursue the outlined

so seguinte seria estabelecer um roteiro operacional para

goals — with an announcement expected during 2021. Given

atingir os objetivos delineados — com um anúncio esperado

the importance of technological advancements in this scenar-

durante 2021. Dada a importância dos avanços tecnológicos

io, one could foresee the channelling of a considerable part of

neste cenário, poder-se-ia prever a canalização de uma parte

the budget into this area. However, efforts must also be made

considerável do orçamento para esta área. No entanto, devem

to mobilise local investment and publicity, whilst keeping in

também ser envidados esforços para mobilizar a divulgação

mind the importance of regulation in triggering innovation.

e o investimento local, tendo simultaneamente em conside-

Further, in regard to the EU context, the audience ques-

ração a importância da regulamentação para desencadear

tioned the panel about a possible application of the Europe-

a inovação.

an Union recovery funds in tackling this issue. Given that the

Além disso, no contexto da UE, os participantes questio-

decision about the spending of these funds is made by the

naram o painel sobre uma possível aplicação dos fundos de

Member States domestically, sometimes even at a local level,

recuperação da União Europeia na abordagem desta ques-

Bernhard Friess emphasised the critical role of civil society in

tão. Dado que a decisão sobre a utilização destes fundos é

trying to make sure that the funds are being channelled to-

tomada pelos Estados-Membros a nível nacional, por vezes

wards these issues. In this sense, raising awareness among

mesmo a nível local, Bernhard Friess sublinhou o papel cru-

communities is paramount to getting feedback not only to the

cial da sociedade civil na tentativa de garantir que os fundos

international political level but also to regional and local de-

estão a ser canalizados para estas questões. Neste sentido, a

cision-makers working at the level of investments. Therefore,

sensibilização das comunidades é primordial para trazer estas

breaking the trend and making this a green recovery is vital.

preocupações não só para a arena política internacional, mas

In addition to this argument, Friess also advised govern-

também para a atenção dos decisores locais e regionais em

ments to think twice before giving new licences for oil and gas

matéria de investimentos. Por conseguinte, é vital quebrar a

exploitation platforms on the sea, alternatively favouring tech-

tendência e fazer desta uma recuperação verde.

nologies and investments that are not harmful, as plastics are

Para além deste argumento, Bernhard Friess aconselhou igualmente os governos a pensarem duas vezes antes
de concederem novas licenças para plataformas de exploração de petróleo e gás no mar, favorecendo como alternativa
tecnologias e investimentos que não sejam prejudiciais, uma
vez que os plásticos são o outro lado da moeda daqueles
dois recursos.

the flip side of these two resources.
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//A necessidade de um pacto global

//The need for a global Ocean pact

para o Oceano
Face a estes objetivos ambiciosos, o painel foi consensual

Given these ambitious goals, the panel was consensual

na defesa do compromisso da comunidade internacional e do

in advocating for the international community’s commitment

estabelecimento de um acordo internacional sobre as ques-

and the establishment of an international agreement on Ocean

tões do Oceano, tais como a poluição pelos plásticos.

matters, such as plastic pollution.

Em resposta à proposta de um tratado internacional sobre

In response to this suggested international Ocean treaty,

o Oceano, a audiência questionou se não seria mais eficaz in-

the audience questioned whether it would not be more effec-

tegrar esta agenda em instrumentos já existentes (tais como a

tive to integrate this agenda in already existing instruments

COP, a CDB ou as cimeiras sobre transportes e energia) com o

(such as the COP, CBD, or transport and energy summits) to

intuito de chegar aos decisores políticos para além da bolha

reach policymakers beyond the Ocean bubble.

do Oceano.

Tiago Pitta e Cunha linked this question to integrated

Tiago Pitta e Cunha ligou esta questão à governança in-

governance, a very challenging aspect, as human organisa-

tegrada, um aspeto complexo, uma vez que as organizações

tions tend to work in silos and compartmentalise issues. The

humanas tendem a trabalhar em silos e a compartimentar as

importance of the ambition of a global Ocean pact in the fu-

questões. A importância da ambição de um pacto global para

ture relates precisely to the objective of having the Ocean in

o Oceano no futuro está precisamente relacionada com o ob-

framework conventions at a high level, which has not been a

jetivo de ter o Oceano em convenções-quadro ao mais alto

reality up until the present moment. Solving the Ocean crisis

nível, o que não tem sido uma realidade até ao momento pre-

demands a change in operating, and such a pact could facil-

sente. A resolução da crise do Oceano exige uma mudança de

itate addressing climate, biodiversity, pollution, and biomass

funcionamento, e um tal pacto poderia facilitar a abordagem

issues within the Ocean.

das questões climáticas, da biodiversidade, da poluição e da
biomassa no Oceano.

Além disso, Atsushi Sunami sublinhou o desafio de trazer

In addition, Atsushi Sunami recognised the challenge in-

outros intervenientes para os eventos do Oceano e não ape-

volved in bringing other stakeholders to Ocean events and not

nas as já conscientes e empenhadas “pessoas do Oceano”. O

just the already aware and engaged “Ocean people”. None-

OPRI e a Fundação Oceano Azul têm vindo a desenvolver es-

theless, OPRI and the Oceano Azul Foundation have made

forços no sentido de tal integração, dinamizando o Dia da Ação

efforts towards such integration, by hosting the Ocean Action

pelo Oceano durante a COP ou abordando a economia azul

Day during the COP or addressing sustainable blue economy

sustentável no âmbito das discussões do Fórum Económico

within the discussions of the World Economic Forum and other

Mundial e outras plataformas internacionais.

international platforms.

Um intercâmbio em diferentes plataformas é de grande

An exchange on different platforms is of great importance

importância e existem já eventos que desempenham um pa-

and events playing a significant role in that aspect include

pel significativo nesse aspeto: a Blue Ocean Vision de Osaka –

the Osaka Blue Ocean Vision — hosted by Japan during the

uma iniciativa organizada pelo Japão durante a Cimeira do G20

2019 G20 Summit, which later led to the Japanese “MARINE

de 2019, que mais tarde levou à “MARINE Initiative” japonesa,

Initiative” —, or the upcoming Osaka Expo 2025 — which will

ou a próxima Expo 2025 em Osaka, que promoverá a Inovação

promote Blue Innovation and a moonshot approach for finding

Azul e uma abordagem de grande alcance para encontrar al-

alternatives to plastic.

ternativas ao plástico.
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Tal como mencionado por Atsushi Sunami, tais estruturas

As mentioned by Atsushi Sunami, such global frameworks

globais serão também cruciais para que os países em desen-

would also be crucial for developing countries and growing

volvimento e as economias em crescimento se adaptem mais

economies to easily adapt to an increased level of recycling

facilmente a um maior nível de reciclagem, gestão e, em úl-

and management, and ultimately to the replacing of plastics.

tima análise, à substituição dos plásticos. A Friends of Ocean

Friends of Ocean Action in the World Economic Forum — a

Action do Fórum Económico Mundial – um grupo do qual o

group of which OPRI is a member — is already working in this

OPRI é membro – já está a trabalhar nesta direção, abordan-

direction by addressing multinationals and large corporations

do multinacionais e grandes empresas que fornecem cadeias

that provide global supply chains. In this sense, if such inter-

de abastecimento globais. Neste sentido, se tais atores inter-

national players were to introduce some of the solutions and

nacionais introduzissem algumas das soluções e alternativas,

alternatives, these could quickly reach most of the world.

estas poderiam rapidamente chegar à maior parte do mundo.

Mesmo assim, o trabalho com comunidades locais, in-

Even so, working with local communities, including small

cluindo pequenos estados insulares ou países como Palau

island states, or countries like Palau or the Marshall Islands,

ou as Ilhas Marshall, é vital, já que seria um desafio para uma

is vital, as it would be challenging for one island to devel-

ilha desenvolver sozinha um sistema de reciclagem eficiente.

op an efficient recycling system on its own. Innovative poli-

Soluções políticas inovadoras devem também ser abordadas,

cy solutions should also be addressed, like the possibility of

como a possibilidade de agrupar estados insulares num siste-

grouping island states within a recycling system that manages

ma de reciclagem que gira os resíduos plásticos.

plastic waste.

Além disso, e tendo em conta as diferentes fases de de-

Moreover, with States being at different development

senvolvimento dos Estados, a criatividade do Acordo de Paris

stages, the creativity of the Paris Agreement with Nationally

com Contribuições Determinadas Nacionalmente (CDN) pode

Determined Contributions (NDCs) could be an adequate solu-

ser também uma solução adequada para as questões do plás-

tion for the plastics issues as well, as suggested by Tiago Pit-

tico, como sugerido por Tiago Pitta e Cunha.

ta e Cunha.

Um pacto internacional sobre o Oceano poderia também

An international pact on the Ocean could also become a

tornar-se um sistema de apoio global para organizações como

global support system for organisations like SOA and for all

a SOA e para todos os cidadãos interessados em tomar medi-

citizens interested in taking action on the Ocean, helping to

das a favor do Oceano, ajudando a melhorar os seus esforços

improve their efforts and amplify the extent of their impact

e a ampliar a extensão do seu impacto através do alinhamento

through global alignment and cooperation.

e cooperação globais.

For Eugénia Barroca, a globally shared approach would

Para Eugénia Barroca, uma abordagem globalmente par-

be a more sustainable one, since combining different expert

tilhada seria mais sustentável, uma vez que a combinação

research groups in diverse countries would manage and save

de diferentes grupos de investigação especializados em di-

resources and accelerate progress and discoveries. Although

versos países permitiria gerir e poupar recursos e acelerar o

dedicated to specific regions, such initiatives — like the All-At-

progresso e as descobertas. Apesar de dedicadas a regiões

lantic Cooperation for Ocean Research and Innovation (AAN-

específicas, tais iniciativas – como a All-Atlantic Cooperation

CHOR) — already exist and are examples of the positive out-

for Ocean Research and Innovation (AANCHOR) – já existem e

comes of aligned, coordinated efforts in the Ocean area.

são exemplos dos resultados positivos de esforços alinhados
e coordenados na área do Oceano.

Also, in regard to cooperation, one can look to the example
of the Japan-China dialogue, as explained by Atsushi Sunami

Também no que diz respeito à cooperação, podemos

regarding the Japan-China High-Level Roundtable Dialogue

olhar para o exemplo do diálogo Japão-China, tal como expli-

on the Environment. As a result, both countries established

cado por Atsushi Sunami relativamente ao Diálogo de Alto Ní-

common standards for monitoring marine plastics and mi-
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vel Japão-China sobre o Ambiente. Como resultado, ambos os

croplastics, as there are several ways for scientists to monitor

países estabeleceram normas comuns para a monitorização

and observe the magnitude and characteristics of this phe-

de plásticos e microplásticos marinhos, uma vez que existem

nomenon in different parts of the Ocean. To standardise these

várias formas de os cientistas monitorizarem e observarem a

measures globally would allow for the sharing of monitoring

magnitude e as características deste fenómeno em diferen-

data from different parts of the Ocean to study the trajecto-

tes partes do Oceano. A uniformização destas medidas a ní-

ries of plastic (where it is coming from and where it is going

vel mundial permitiria a partilha de dados de monitorização

to) and to understand seasonal climate crisis effects, tackling

de diferentes partes do Oceano para estudar as trajetórias do

the plastics problem with common solutions and directing the

plástico (de onde vem e para onde vai) e compreender os efei-

focus of policies so they are more effective.

tos das crises climáticas sazonais, abordando o problema do
plástico com soluções comuns e dirigindo o foco das políticas
para que sejam mais eficazes.

À luz desta discussão, Bernhard Friess referiu ainda como

In light of this discussion, Bernhard Friess was also mindful

pode ser desafiante chegar a acordo sobre metas e prazos no

of how challenging it can be to agree on targets and deadlines

contexto internacional e como este desafio aumenta ainda

in the international context and how this challenge increases

mais quando se tenta implementar essas metas – tal como

even more when trying to implement those targets — as illus-

ilustrado pelo Acordo de Paris.

trated by the Paris Agreement.

Um tal esforço internacional tem de ser coordenado, acor-

Such an international effort needs to be coordinated,

dado e eficaz. Ainda assim, deve também ser acompanhado

agreed on and effective. Still, it must also be accompanied

pela tecnologia (encontrar materiais alternativos e parar a pro-

by technology (finding alternative materials and stopping the

dução de plástico a partir do petróleo), investimento, desen-

production of plastic from oil), investment, local development

volvimento local e sensibilização do público, encorajando ao

and raising public awareness whilst encouraging citizens’ ini-

mesmo tempo as iniciativas dos cidadãos.

tiatives.

Reconhecendo que o desenvolvimento é impulsionado

By acknowledging that development is driven by supply

pela oferta e que a regulamentação conduz à inovação, a in-

and that regulation leads to innovation, introducing an inter-

trodução de um acordo internacional com regulamentação de

national agreement with high standard regulation could boost

alto nível poderia impulsionar a mudança dos plásticos para

the switch from plastics to alternative materials, as companies

materiais alternativos, uma vez que as empresas mudariam os

would shift their investments once realising “business as usual”

seus investimentos uma vez constatando que o business as

would no longer be profitable nor sustainable. Bernhard Friess

usual deixaria de ser rentável ou sustentável. Bernhard Friess

gave an example, within the EU context, of a new regulation

deu um exemplo, no contexto da UE, de uma nova norma para

for the plastic caps of beverage bottles to be attached in the

que no futuro as tampas plásticas sejam fixadas às garrafas de

future (so they are not lost and end up in the general garbage),

bebidas (para que não se percam e acabem no lixo comum),

thus triggering technological innovation in that area.

incentivando assim a inovação tecnológica nessa área.

In this context, one can also look to the vital work done by

Neste contexto, também se pode olhar para o trabalho

organisations such as SOA, whose efforts were commended by

decisivo realizado por organizações como a SOA, cujos esfor-

the panellists throughout the debate. Apart from contributing

ços foram elogiados pelos membros do painel ao longo do

to Ocean literacy and awareness through webinars, SOA has

debate. Para além de contribuir para a sensibilização e a li-

already raised 20 million dollars of funding via its Ocean Solu-

teracia do Oceano através de webinars, a SOA já angariou 20

tions Accelerator Program, supporting 29 startups, several of

milhões de dólares de financiamento através do seu Programa

those targeting plastic pollution. For instance, Planet Care de-

Ocean Solutions Accelerator, apoiando 29 startups, várias das

veloped a microfiber filter for washing machines, thus prevent-

quais visam a poluição por plásticos. Por exemplo, a Planet

ing 90% of those fibres from entering water treatment systems
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Care desenvolveu um filtro de microfibras para máquinas de

(and ultimately rivers and the Ocean). In turn, Cruz Foam pro-

lavar que impede que 90% dessas fibras entrem nos sistemas

duces a compostable foam made from the chitin of discarded

de tratamento de águas (e por fim nos rios e no Oceano). Por

shrimp shells, solving two problems at once: the first being the

sua vez, a Cruz Foam produz uma esponja compostável feita

creation of value for circular economy from what is considered

a partir da quitina das cascas de camarão descartadas, resol-

waste in the seafood industry and, at the same time, replacing

vendo de uma só vez dois problemas: o primeiro é a criação de

some packages, reducing the use of plastics. Also working to-

valor para a economia circular a partir do que é considerado

wards a more circular economy, Novoloop (previously BioCel-

um desperdício na indústria dos produtos do mar e, ao mes-

lection) is working on recycling plastics that have been unre-

mo tempo, a substituição de algumas embalagens, reduzindo

cyclable until now, looking to insert them in cars, construction

a utilização de plásticos. Também a pensar numa economia

materials, and 3D printing. Since 2020, SOA has also funded 92

mais circular, a Novoloop (anteriormente BioCellection) está a

microgrant projects amplifying local action, with about 30 of

trabalhar na reciclagem de plásticos que até agora não eram

these being solutions for plastic pollution. One example is the

recicláveis, procurando inseri-los em automóveis, materiais de

Japanese MyMizu, which developed one of the first water refill

construção e impressão 3D. Desde 2020, a SOA financiou tam-

apps, helping citizens access free refilling spots, thus reducing

bém 92 projetos de micro-subvenções que amplificam a ação

the use of disposable water bottles.

local, 30 dos quais visam soluções para a poluição plástica.

The panellists viewed the UN Decade of Ocean Science

Um exemplo é a japonesa MyMizu, que desenvolveu uma das

for Sustainable Development and the UN Ocean Conference

primeiras apps para pontos gratuitos de água potável, ajudan-

in Lisbon in 2022 as driving forces to boost the urgently need-

do os cidadãos a aceder a pontos de abastecimento, reduzin-

ed action towards the Ocean. The breaking of the current

do assim a utilização de garrafas de água descartáveis.

trend requires bold and courageous action by the international

Os membros do painel consideraram a Década da Ciência

community as a whole. An internationally binding Ocean pact

do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável e a Confe-

could be the foundation for improved regulation, technolog-

rência das Nações Unidas sobre o Oceano de Lisboa em 2022

ical progress and support systems for organisations already

como forças motrizes para impulsionar a tão necessária ação

working on this issue, who thrive on finding more solutions to

pelo Oceano. Interromper a tendência atual exige uma ação

amplify their reach.

corajosa e ousada da comunidade internacional como um

Moreover, there would be a need for holding a summit

todo. Um pacto para o Oceano internacionalmente vinculativo

at the highest possible level by the middle of this decade,

poderia ser a base para mais regulamentação, mais progresso

gathering heads of state and government around the Ocean

tecnológico e sistemas de apoio para organizações que já tra-

agenda. These problems demand a global response, includ-

balham nesta área e que assim poderiam crescer na procura

ing creating marine protected areas for the high seas, reducing

de mais soluções para ampliar o seu alcance.

plastic pollution, and addressing biodiversity loss and biomass

Além disso, haveria necessidade de realizar uma cimeira

pollution.

ao mais alto nível até meados desta década, reunindo che-

There’s a need to be bolder and more ambitious. As stated

fes de estado e de governo em torno da agenda do Oceano.

by Tiago Pitta e Cunha during the discussion, “We need the

Estes problemas exigem uma resposta global, passando pela

Ocean, but right now the Ocean needs us.”

criação de áreas marinhas protegidas no alto mar, a redução
da poluição pelos plásticos e uma resposta para a perda de
biodiversidade e a poluição da biomassa.
É urgente ser mais audaz e ambicioso. Como afirmou Tiago Pitta e Cunha durante a discussão, “Precisamos do Oceano,
mas neste momento o Oceano precisa de nós.”

//Veja o vídeo
//Watch the video
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Em que medida é que a extensão das plataformas

How are strategic, security issues implicated in the ex-

continentais configura um desafio estratégico e de se-

tension of continental shelves? What are the major ob-

gurança? Quais os principais obstáculos envolvidos na

stacles involved in its implementation? Are diplomacy

sua concretização? A diplomacia e a lei dos mares têm

and the Law of the Seas effective in helping solve mari-

sido eficazes na resolução de disputas sobre fronteiras

time border disputes?

marítimas?

//Oradores //Speakers
Fernando de Melo
Gomes

Almirante, Coordenador do Grupo de
Acompanhamento da Extensão da Plataforma
Continental Portuguesa, Lisboa

Admiral, Coordinator of the Monitoring Group
of the Extension of the Portuguese Continental
Shelf, Lisbon

Duarte Bué Alves

Representante Permanente Adjunto de Portugal
junto da OCDE, Paris

Deputy Permanent Representative of Portugal to
the OECD, Paris

Tetsuo Kotani

Investigador Sénior no Japan Institute
of International Affairs, Professor de Estudos
Globais na Meikai University, Urayasu

Senior Fellow at The Japan Institute of
International Affairs, Professor of Global Studies
at Meikai University, Urayasu

Larry Mayer

Diretor da School of Marine Science and Ocean
Engineering e do Center for Coastal and Ocean
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Director of the School of Marine Science and
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A primeira década do novo milénio foi marcada, a nível in-

The first decade of the new millennium was marked, at an

ternacional, por uma corrida dos Estados costeiros para estabe-

international level, by a rush of coastal states to establish the

lecerem os limites exteriores das suas plataformas continentais.

outer limits of their continental shelves. In a world of shortage

Num mundo de escassez de matérias-primas e outros recursos

of raw materials and other vital resources the ability to extend

vitais, a capacidade de estender a plataforma continental para

the continental shelf beyond 2000 nautical miles is of great im-

além de 2000 milhas náuticas é de grande importância para o

portance to access mineral, energy, and biogenetic resources.

acesso a recursos minerais, energéticos e biogénicos.

//Porque existem tantas disputas e qual é a

//Why are there so many disputes and what

sua origem?

is the origin of these?

Fernando Melo Gomes acredita que as disputas interna-

Fernando Melo Gomes believes that the international dis-

cionais associadas à extensão das plataformas continentais

putes associated with the extending of continental shelves

têm a sua origem em duas tendências principais:

have their origin in two main trends:

1.

Em primeiro lugar, a pressão dos recursos, uma com-

1.

nomic, environmental, political, demographic tensions

e demográficas associadas a ameaças e riscos, se não

associated with threats and risks, if not conflicts, arising

conflitos, decorrentes da escassez ou esgotamento de

from the scarcity or depletion of raw materials funda-

matérias-primas fundamentais para a economia e para

mental to the economy and to development.

2.

o desenvolvimento.

2.

First of all, the resource stress, a combination of eco-

binação de tensões económicas, ambientais, políticas

Second, the territorialisation of the sea provided by the

Em segundo lugar, a territorialização do mar propor-

Conventions. In addition to the traditional concepts of

cionada pelas Convenções. Para além dos conceitos

territorial sea, the qualification focuses in particular on

tradicionais de mar territorial, a qualificação centra-se

the rights of the exclusive economic zone of 200 miles,

em particular nos direitos da zona económica exclusi-

and the continental shelf which may extend up to 300

va de 200 milhas, e da plataforma continental que se

nautical miles.

pode estender até 300 milhas náuticas.
Below is the example of the Portuguese extension:
Vejamos o exemplo da extensão portuguesa:

A proposta de extensão da plataforma
continental portuguesa

The Portuguese proposal of continental
platform extension

Extended Continental Shelf
(submitted)
Portuguese
Continental EEZ

Azores EEZ
Madeira EEZ
Ilustração da proposta de extensão da plataforma continental portuguesa
/Illustration of the Portuguese proposal of continental platform extension

/Fonte /Source
Autor desconhecido. Retirado da apresentação de Fernando
de Melo Gomes

Unknown author. Taken from the presentation of Fernando
de Melo Gomes
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É fácil compreender que as enormes áreas marítimas adja-

It is easy to understand that the huge maritime areas ad-

centes aos Estados costeiros possam estar repletas de recur-

jacent to coastal states might be full of living and non-living

sos vivos e não vivos ainda não conhecidos, pelo que existe

resources not yet known, so there is enormous economic and

um enorme potencial económico e estratégico se os Estados

strategic potential where the states can exercise total sover-

puderem exercer total soberania ou simplesmente jurisdição.

eignty or simply jurisdiction. This is a highly potential source of

Temos aqui um enorme potencial de conflitos de interesse,

conflicts of interest, not only economically, but also politically

não só económicos, mas também políticos e estratégicos.

and strategically. It was no accident that the United Nations

Não foi por acaso que a Convenção das Nações Unidas sobre

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), having taken in-

a Lei do Oceano (UNCLOS), tendo dado os primeiros passos

itial steps in 1973, was only signed in 1982 in Montego Bay. It

em 1973, só foi assinada em 1982 na Baía de Montego. É de

should be noted that Portugal only ratified the convention in

notar que Portugal só ratificou a convenção em 1997, e os EUA,

1997, and the US, with a very relevant maritime strategic in-

com um interesse estratégico marítimo muito relevante, ainda

terest, has not yet done so, despite an attempt by the Obama

não o fizeram, apesar de uma tentativa da administração Oba-

administration in 2012.

ma em 2012.

It should be noted that UNCLOS is subject to very diverse

Não podemos esquecer que a UNCLOS está sujeita a pa-

legal views and scientific interpretations. The main types of

receres jurídicos e interpretações científicas muito diversas.

conflicts, or frictions, between states, are the disputes on mar-

Os principais tipos de conflitos, ou fricções, entre Estados,

itime borders. There are, in the world, more than 500 maritime

são as disputas sobre fronteiras marítimas. Existem, no mun-

borders, and only a few have been agreed amongst states.

do, mais de 500 fronteiras marítimas e apenas algumas foram
acordadas entre Estados.

The second type of conflict is the difference between an
island and a rock. Rocks do not have economic life and so they

O segundo tipo de conflito é a diferença entre uma ilha e

are not entitled to have an Exclusive Economic Zone (EEZ) and,

uma rocha. As rochas não têm vida económica e, por essa ra-

of course, a continental shelf. On the other hand, islands can

zão, não têm direito a ter uma Zona Económica Exclusiva (ZEE)

have it. The convention is not precise on the definition of what

e, claro, uma plataforma continental. Pelo contrário, as ilhas

is an island and what is a rock.

podem tê-lo. A convenção não é específica quanto à definição
do que é uma ilha e do que é uma rocha.

There are also issues related to the ownership of the territory, mainly islands. The difference resides in how to inter-

Há também questões relacionadas com a propriedade

pret the rules defining the continuity of the territory, which is

dos territórios, principalmente as ilhas. A diferença reside em

a condition sine qua non for the possibility of the extension of

como interpretar as regras que definem a continuidade do ter-

the continental shelf. The 1976 article of the convention has

ritório, que é uma condição sine qua non para a possibilidade

been subject to many discussions and even theses all over the

da extensão da plataforma continental. O artigo da convenção

world. The states that have the technology to explore the sea-

de 1976 tem sido objeto de muitas discussões, e mesmo de

bed and the soil are not interested in sharing and passing that

muitas teses, em todo o mundo. Os Estados que dispõem da

technology on to other states that do not have it. In a broader

tecnologia para explorar o fundo marinho e o solo não estão

sense, the major states, the major powers, are driving and try-

interessados em partilhar e transmitir essa tecnologia a outros

ing to push the interpretations of those types of conflicts for

Estados que não a têm. Num sentido mais amplo, os grandes

their own profit.

Estados, as grandes potências, estão a conduzir e a tentar impulsionar as interpretações desses tipos de conflitos para o
seu próprio lucro.
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//A proposta de extensão da plataforma

//The proposal to extend the Portuguese

continental portuguesa começou a

continental shelf began being discussed at

ser discutida na ONU em 2017, apesar

the UN in 2017, although the proposal was

de ter sido admitida em 2009. Qual é a

admitted in 2009. What is the importance

importância da extensão da plataforma

of the extension of the continental shelf

continental para Portugal e, quatro anos

for Portugal, and four years after this

após esta discussão, em que posição

discussion, where does it stand?

se encontra?
Duarte Bué Alves referiu que todos os substitutos da pro-

Duarte Bué Alves mentioned that all the proxies of the

posta portuguesa para a extensão da plataforma continental

Portuguese proposal for the extension of the continental shelf

foram desenvolvidos nos últimos anos com base na conven-

have been developed in the last years based on the UNCLOS

ção da UNCLOS. 2017 foi a data em que a ONU estabeleceu a

convention. 2017 was the date when the UN established the

subcomissão que vai estudar e analisar o processo português.

sub-commission that is going to study and analyse the Portu-

Porque é que isto é relevante para Portugal? Antes de

guese process.

mais, existem razões políticas. Ser um país marítimo, ter uma

Why is this relevant to Portugal? First of all, there are politi-

agenda marítima, envolver-se no debate marítimo na arena in-

cal reasons. Being a maritime country, having a maritime agen-

ternacional é politicamente consistente com o perfil de Portu-

da, engaging in the maritime debate in the international arena,

gal no debate internacional. Em segundo lugar, Portugal pode

is politically consistent with Portugal’s profile in the interna-

aprofundar a dimensão marítima, a sua abertura ao Oceano

tional debate. Secondly, Portugal can deepen the maritime

Atlântico, herdada da história, como parte da sua posição, por

dimension, its openness to the Atlantic Ocean, inherited from

exemplo, na UE e no processo de integração europeia. Isto faz

history, a part of the position, for example, in the EU and in

parte de um debate geopolítico mais amplo entre as potên-

the European integration process. This is part of a broader ge-

cias marítimas e continentais. A terceira razão é a importância

opolitical debate between maritime and continental powers.

económica. O debate internacional sobre a exploração petro-

The third reason is the economic importance. The international

lífera é importante, embora, hoje em dia, cada vez mais socie-

debate on oil exploitation is an important one, although, now-

dades visem a neutralidade carbónica, o que significa que as

adays, more and more societies are aiming for carbon neutral-

possibilidades de exploração do petróleo são menos atrativas.

ity, meaning that the possibilities of exploring oil are less ap-

As possibilidades de explorar materiais e minerais raros na ex-

pealing. The possibilities of exploring rare earth materials and

tensão da plataforma continental através da exploração minei-

minerals in the extended continental shelf through deep-sea

ra em alto mar são interessantes, embora algumas vozes re-

mining are interesting, although there are voices claiming for a

clamem uma moratória para compreender as consequências

moratorium to understand the environmental consequences.

ambientais. A quarta razão é a segurança e a defesa. Portugal,

The fourth reason is security and defence. Portugal, a founding

membro fundador da OTAN em 1945, deve prestar especial

member of NATO back in 1945, must pay particular attention

atenção à segurança e defesa da sua plataforma continental.

to the security and defence of its continental shelf. It is not a

Não é uma coincidência que o conceito estratégico português

coincidence that the Portuguese strategic concept of national

de defesa nacional faça referência à plataforma continental.

defence makes a reference to the continental shelf. The fifth

A quinta e última razão é o reforço das capacidades. Apenas

and final reason is capacity building. Only 19% of the Ocean

19% do Oceano está mapeado, pelo que, em grande medida, o

is mapped, so, to a large extent, the Ocean remains unknown

Oceano permanece desconhecido e, ao apresentar esta pro-

and, by presenting this proposal of extending the continental

posta de extensão da plataforma continental, os países têm de

shelf, countries have to study, to investigate, to do research.

estudar e investigar. Portugal promoveu mais de 1000 dias de

Portugal has promoted over 1000 days of maritime cam-

campanhas marítimas com este propósito, envolvendo acadé-

paigns to do that, involving academia, scientists, politicians,

micos, cientistas, políticos, decisores, mas também represen-

decision-makers, but also civil society and NGO represent-

tantes da sociedade civil e de organizações não-governamen-

atives, journalists, diplomats, so it is an opportunity to learn

tais, jornalistas, diplomatas, pelo que é verdadeiramente uma

about the sea.

oportunidade para aprender mais sobre o mar.

39

40

O OCEANO

THE OCEAN

//A extensão das plataformas continentais

//Extending continental shelves

O OCEANO

THE OCEAN

//A extensão das plataformas continentais

//Extending continental shelves

41

42

O OCEANO

THE OCEAN

//A extensão das plataformas continentais

//Extending continental shelves

//O Ártico é a área com maior potencial

//The Arctic is the area with the most

de conflito. O que há de tão especial nas

conflict potential. What is so special about

atividades na sua plataforma continental

its extended continental shelf activities?

estendida? Como é que estas atividades

How do these activities impact diplomacy,

têm impacto na diplomacia, segurança e

security and strategic issues?

questões estratégicas?
Larry Mayer salienta que o Ártico é certamente a área

Larry Mayer points out that the Arctic is certainly the

onde tem havido uma enorme atenção relativamente a poten-

area where there has been tremendous attention for poten-

ciais conflitos.

tial conflict.

“A quem pertence o Árctico?”

“Who owns the Arctic?”

Capas de vários livros e revistas com notícias sobre o Ártico /Book covers and magazines with news about the Arctic

/Fonte /Source
Capas do livro “The Scramble for the Arctic”, da revista “Time”, de
um artigo do “The New York Times” e de um artigo da “National
Geographic”. Retirado da apresentação de Larry Mayer

Covers from the book “The Scramble for the Arctic”, “Time” magazine,
an article from “The New York Times” and an article from “National
Geographic”. Taken from the presentation of Larry Mayer

Apesar de toda a propaganda mediática, as nações Árticas -

Despite all the media hype, the Arctic nations - Canada,

Canadá, Dinamarca (Gronelândia e Ilhas Faroé), Finlândia, Islân-

Kingdom of Denmark (Greenland & The Faroe Islands), Finland,

dia, Noruega, Suécia, Rússia e Estados Unidos da América - têm

Iceland, Norway, Sweden, Russia, and the USA have been fol-

seguido o Estado de direito, ainda não houve um conflito real.

lowing the rule of law, there has been no real conflict yet.

O que é tão especial no Ártico é que é constituído por 52%

What is so special about the Arctic is that the Arctic is made

de plataforma continental geológica, ao passo que todas as ou-

up of 52% geologic continental shelf, when every other Ocean

tras bacias oceânicas têm uma percentagem muito menor. O

basin has a much smaller percentage. The Atlantic, for exam-

Atlântico, por exemplo, que é o segundo maior, anda na ordem

ple, which is the next largest, has something like 17%. Having

dos 17%. Ter 52% da bacia como plataforma geológica continen-

52% of the basin as a geologic continental shelf means that
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tal significa que uma proporção muito maior será estendida. Há

a much greater proportion will be extended. There is a lot of

aqui muito potencial: estima-se que 13% do petróleo por des-

potential: it has been estimated that something like 13% of the

cobrir no mundo, 30% do gás por descobrir e 20% dos líquidos

world’s undiscovered oil, 30% of undiscovered gas and 20% of

e hidratos de gás natural por descobrir se encontrem no Ártico.

undiscovered natural gas liquids and hydrates are in the Arctic.

Se olharmos para o mapa do Ártico, vemos que os Estados

When looking at the map of the Arctic, the coastal states,

costeiros, Rússia, Estados Unidos da América, Canadá, Grone-

Russia, the USA, Canada, Greenland, Denmark and Norway are

lândia, Dinamarca e Noruega estão virados uns para os outros,

facing each other, which means that, as they extend their con-

o que significa que, à medida que estendem as suas plata-

tinental shelves there are going to be a lot of overlaps. This

formas continentais, haverá muitas sobreposições. Isto pode

might be a potential for conflict. One of the most serious issues

ser uma fonte potencial de conflitos. Uma das questões mais

has to do with the North Pole, as all these areas converge on

graves tem a ver com o Pólo Norte, uma vez que todas estas

the North Pole.

áreas convergem para o Pólo Norte.

Países com pretensões territoriais ao Árctico

Countries with territorial claims to the Arctic

Polar
stereographic
projection

Russia
Canada

Nautical Miles
0
400 at 66’N
0

Denmark

600

USA

Kilometres

Mapa com pretensões territoriais ao Ártico da Rússia, Canadá, Dinamarca e Estados Unidos da América
/Map with territorial claims to the Arctic from Russia, Canada, Denmark and United States of America

/Fonte /Source
Mapa da Durham University - Unidade de Investigação de Fronteiras
Internacionais (IBRU). Retirado da apresentação de Larry Mayer.

Map of Durham University - International Boundaries Research Unit
(IBRU). Taken from the presentation of Larry Mayer.

Na imagem pode ver-se que todas as reivindicações se

In the image it can be seen that all claims overlap. This

sobrepõem. Esta imagem não é oficial; é a interpretação da

image is not official; it is the IBRU’s interpretation of where the

International Boundaries Research Unit (IBRU) relativamente à

US extension will be. In any case, this is a very complex situa-

extensão dos Estados Unidos da América. Em qualquer caso,

tion and a ground for disputes, although negotiations are still

esta é uma situação muito complexa e um terreno fértil para

undergoing.

disputas, embora as negociações ainda estejam em curso.
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//A Ásia é outra área de potenciais

//Asia is another area of potential conflict

conflitos associados à extensão da

over the extension of the continental shelf,

plataforma continental, principalmente

primarily due to the claims of the Chinese

devido às reivindicações da plataforma

continental shelf in the East and South

continental chinesa nos mares da China

China Seas.

Meridional e Oriental.
Tetsuo Kotani referiu que há várias disputas na Ásia: dis-

Tetsuo Kotani mentions that in Asia there are many dis-

putas de curto prazo, disputas de longo prazo, disputas so-

putes: short-term disputes, long-term disputes, disputes of of-

bre direitos oficiais, disputas sobre a exploração de recursos e

ficial rights, disputes of resource exploitation, and even conflict

mesmo conflitos sobre o orgulho nacional no mar.

over national pride at sea.

A reivindicação da China em relação ao Mar da China Orien-

China has an excessive claim in the East China Sea and the

tal e ao Mar da China Meridional é excessiva. A chamada “linha

South China Sea. The China so-called “nine-dash line” can be

de nove traços” da China pode ser vista na imagem abaixo.

seen in the image below.

Pretensões marítimas da China

Maritime pretensions of China

China’s claim line
UNCLOS 200
nautical mile
exclusive
economic zone
Disputed Islands

Taiwan

China

Paracels

Scarborough
Shoal

South China
Sea

Philippines

Sratlys

Vietnam

500km

Malaysia

200 miles

Indonesia

Mapa com pretensões marítimas da China no Sudeste Asiático /Map with maritime claims from China in the Southeast Asia

/Fonte /Source
Imagem da BBC. Fonte: UNCLOS, CIA. Retirado da apresentação de
Tetsuo Kotani.

Image from BBC. Source: UNCLOS, CIA. Taken from the presentation
of Tetsuo Kotani.
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A reivindicação da China, com base nesta linha de nove

China made a claim based on this nine-dash line, which

traços, foi apresentada pela primeira vez na declaração ao

was first submitted in the statement to Vietnam and Malay-

Vietname e à Malásia durante uma apresentação da exten-

sia during a submission on the continental shelf extension in

são da plataforma continental em 2009. Pela primeira vez, a

2009. For the first time, the international community acknowl-

comunidade internacional reconheceu que a China fez uma

edged that China made an excessive claim, allegedly based

reivindicação excessiva, alegadamente baseada em direitos

on historical rights. In 2016, the Arbitral Tribunal rejected the

históricos. Em 2016, o Tribunal Arbitral rejeitou a reivindicação,

claim settling the dispute between China and the Philippines,

resolvendo o litígio entre a China e as Filipinas, mas a China

however China, despite its membership of UNCLOS, ignored

ignorou esta decisão, apesar de ser signatária da UNCLOS.

this decision.

Em 2008, o Japão e a China acordaram no desenvolvimen-

In 2008, Japan and China agreed on the joint development

to conjunto dos recursos do fundo marinho ao longo da linha

of seabed resources along the median line, but after the fact,

mediana, mas após o facto, a China ignorou este acordo e está

China is ignoring this agreement, and is now constructing plat-

agora a construir plataformas ao longo dessa linha mediana

forms along that median line, without consulting with Japan.

sem consultar o Japão. Mais recentemente, a China está a fa-

More recently, China is doing scientific research along the

zer investigação científica ao longo do Canal de Okinawa (ver

Okinawa Trough (see image), which is regarded as a Japanese

imagem), que é considerado como uma ZEE japonesa, mas a

EEZ, but China did not notify Japan of these endeavours.

China não notificou o Japão sobre estas iniciativas.

China realiza actividades de investigação marítimas
através do Canal de Okinawa

China conducts maritime research activities mainly
through Okinawa Trough

Japanese
waters
Shanghai

East China Sea
China

Geographical
equidistance line
between Japan
and China
(Boundary
of exclusive
economic zone
claimed by Japan)
Boundary
of continental shelf
claimed by China

Okinawa
Trough

Points
where maritime
research activities
by Chinese
confirmed by
Japan Coast
Guard between
2015 and 2019

Senkaku
Islands

Taiwan

Mapa com pontos onde a China realizou atividades de investigação no Mar da China
/Maps with places where China conducted research investigations in the China Sea
/Fonte /Source
Retirado da apresentação de Tetsuo Kotani

Taken from the presentation of Tetsuo Kotani

Para além do Mar da China Oriental e do Mar da China Me-

Besides the East China Sea and the South China Sea there

ridional, existe também uma disputa entre o Japão e a China

is also a dispute between Japan and China about a continen-

sobre uma plataforma continental: O Japão tem uma pequena

tal shelf: Japan has a small island in the West Pacific called

ilha no Pacífico Ocidental chamada Okinotorishima, que está

Okinotorishima, which is located between Taiwan and Guam.

localizada entre Taiwan e Guam. O Japão apresentou a exten-

Japan made a submission of the extension of the continen-
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são da plataforma continental em sete regiões e seis dessas

tal shelf in seven regions, and out of seven, six regions have

sete regiões foram adotadas pela Comissão. Mas uma delas,

been adopted by the Commission. But one of them, which is

que se encontra na região amarela (ver imagem), está em sus-

in the yellow region (see image) is on hold, because China is

penso, porque a China se opõe a esta extensão da platafor-

opposing this continental shelf extension from Okinotorishima

ma continental da ilha de Okinotorishima. A China afirma que

island. China says Okinotoroshima is not an island, it is a rock,

Okinotoroshima não é uma ilha mas sim uma rocha, pelo que

so Japan cannot claim EEZ and a continental shelf. In addition,

o Japão não pode reivindicar uma ZEE e uma plataforma con-

the extension of the continental shelf based on Okinotorishima

tinental. Além disso, a extensão da plataforma continental ba-

is against UNCLOS. Part of the reason why this yellow region

seada em Okinotorishima vai contra a UNCLOS. Parte da razão

is now on hold, is because China made a rebuttal statement,

pela qual esta região amarela está agora em espera, prende-

so, China on one hand is making an excessive claim in the East

-se com o facto de a China ter apresentado uma declaração

China Sea and the South China Sea, and on the other hand,

de contestação. Ou seja, por um lado, a China submeteu uma

China is disrupting the other countries claims on the extension

reivindicação excessiva no Mar da China Oriental e no Mar da

of continental shelf. China is, indeed, at the centre of all the

China Meridional, e por outro lado, está a perturbar as reivindi-

disputes regarding the continental shelf issue in Asia.

cações dos outros países sobre a extensão da plataforma continental. A China está, de facto, no centro de todas as disputas
relativas à questão da plataforma continental na Ásia.

Zona económica exclusiva de Okinotorishima

Exclusive economic zone of Okinotorishima

Northem territory
Sapporo

Democratic People’s
Republic of Korea
Yellow Sea

Sea of Japan
Osaka

Republic
of Korea

Tokyo

Fukuoka
People’s Republic of China

Pacific Occean

Nagoya
1220km
East China Sea

1740km

Chichijima
Ogasawara Island

Minami-Daitojima
Naha

910km
Iojima Island

Yonagunijima

1100km

720km

Taiwan
Okinotorishima

Guam Island

Exclusive economic zone of Okinotorishima

200 nautical miles exclusive economic zone

Mapa com zona económica exclusiva de Okinotorishima ao largo do Japão /Map with exclusive economic zone of Okinotorishima in Japan

/Fonte /Source
Retirado da apresentação de Tetsuo Kotani

Taken from the presentation of Tetsuo Kotani
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//Porquê estender a plataforma continental

//Why extend the continental shelf and, if

e, se o objetivo é explorar mais os Oceanos,

it is to exploit more of the Oceans, what are

quais são os benefícios e para quem?

the benefits and to whom?

Tetsuo Kotani entende que existe um aspeto estratégico

Tetsuo Kotani states that in Asia there is a strategic aspect

específico associado à extensão das plataformas continentais

of the continental shelf extension. China believes it can exer-

na Ásia. A China acredita que a sua soberania pode ser exer-

cise their sovereignty not only over the territorial borders but

cida não só sobre as fronteiras territoriais mas também sobre

even the continental shelf. So, China believes as they expand

a plataforma continental. Assim, a China crê que, à medida

their jurisdictional water and continental shelf, it can expand

que expande as suas águas jurisdicionais e a sua plataforma

their sovereignty. This has a tremendous impact on military

continental, pode expandir a sua soberania. Isto tem um enor-

operations. There is a growing military tension with the US,

me impacto nas operações militares. Existe uma tensão mili-

particularly over Taiwan, and if there is a military conflict over

tar crescente com os EUA, particularmente sobre Taiwan e, se

Taiwan, it is expected that the US would intervene. China is

houver um conflito militar sobre Taiwan, espera-se que os EUA

doing scientific research in the Japanese sea, partly because

intervenham. A China está a fazer investigação científica no mar

it is searching for seabed minerals and resources, but part of

japonês, em parte porque está à procura de minerais e recursos

the reason could be to collect data for submarine operations.

no fundo marinho, mas também em parte para recolher dados

In Asia, the continental shelf and the sea are closely linked to

para operações submarinas. Na Ásia, a plataforma continental e

military issues.

o mar estão intimamente ligados a questões militares.

Fernando Melo Gomes thinks that the militarisation of the

Fernando Melo Gomes pensa que a militarização do Mar

South China Sea and the Arctic is ongoing. The disputes are

da China Meridional e do Ártico está em curso. Estão abertas

ongoing between China, Malaysia, Brunei, Vietnam, the Philip-

disputas entre China, Malásia, Brunei, Vietname, Filipinas, Tai-

pines, Taiwan, Japan, with China conceiving the China Sea as

wan e Japão, com a China a conceber o Mar da China como

a strategic lake. China feels that its key military and economic

um lago estratégico. A China sente que os seus principais inte-

interests are put at stake by those disputes, and it is prepar-

resses militares e económicos são postos em causa por essas

ing and constructing infrastructures with the capacity to pro-

disputas e está a preparar e a construir infraestruturas com ca-

ject military power, and to claim EEZ and extend continental

pacidade para projetar poder militar e para reclamar uma ZEE

shelves. Thus, it is exerting pressure over its neighbours.

e estender a plataforma continental. Por conseguinte, está a
exercer pressão sobre os seus vizinhos.

//Com estas disputas sobre a extensão das

//With the disputes over the extension of

plataformas continentais, como podem os

the continental shelves among countries,

países chegar a um consenso?

how can they reach a consensus?

Larry Mayer salienta que o Tratado sobre o Direito do Mar

Larry Mayer highlights that the Law of the Sea Treaty is not

não é perfeito, mas é um instrumento notável que estabelece

perfect, but is a remarkable instrument, and it sets a frame-

um quadro para resolver este tipo de conflitos. Tetsuo Kotani

work to settle these kinds of disputes. Tetsuo Kotani is encour-

sente-se encorajado pelo facto de cada vez mais países euro-

aged by the fact that more and more European countries are

peus estarem a fazer declarações contra as reivindicações chi-

making statements against the Chinese claims in the South

nesas no Mar da China Meridional. As regras têm de ser univer-

China Sea. Rules need to be universal, and countries should

sais e os países não devem aceitar dois pesos e duas medidas.

not accept double standards.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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//Degelo do Ártico:
Entre o desastre
climático e a expansão
de uma nova rota de
contentores

//Melting of the Arctic:
Between a climate
disaster and a
brand-new sea-lane
for containers

Que tipo de implicações geopolíticas decorrem do

What are the geopolitical implications of the predicted

degelo do Ártico? De que modo o alto mar é afetado

melting of the Arctic? How may the high seas be affect-

por este desastre climático? Poderá um evento similar

ed by this climate disaster? Can a similar event occur in

ocorrer no Antártico? Que implicações geoeconómicas

the Antarctic? What kind of geoeconomic implications

e geopolíticas decorrem da progressiva abertura da

arise from the progressive expansion of a major new

rota de contentores pela costa russa em direção à Eu-

sea-lane for containers along the Russian coast to Eu-

ropa e América do Norte?

rope and North America?

//Oradores //Speakers
Carlos Ventura
Soares

Contra-Almirante, Diretor do Instituto
Hidrográfico Português, Lisboa

Rear Admiral, Director of the National
Hydrographer of Portugal, Lisbon

Jorge d’Almeida

Sócio-Gerente da SACONSULT, Lisboa

Managing Partner of SACONSULT, Lisbon

Kristina M. Gjerde

Assessora sobre o alto mar da International Union
for Conservation of Nature (IUCN), no Global
Marine and Polar Programme, Cambridge

Senior High Seas Advisor at the International
Union for Conservation of Nature (IUCN) Global
Marine and Polar Programme, Cambridge

Karen Sack

Diretora Executiva da Ocean Unite, Washington

CEO of Ocean Unite, Washington

//Moderado por //Moderated by
António Pereira Neves

Jornalista de ciência da Lusa

Science Journalist at Lusa (Portuguese news agency)
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//Como é que o Ártico está a mudar?

//How is the Arctic changing?

Definição do Ártico

Arctic Definition
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The Arctic Monitoring and
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Mapa com a definição da área ocupada pelo Ártico /Map with the definition of the area occupied by the Arctic

/Fonte /Source
Programa de Monitorização e Avaliação do Ártico
Portal Árctico - www.arcticportal.org Retirado da apresentação
de Carlos Ventura Soares

Arctic Monitoring and Assessment Programme
Arctic Portal - www.arcticportal.org Taken from the presentation
of Carlos Ventura Soares

Carlos Ventura Soares começa por explicar que as regiões

Carlos Ventura Soares first explains which Arctic regions

do Ártico a que se faz normalmente referência dependem dos

are usually referred to. It depends on the criteria. The image

critérios. A imagem acima mostra os critérios ambientais para

above shows the environmental criteria to define the region:

definir a região: o Oceano Ártico e as zonas costeiras da América

the Arctic Ocean plus the coastal areas of North America,

do Norte, Norte da Europa e Norte da Ásia. A imagem na pági-

North Europe and North Asia. The image on the following page

na seguinte mostra a batimetria do Oceano Ártico - a medição

shows the Arctic Ocean’s bathymetry - the measurement of

da profundidade da água nos Oceanos, rios ou lagos. As águas

the depth of water in Oceans, rivers, or lakes. The red water is

vermelhas são águas pouco profundas (menos de 200 metros

shallow waters (less than 200 metres depth), purple and blue

de profundidade), as áreas a roxo e azul são a zona mais pro-

are the deepest area of the Arctic Ocean; green is the middle

funda do Oceano Ártico, as áreas a verde correspondem às zo-

ground. The shallow waters are on the Russian coast. The mid-

nas intermédias. As águas pouco profundas situam-se na costa

dle of the Arctic Ocean is the deepest area.

russa. A zona central do Oceano Ártico é a zona mais profunda.
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Mapa atual da batimetria do Oceano Ártico

Current map of Arctic Ocean bathymetry

Bathymetric and topographic tints
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Imagem do mapa atual da batimetria do Oceano Ártico /Image of the current map of Arctic Ocean bathymetry

/Fonte /Source
Carta Internacional Batimétrica do Oceano Ártico (IBCAO). Retirado
da apresentação de Carlos Ventura Soares

International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO). Taken
from the presentation of Carlos Ventura Soares

A terceira imagem representa a distribuição do gelo marinho

The third image represents the Arctic’s sea ice distribu-

do Ártico em dois pontos antagónicos: no primeiro, no lado es-

tion in two antagonist points: the first one, on the left-hand

querdo, em março de 2020, a distribuição do gelo marinho na

side, in March of 2020, the distribution of the sea ice around

zona do mar Ártico, que foi aproximadamente a mesma duran-

the Arctic sea, which was roughly the same for the average of

te 30 anos, de 1981 a 2010. Em contraste, no lado direito, em

the 30 years, from 1981 to 2010. In contrast, on the right-hand

setembro de 2020, a cobertura de gelo marinho é de 2/3 da

side, in September 2020, the sea ice coverage is 2/3 of the

média de 30 anos.

30-year average.
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Concentração de gelo no Ártico em 2019 e 2020

2019-20 Winter Maximum

March 5, 2020

Sea ice concentration in the Arctic in 2019 and 2020

2020 Arctic Sea Ice minimum was second lowest on record

NOAA Climate.gov | Data: NSIDC

September 15, 2020

Sea Ice concentration (%)
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NOAA Climate.gov | Data: NSIDC
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Mapa com concentração de gelo no Ártico em 2019 e 2020, sendo que em 2020 o nível mínimo foi o segundo mais baixo que há registo
/Map with sea ice concentration in the Arctic in 2019 and 2020; in 2020 the level of minimum sea ice was the second lowest on record
/Fonte /Source
Carta Internacional Batimétrica do Oceano Ártico (IBCAO).
Retirado da apresentação de Carlos Ventura Soares

International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO).
Taken from the presentation of Carlos Ventura Soares

Estes efeitos terão consequências sobre a forma como os

These effects will have consequences on the way the

Estados abordam as questões do Ártico. A globalização ne-

states approach the Arctic issues. Globalisation needs natural

cessita de recursos naturais e rotas marítimas para o comér-

resources and maritime routes for trading, which means ship-

cio, o que significa, neste caso, a navegação no Oceano Ártico.

ping, in this case, in the Arctic Ocean. At the same time, glo-

Ao mesmo tempo, os processos de globalização aceleram as

balisation processes speed up climate changes. It is a matter

mudanças climáticas. De facto, no Ártico, as alterações climá-

of fact that in the Arctic, climate change means temperature

ticas significam aumento da temperatura e degelo marinho.

increases and sea ice melting. When ice melts it improves the

Quando o gelo derrete, melhora a acessibilidade técnica aos

technical accessibility to natural resources in the seabed and

recursos naturais no fundo do mar e no subsolo do Oceano

sub-seabed of the Arctic Ocean. For safe navigation it is also

Ártico. Do ponto de vista da navegação segura, também é be-

much better to have less ice.

néfico haver menos gelo.

The political challenges have been addressed in the last

Os desafios políticos foram enfrentados nos últimos anos

years by the five Arctic countries, Russia, the US, Canada, Nor-

pelos cinco países do Ártico: Rússia, Estados Unidos da Amé-

way and Denmark. When the Arctic Council was founded in

rica, Canadá, Noruega e Dinamarca. Quando o Conselho do

1996, these included Finland, Sweden and Iceland. This is a

Ártico foi fundado, em 1996, estes incluíam a Finlândia, a Sué-

consultation forum where states can try to deal with the prob-

cia e a Islândia. Este é um fórum de consulta onde os Estados

lems of the Arctic following the Law of the Sea, but not the in-

procuram dar resposta aos problemas do Ártico nos termos

ternational law. In recent years there are some other states that

do Direito do Mar e não do direito internacional. Nos últimos

have adhered to this Arctic Council, which currently comprises

anos, outros Estados aderiram a este Conselho do Ártico, que

30 countries plus some NGOs.

atualmente compreende 30 países e algumas organizações
não governamentais.
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A Passagem do Nordeste e a Passagem do Noroeste tam-

The Northeast Passage and Northwest Passage also pose

bém constituem um problema, por exemplo, em matéria de

problems, for example, navigational safety. To ensure the safe-

segurança da navegação. Para garantir a segurança da nave-

ty of navigation, icebreakers, SAR services, and maritime pilot-

gação, são necessários navios quebra-gelo, serviços de bus-

age are needed to prevent oil spill danger, and shelters and

ca e salvamento e pilotagem marítima para prevenir o perigo

harbours are also needed to protect ships in case of adverse

de derrame de petróleo, e são também necessários abrigos e

meteorological conditions.

portos para proteger os navios em caso de condições meteorológicas adversas.

Jorge d’Almeida sets some context, talking about the attempts to find a seaway passage through the Arctic to try to

Jorge d’Almeida ajuda à contextualização, expondo as ten-

find an alternative to the Portuguese route to India. This expe-

tativas de descobrir uma passagem marítima através do Ártico

dition was not successful and only recently, in 2014, a Cana-

para tentar encontrar uma alternativa à rota portuguesa para a

dian research team found a remnant of the shipwrecks, near

Índia. Estas expedições não foram bem-sucedidas e ainda re-

King William Island, which tells us how difficult it is, in fact, to

centemente, em 2014, uma equipa de investigação canadiana

go through this process and find the seaway. There were sev-

encontrou restos de naufrágios, perto da ilha do Rei Guilher-

eral other attempts that demonstrate how difficult it has been

me, que ilustram bem o quão difícil foi este processo. Houve

to use the Arctic as a route, this centuries-old dream.

várias outras tentativas que demonstraram como é difícil utilizar o Ártico como rota, um sonho centenário.

Kristina Gjerde pergunta: como podem as nações do mun-

Kristina Gjerde asks: how can the nations of the world see

do olhar para as interligações entre as alterações climáticas

the interlinks between climate change and environmental pol-

e a política ambiental? Kristina acredita que as pessoas ne-

icy? She believes people need to think holistically, globally,

cessitam de pensar de forma holística, global, inclusiva e com

inclusively, and with a long-term perspective about what is

uma perspetiva a longo prazo sobre o que se está a passar. Os

going on. Environmental impact assessments from the Arctic

Estados costeiros necessitam de fazer avaliações do impacto

by the coastal states need to be done, studying how it is going

ambiental no Ártico e estudar os efeitos no Oceano Ártico Cen-

to affect the Central Arctic Ocean, how it will affect weather

tral, bem como os efeitos no clima e nos padrões climáticos.

and climate patterns.

Karen Sack lembra-nos que o Oceano Sul que rodeia a

Karen Sack reminds us that the Southern Ocean that sur-

Antártida, tal como o Ártico e a Antártida, é desproporcional-

rounds Antarctica, just like the Arctic and Antarctica, is dispro-

mente afetado pelos impactos das alterações climáticas, com

portionately affected by the impacts of climate change, with

um aumento de mais de 5 graus Celsius. O Oceano junto do

an increase of more than 5 degrees Celsius. The Antarctic

Círculo Polar Antártico está a aquecer muito mais rapidamente

Circular Polar Ocean around the continent is warming much

do que o Oceano global como um todo. O local que está a ex-

more rapidly than the global Ocean as a whole. The place that

perimentar os maiores efeitos das alterações climáticas na An-

is experiencing the greatest effects of climate change in the

tártida é a Península Antártica, a parte que se encontra junto

Antarctic is the Antarctic Peninsula, the part that is just near the

da ponta da América do Sul, onde a temperatura do ar aumen-

tip of South America, where the air temperature has increased

tou 3 graus Celsius nos últimos 50 anos. Relatórios mostraram

3 degrees Celsius in the past 50 years. Reports have shown

que a Antártida e a Gronelândia estão a perder gelo 6 vezes

that Antarctica and Greenland are losing ice 6 times faster than

mais depressa do que o esperado, e que se continuarem a

expected, and that if they continue along this worst-case sce-

este ritmo, o nível do mar subirá mais 17 centímetros até ao

nario, the sea level will rise an extra 17 centimetres by the end

final do século, colocando 400 milhões de pessoas em risco

of the century, putting 400 million people at risk from annual

de inundações costeiras anuais até 2100.

coastal flooding by 2100.
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As questões inerentes ao Ártico e à Antártida são real-

These issues in the Arctic and Antarctic are really impor-

mente importantes em termos do que significam para toda a

tant in terms of what they mean for all of humankind. The dif-

humanidade. Mas as diferenças são muito claras: ao contrário

ferences are also very clear: unlike the International Waters of

das águas internacionais do Ártico, a Antártida tem um siste-

the Arctic, the Antarctic has a robust governance system in

ma de governação robusto, que remonta ao final dos anos 50

place, dating back to the late 1950s during the Cold War, when

durante a Guerra Fria, quando o Tratado da Antártida foi ela-

the Antarctic Treaty was put together, declaring Antarctica a

borado, declarando a Antártida um lugar de paz e ciência para

place of peace and science to ensure that nuclear weapons

assegurar que as armas nucleares não fossem colocadas no

weren’t placed in the continent.

continente.

The Antarctic Treaty System, which is going to celebrate

O Sistema do Tratado Antártico, que celebrará o seu 60º

its 60th anniversary this year, was then added in the 1990s, by

aniversário este ano, foi complementado nos anos 90 pelo

the major protocol to the Antarctic Treaty, which focuses heav-

importante protocolo ao Tratado Antártico, que se concentra

ily on environmental protection and on avoiding the extrac-

essencialmente na proteção ambiental e em evitar a extração

tion of minerals and mining in the Antarctic. The differences

de minerais e a exploração mineira na Antártida. As diferenças

in the Antarctic are that multilateralism comes together in a

na Antártida são que o multilateralismo se une num interes-

geopolitical common interest: no mining or mineral extraction,

se geopolítico comum: sem mineração ou extração mineral,

no weapons. The focus is on science and bringing the interna-

sem armas. O foco é a ciência e a união da comunidade in-

tional community together.

ternacional.

The Antarctic has also been different from the Arctic in

O Antártico também se diferencia do Ártico na área da

the area of fishing. In fact, whaling in the Antarctic and over-

pesca. De facto, a caça à baleia na Antártida e a pesca ex-

fishing for different species has really had a negative effect on

cessiva de diferentes espécies tiveram realmente um efeito

the environment. There is a legal body in the Antarctic to bring

negativo sobre o ambiente. Existe um organismo legal na An-

countries together, to make decisions, but those decisions are

tártida para reunir os países, para tomar decisões, mas essas

made by consensus, and establishing protected areas in Ant-

decisões são tomadas por consenso, e o estabelecimento de

arctica has taken years and years.

áreas protegidas na Antártida tem levado muitos anos.
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//Que oportunidades trará a abertura de

//What opportunities will the opening of

uma nova rota marítima e como é que o

a new sea route bring, and how will the

setor do transporte marítimo a abordará?

shipping sector approach it?

Rotas de transporte polares

Polar Shipping Routes

Average February ice extent
Average September ice extent
Russia

Norway

Iceland
Greenland

United States

Arctic Bridge
Northern Sea Route
Northwest Passage

Canada

Transpolar Sea Route

Mapa das rotas de transporte polares e média da extensão de gelo em fevereiro e setembro
/Map of the Polar Shipping Routes and average ice extent in February and September
/Fonte /Source
Dr. Jean-Paul Rodrigue (Universidade de Hofstra). Retirado da
apresentação de Jorge D’Almeida

Dr. Jean-Paul Rodrigue (Hofstra University). Taken from the
presentation of Jorge D’Almeida

Jorge d’Almeida mostra as rotas de navegação polar (ima-

Jorge d’Almeida shows the polar shipping routes (image

gem acima). A rota marítima mais importante foi chamada

above). The most important sea route was called the North-

Rota do Mar do Norte ou Rota do Mar do Nordeste, através

ern Sea Route or the Northeast Sea Route through the Russian

das águas russas, e é uma alternativa ao Canal de Suez. Só

waters, which is an alternative to the Suez Canal. It was only

foi aberta à navegação comercial em 2011, sendo até então

opened to commercial shipping in 2011, until then being kept

mantida como área privada para necessidades militares e per-

as a private area for military needs and oil and gas drilling. In

furação de petróleo e gás. A partir de 2011, quando o trânsi-

terms of navigation on the North Sea Route, from 2011 when

to na rota do Mar do Norte era basicamente nulo, o tráfego

the transit was basically 0, the sea traffic increased to 18 million

marítimo nesta rota aumentou para 18 milhões de toneladas

tons in 2019. However, out of those 18 million tons, only 5% is

em 2019. Contudo, desses 18 milhões de toneladas, apenas

transit, ships that go from the strait of Bering to the Atlantic, all

5% são de trânsito, navios que vão do estreito de Bering para

the rest is cargo that stays in local ports, Murmansk being the
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o Atlântico, tudo o resto é carga que permanece nos portos

main one. For the time being, the transit cargo is very small,

locais, sendo Murmansk o principal. Por enquanto, a carga em

due to the difficult conditions for doing it on a regular basis.

trânsito é muito reduzida devido às condições difíceis para o

The first time that a container shipping company tried to cross

fazer de forma regular. A primeira vez que uma empresa de

the Northern Sea Route was in 2018. Maersk, a Danish compa-

transporte de contentores tentou atravessar a Rota do Mar do

ny, which was the largest shipping company in the world, tried

Norte foi em 2018. A Maersk, uma companhia dinamarquesa,

to pass through with a ship called Venta Maersk, accompanied

que era a maior companhia de navegação do mundo, tentou

by icebreakers, and they were able to complete the passage,

passar com um navio chamado Venta Maersk, acompanhado

but it was concluded that it was not commercially viable. In

por quebra-gelos, e conseguiram completar a passagem, mas

the meantime, the Chinese shipping company, Cosco, which

concluiu-se que não era comercialmente viável. Entretanto,

is the 3rd largest container company in the world, decided to

a companhia de navegação chinesa Cosco, que é a terceira

bet very heavily on this route, openly declaring that they are

maior empresa de contentores do mundo, decidiu apostar for-

starting to increase the number of sea crossings on the North-

temente nesta rota, declarando abertamente que está a co-

ern Sea Passage.

meçar a aumentar o número de travessias marítimas na Passagem do Mar do Norte.

There is a general awareness in the shipping industry that
something needs to be done about climate, and there are

Há uma consciência geral na indústria do transporte marí-

some specific initiatives worth mentioning. The Poseidon Prin-

timo de que algo tem de ser feito em relação ao clima e há al-

ciple is an initiative by the largest lending banks of the ship-

gumas iniciativas específicas que merecem ser mencionadas.

ping industry (there are 22 banks that control around 80% of

O Princípio Poseidon é uma iniciativa dos maiores bancos de

all the loans for shipping) to use the climate performance of

crédito da indústria do transporte marítimo (existem 22 bancos

the vessels as a criterion for lending money to buy new ships,

que controlam cerca de 80% de todos os empréstimos para a

or second-hand ships. There is an initiative called Getting to

navegação) para utilizar o desempenho climático dos navios

Zero Coalition, an alliance of 120 worldwide companies, most-

como critério para o crédito para a aquisição de novos navios

ly shipping companies, committed to developing ships that

ou navios em segunda mão. Existe uma iniciativa chamada

emit 0 gas by 2030. There is another initiative on the cargo

Getting to Zero Coalition, uma aliança de 120 empresas mun-

side, called the Clean Cargo alliance. It is composed of a large

diais, na sua maioria companhias de navegação, empenhadas

number of shippers that control 85% of all the cargo that is

em desenvolver navios com emissões zero até 2030. Há outra

transported by containers, and they are going to start using

iniciativa do lado da carga, denominada aliança Clean Cargo.

the performance of the carriers as a criterion for the transport

É composta por um grande número de transportadoras marí-

of their cargo.

timas, que controlam 85% de toda a carga que é transportada
por contentores, e vão começar a utilizar o desempenho dos
carregadores como critério para o transporte da sua carga.

//Estamos a olhar para um potencial novo

//Are we looking at a potential new

campo de batalha? O que pode ser feito

battleground? What can be done to contain

para conter grandes potências como

great powers like Russia or China over this

a Rússia ou a China em relação a esta

new sea route?

nova rota marítima?
Carlos Soares acredita que tudo depende das tendências

Carlos Soares believes it all depends on global warming

de aquecimento global, com um potencial de conflitos quanto

trends, with a potential for conflict about freedom of navigation

à liberdade de navegação na área, por exemplo. Na Antártida

in the area, for example. In Antarctica there is no jurisdiction

não existe jurisdição dos Estados costeiros, mas este não é o

of coastal states, but this is not the case of the Arctic, and the

caso do Ártico, e os cinco países do Ártico estão convencidos

Arctic five are convinced that they should control the jurisdic-

de que devem controlar as águas jurisdicionais no que diz res-

tional waters in terms of how the navigation will be done in the

peito à forma como a navegação será feita no mar Ártico. O

Arctic sea. Canada and Russia are the main coastal states. If

Canadá e a Rússia são os principais Estados costeiros. Basta o

Canada considers that the Northeast Passage is within the in-

Canadá considerar que a Passagem do Nordeste está dentro

ternal waters of Canada, that is enough to stop any navigation.

das águas interiores do Canadá para parar qualquer navega-

Russia can do the same.

ção. A Rússia pode fazer o mesmo.
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No que diz respeito aos recursos naturais, haverá alguns

In regard to natural resources, there will be some countries

países interessados na exploração dos fundos marinhos, por-

interested in seabed mining, because the continents are start-

que os continentes estão a começar a enfrentar uma escassez

ing to face a scarcity in terms of minerals. The Arctic could be

em termos de minerais. O Ártico pode ser uma dessas fontes.

one of those sources. Continental shelf extension claims could

Os pedidos de extensão da plataforma continental podem ser

be used to potentiate mineral extraction in the Arctic.

utilizados para potenciar a extração de minerais no Ártico.

//Que movimentos estratégicos estão a

//What strategic moves are taking place in

desenvolver-se no Atlântico Sul?

the South Atlantic?

Karen Sack salienta que ninguém deve subestimar os

Karen Sack stresses that no one should underestimate the

gravíssimos impactos que estão a ocorrer em todo o Oceano

very serious impacts that are taking place in the entire Ocean,

como resultado das alterações climáticas, da emergência cli-

as a result of climate change, climate emergency and the bio-

mática e da crise da biodiversidade. A maioria dos cientistas, e

diversity crisis. Most scientists, certainly the international pan-

certamente o painel internacional sobre alterações climáticas

el on climate change that has advised the UN, are absolutely

que tem aconselhado a ONU, consideram absolutamente cla-

clear that humankind has fewer than 10 years to address these

ro que a humanidade tem menos de 10 anos para abordar es-

issues. Opening up access to shipping and fishing, or to min-

tas questões. A abertura do acesso à navegação e à pesca, ou

ing, whether it is the Arctic, on the high seas or in the Antarctic

à mineração, quer seja no Ártico, no alto mar ou na Antártida,

needs to be a well-thought-out process. There should be big

tem de ser um processo bem pensado. Deveriam soar alarmes

red flashing lights in front of any decision-maker about ena-

diante de qualquer decisor político que pondere a possibili-

bling extraction in nature from any of these areas because of

dade de autorizar a extração em qualquer uma destas áreas

the potential damage it could have on the rest of the planet,

devido aos potenciais danos sobre todo o planeta, nomeada-

namely on the carbon cycle, and on biodiversity. A precaution-

mente no ciclo do carbono e na biodiversidade. É necessária

ary approach to these issues is needed, and then applied in

uma abordagem preventiva a estas questões e aplicá-la tam-

the South Atlantic as well.

bém no Atlântico Sul.

//É provável ou mesmo possível que,

//Is it likely or even possible that due to

devido a todas estas razões ambientais,

all these environmental reasons, shipping

o transporte através do Ártico venha a ser

through the Arctic might be forbidden,

proibido, que as nações concordem que

nations might agree that it should be

deve ser proibido mesmo antes de se

forbidden even before it becomes

tornar comercialmente apelativo?

commercially appealing?

Kristina Gjerde afirma que os investigadores sabem o sufi-

Kristina Gjerde states that researchers know enough to

ciente para compreender que as alterações climáticas irão al-

understand that climate change will dramatically alter food

terar drasticamente as redes de abastecimento de alimentos,

web supplies, climate regimes, and weather patterns around

os regimes climáticos e os padrões climáticos em todo o mun-

the globe. The melting of the Arctic sea ice will not necessarily

do. O degelo no mar Ártico não terá necessariamente impacto

impact sea level rise in the Netherlands, but it will affect the

na subida do nível do mar nos Países Baixos, mas afetará a

rapidity of the melting of the Arctic glaciers, which will have

O OCEANO

THE OCEAN

//Degelo do Ártico: Entre o desastre climático

//Melting of the Arctic: Between a climate disaster

e a expansão de uma nova rota de contentores

and a brand-new sea-lane for containers

rapidez do degelo dos glaciares do Ártico, o que terá um efeito

a very serious effect on sea-level rise everywhere. In respect

muito grave na subida do nível do mar em todo o lado. Em re-

to shipping and the Arctic, shipping across the high seas, if it’s

lação à navegação e ao Ártico, a navegação em alto mar, se for

built on a model with unknown impact, would be deliberately

assente num modelo com impacto desconhecido, estará de-

imposing many additional harms on the Ocean. Regulations to

liberadamente a causar muitos danos adicionais ao Oceano. É

ensure it is decarbonised are needed, evidence that there is

necessária regulamentação para garantir a descarbonização,

no impact on the stability of the ice is required, a full life-cycle

são necessárias provas de que não há impacto na estabilidade

analysis on the impact of shipping would have to be done.

do gelo, terá de ser feita uma análise do ciclo de vida total do
impacto do transporte marítimo.

//Como sensibilizar e fazer compreender às

//How to raise awareness and make people

pessoas que o que acontece nestas regiões

understand that what happens in these

remotas é importante para o mundo?

remote regions is important for the world?

Karen Sack refere que, por exemplo, em Portugal há um

Karen Sack points out that, for example, in Portugal there is

grande consumo de peixe. Ora, a corrente circumpolar em tor-

a lot of fish consumption. The circumpolar current around Ant-

no da Antártida está a provocar o que é chamado de proativi-

arctica is driving what is called primer proactivity, very small

dade primária – animais e plantas muito pequenos que, impul-

animals and plants that, driven by the main coastal currents,

sionados pelas principais correntes costeiras, sobem a costa

come up the coast of Africa or Latin America. Those currents

de África ou da América Latina. Essas correntes alimentam os

feed the fish that feed the world. Without a stable Antarctic,

peixes que alimentam o mundo. Sem um Antártico estável,

there will not be fish on the table for people to eat.

não haverá peixe na mesa para as pessoas comerem.

Kristina Gjerde quotes the Secretary-General of the UN,

Kristina Gjerde cita o Secretário-Geral da ONU, António

António Guterres, “We have to stop waging war on the planet.

Guterres, “Temos de parar de travar uma guerra contra o pla-

The planet is going to start waging war on us, slapping us in

neta. O planeta vai começar a contra-atacar, batendo-nos na

the face in unpredictable ways.” Weather cannot be controlled,

cara de forma imprevisível.” O tempo não pode ser controlado,

climate cannot be controlled, but injecting the concern for the

o clima não pode ser controlado, mas é possível injetar a preo-

long-term impacts of what countries are doing can be done.

cupação com os impactos a longo prazo do que os países es-

What the impact would be 20 years from now should be part

tão a fazer. A análise do impacto no prazo de 20 anos deveria

of every decision making.

fazer parte de cada tomada de decisão.

Carlos Soares believes one should pose pressing ques-

Carlos Soares acredita que se deve colocar questões

tions to people, for example: do they want to get rid of their

prementes às pessoas, por exemplo: será que elas estão dis-

iPhones in order to eliminate extraction of rare earth minerals

postas a abdicar dos seus iPhones para eliminar a extração

in specially protected areas like the Arctic? Do they want to

de minerais raros em áreas especialmente protegidas como o

restrict tourist flights in order to significantly decrease carbon

Ártico? Será que querem restringir os voos turísticos para di-

dioxide emissions and reduce ice melting in the Arctic and

minuir significativamente as emissões de dióxido de carbono

Antarctic?

e reduzir o degelo no Ártico e na Antártida?

Karen Sack points out that the Ocean and what is going on

Karen Sack salienta que o Oceano e o que se passa no

in the Ocean should be recognised as a highly political issue,

Oceano deve ser reconhecido como uma questão eminen-

because it is linked so closely to what is happening with the

temente política, pois está intimamente ligado ao que está a

climate and with the biodiversity crisis.

acontecer com o clima e com a crise da biodiversidade.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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Francisco Lopes enfatizou a importância do tema, tão caro

Francisco Lopes emphasised the importance of the topic,

a Portugal em função da sua história e geografia, mas também

which is so dear to Portugal due to its history and geography,

a nível global, dada a crescente constatação de que o Oceano

but also globally, as there is a growing awareness that the

desempenha um papel insubstituível na preservação da saú-

Ocean plays an irreplaceable role in the preservation of the

de do planeta e no desenvolvimento sustentável dos povos

health of the planet and the sustainable development of the

que o habitam. O Oceano constitui uma prioridade estratégica

people on it. The Ocean is a key priority for Portugal in a number

de Portugal, em vários domínios e contextos, incluindo no pla-

of areas and contexts, including at the multilateral level and, in

no multilateral e, em particular, no quadro das Nações Unidas.

particular, within the framework of the United Nations. The way

A forma como o Oceano foi sendo gerido e debatido no seio

the Ocean has been managed and discussed within the United

das Nações Unidas tem evoluído ao longo do tempo, com a

Nations has evolved over time, alongside the growing value

progressiva valorização do mar como prioridade estruturan-

of the sea as a structuring priority, and how the knowledge of

te, e com o modo como foi progredindo o conhecimento do

the Ocean has advanced: its biodiversity and its role from the

Oceano, da sua biodiversidade e o seu papel do ponto de vista

economic, climatic, and environmental points of view.

económico, do ponto de vista climático e do ponto de vista
ambiental.

O momento que marcou decisivamente o envolvimento

The Third United Nations Conference on the Law of the

da ONU na governação do Oceano foi a Terceira Conferência

Sea 1973-1982 was a landmark in the UN’s participation in the

da ONU sobre o Direito do Mar de 1973 a 1982, da qual resultou

governance of the Ocean, which resulted in the adoption of

a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do

the United Nations Convention on the Law of the Sea (UN-

Mar, a UNCLOS. Esta convenção marca um ponto de viragem

CLOS). The convention is a turning point. Indeed, it is the be-

e constitui, de facto, o princípio do novo paradigma do envol-

ginning of a new paradigm for the involvement of the United

vimento das Nações Unidas na governação do Oceano. Esta

Nations in good Ocean governance. The first stage featured

primeira fase é muito marcada pela lente da definição de juris-

the definition of jurisdictions, laying down clear rules on the

dições, a consagração de regras claras em matéria de liberda-

freedom of navigation and the access to resources. Essentially,

de de navegação e de acesso a recursos. O papel das Nações

the United Nations acts as an arbiter between traditional mar-

Unidas é assim, essencialmente, o papel de árbitro entre as

itime powers that, on the one hand, are more concerned with

potências marítimas tradicionais, por um lado, mais preocu-

access to resources and their exploitation and safeguarding

padas com o acesso e a exploração de recursos e com a sal-

the freedom of navigation, and the new independent states,

vaguarda da liberdade de navegação, e os novos Estados in-

on the other hand, that look to the Ocean as a way to ensure

dependentes, por outro lado, que olham para o Oceano como

their sovereignty and economic prosperity through access to

uma forma de assegurar a sua soberania e a sua prosperidade

the Ocean resources.

económica através do acesso aos respetivos recursos.

The tension between these two blocs gave rise to a del-

É da tensão entre estes dois blocos de interesses que nas-

icate balance, which later translated into the United Nations

ce um delicado equilíbrio que foi depois convertido na Decla-

Convention on the Law of the Sea. The latter lays down the

ração das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabe-

current governance framework, in which the UN takes on the

lece um modelo de governação que tem perdurado até aos

role of promoter and curator of the legal framework, often

dias de hoje e no qual a ONU assume o papel de promotora

called the Constitution of the Oceans. However, this is a role

e curadora de um quadro jurídico que muitas vezes apelidam

that has grown substantially over the past decades, not least
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de Constituição dos Oceanos. No entanto, este é um papel

in response to the transformation in the way the Ocean and its

que cresceu substancialmente ao longo das últimas décadas,

biodiversity are understood and are interpreted from an eco-

nomeadamente em resposta à transformação da forma como

nomic and environmental standpoint. The International Year of

o Oceano e a sua biodiversidade são entendidos e são inter-

the Ocean (1998) is possibly one of the chapters of this turn-

pretados do ponto de vista económico e ambiental, sendo tal-

ing point. From an economic perspective, the exploitation of

vez o ano internacional do Oceano (1998) um dos capítulos

the Ocean based essentially on the extraction of its resources

dessa viragem. Numa perspetiva mais económica, passou-se

evolved into a more complex vision, encompassing a range

de uma visão em que a exploração do Oceano assentava es-

of economic activities, entailing more sophisticated forms of

sencialmente na extração de recursos para algo muito mais

governance that transcend national borders. From an environ-

complexo, compreendendo várias atividades económicas que

mental point of view, the understanding of the importance and

exigem tipos de governação mais sofisticados e que vão além

fragility of the Ocean and marine resources has also changed,

da mera limitação de fronteiras. Do ponto de vista ambiental,

consequently giving rise to the need to protect them for pres-

assistiu-se também a uma transformação no entendimento da

ent and future generations. This transformation is in line with

importância e da fragilidade do Oceano, e dos recursos mari-

the development towards a multipolar and interdependent

nhos, e logo a necessidade de os proteger, para as gerações

world, and the growing role of non-state actors, which gradu-

presentes e para as gerações futuras. Esta transformação

ally contributes to the growing importance of the sustainable

coincide com a evolução para um mundo multipolar e inter-

development pillar, among other consequences, i.e. a read-

dependente, bem como com a emergência do papel de ato-

justment of the UN’s mandate regarding the Ocean.

res não estatais, o que, entre outras consequências, contribui
gradualmente para o crescimento da importância do pilar do
desenvolvimento sustentável, um reajustamento do que se
entendia como sendo um mandato das Nações Unidas nesta
matéria do Oceano.

É desta conjugação de forças que resulta o início de uma

These combined forces resulted in the start of a unique

transição que tem muito de singular e que vai acontecendo

transition that is gradually unfolding, a transition we are now

progressivamente, sendo que ainda estamos em plena fase

experiencing. The UN has gone from being a mere facilitator

de transição. A ONU passa de uma mera facilitadora e curado-

and curator of a legal framework for the Ocean – i.e. the guar-

ra de uma ordem jurídica do Oceano, ou seja, de garante de

antor of an infrastructure providing the appropriate functional-

uma infraestrutura que oferece a funcionalidade, estabilida-

ity, stability and predictability that allow States to promote the

de e previsibilidade suficientes para que os Estados possam

use of the Ocean in a context of peace and security – to a more

promover os usos do Oceano no contexto de paz e seguran-

active promoter of change in the way the Ocean is governed

ça, para uma promotora mais ativa de uma transformação na

and the way the Ocean itself and its biodiversity are preserved

forma como o Oceano é governado e na forma como este e a

for the benefit of the planet and its inhabitants. There are many

sua biodiversidade são preservados em benefício do planeta e

examples of this change, two of which deserve special atten-

da humanidade. Esta é uma transformação que pode ser vista

tion: the BBNJ process and the adoption of Sustainable Devel-

através de um conjunto de exemplos, dois dos quais merecem

opment Goal 14 (SDG 14) of the 2030 Agenda.

especial atenção: o processo BBNJ e a adoção do Objetivo

Concerning the first example, the BBNJ process (Biodiver-

de Desenvolvimento Sustentável 14 (ODS 14) da Agenda 2030.

sity of areas beyond national jurisdiction), within the frame-
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No que diz respeito ao primeiro destes exemplos, o pro-

work of the Intergovernmental Conference on an international

cesso da BBNJ (do inglês, Biodiversity of areas beyond natio-

legally binding instrument on marine biological diversity in

nal jurisdiction) no quadro da Conferência Intergovernamen-

areas beyond national jurisdiction, is a flagship process for

tal para a elaboração de um instrumento internacional para

several reasons. In particular, it seeks to insert the concept

a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade

of a concerted and sustainable use of marine biodiversity in

marinha em áreas além da jurisdição nacional, é um processo

the UNCLOS universe. The concept was underdeveloped in

emblemático por várias razões, mas, em particular, pelo facto

the UNCLOS, which was highly focused on managing land

de procurar introduzir no universo da UNCLOS o conceito de

resources. The BBNJ is also emblematic because it is based

concertação e utilização sustentável da biodiversidade mari-

on a new concept of marine space. It is no longer focused so

nha. Este conceito foi muito pouco desenvolvido na UNCLOS

much on a tight division of jurisdictions, but rather it operates

que era muito orientado para a gestão de recursos terrestres.

on the idea that spaces are necessarily interdependent, and

Mas a BBNJ também é emblemática por se basear numa nova

what happens in a national jurisdiction, or beyond the national

conceção do espaço marinho, já não tanto focada numa divi-

jurisdictions, impacts other jurisdictions. It is further influenced

são estanque de jurisdições, mas antes informada pela ideia

by the way the Ocean is economically explored, with multiple

de espaços necessariamente interdependentes, em que o

coexisting uses and activities.

que acontece numa determinada jurisdição nacional, ou para

The second relevant process is SDG 14. In 2015 the United

além das jurisdições nacionais, tem impacto sobre outras

Nations National Assembly adopted the Agenda 2030, which

jurisdições, e ainda por ser influenciado por uma perspetiva

includes the 17 Sustainable Development Goals, among which

diferente quanto à forma como a exploração económica do

is SDG 14 on Oceans, Seas and Marine Resources. This was

Oceano é feita, em que múltiplos usos e atividades coexistem.

one of the most important moments in the transformation of

O segundo processo a registar é relativo ao ODS 14. A ado-

the UN mandate for the Ocean. First, because it enshrines

ção pela Assembleia Nacional das Nações Unidas, em 2015,

the Ocean as a global heritage, which must be preserved to

da Agenda 2030, e dentro dessa Agenda 2030, dos 17 Objeti-

guarantee the survival of the planet and humanity. Second,

vos de Desenvolvimento Sustentável, entre os quais o ODS 14

because the Ocean and marine resources are also treated

sobre Oceanos, Mares e Recursos Marinhos, é um processo

as development mechanisms, i.e. it underscores their role as

que representa um dos momentos mais importantes da trans-

fundamental elements for the sustainable development of in-

formação do Mandato da ONU relativamente aos assuntos do

habitants in the three classical areas: economic, social and en-

Oceano. Em primeiro lugar, porque regista universalmente o

vironmental. Third, because it seeks for the first time to iden-

Oceano enquanto património que é fundamental conservar

tify the concrete action that must be taken to safeguard two

de modo a garantir a própria sobrevivência do planeta e da

essential values, conservation and sustainable use, by setting

humanidade. Em segundo lugar, porque o Oceano e os recur-

precise and measurable targets within SDG 14. This goal is thus

sos marinhos são também tratados enquanto mecanismos de

comprehensive and requires that these targets be pursued by

desenvolvimento, ou seja, sublinha-se o seu papel enquanto

Member States, and other non-state actors as well – compa-

elementos fundamentais para que os povos possam atingir

nies, non-governmental organisations, philanthropic organi-

o seu desenvolvimento sustentável nas três componentes

sations, and universities - all of whom must take part in this

clássicas: económica, social e ambiental. Em terceiro lugar,

collective effort.

porque procura, pela primeira vez, identificar o que é preciso
fazer em concreto para salvaguardar dois valores essenciais, a
conservação e a utilização sustentável, e estabelecendo metas precisas e mensuráveis dentro do ODS 14. Este objetivo
tem, assim, uma natureza abrangente e impõe que essas metas sejam prosseguidas não só pelos Estados Membros, mas
por outros atores não estatais – empresas, organizações não
governamentais, organizações filantrópicas e universidades –
devendo todos contribuir para o esforço coletivo.
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Portugal, no período pós restauração da democracia, foi,

In the period after democracy was restored, Portugal was,

sobretudo, espectador da primeira fase de envolvimento das

most of all, an observer of the first phase of the UN’s involve-

Nações Unidas na gestão do Oceano, que resultou na UN-

ment in the management of the Ocean, which resulted in the

CLOS. Nesta segunda fase tem sido bastante mais intervenien-

UNCLOS. In the current second phase, it has been more pro-

te e, na verdade, até um dos impulsionadores das transfor-

active and has even been one of the drivers of the ongoing

mações que têm acontecido. Desde logo porque, por razões

change. Primarily because, for geographical, historical, cultur-

geográficas, históricas, culturais, económicas, o Oceano mo-

al, and economic reasons, the Ocean shapes the world view of

dela a mundividência do país, a forma como se relaciona com

the country, the way it relates to others, and how it fits into the

os outros e se insere no quadro das relações internacionais em

framework of international relations in general. Consequently,

geral, sendo assim um elemento fundamental e estruturante

the Ocean is a fundamental and structuring element of Portu-

da política externa portuguesa. Depois, porque enquanto país

guese foreign policy. Secondly, Portugal is a maritime country

marítimo simultaneamente comprometido com uma ordem

simultaneously committed to a public order of the Ocean and

pública do Oceano e o multilateralismo acerca da primazia

multilateralism in the framework of the primacy of interna-

do direito internacional, Portugal está empenhado em garan-

tional law and is thus engaged in more effective mechanisms

tir mecanismos mais eficazes de gestão regional e global dos

for regional and global management of the challenges of the

desafios do Oceano e, por fim, porque a dimensão e a riqueza

Ocean. Finally, in view of the size and wealth of the Portuguese

do espaço marítimo português, conjugadas com a noção de

maritime space, combined with the notion that the problems

que os problemas do espaço oceânico estão estreitamente

of the Ocean are closely interrelated and must be addressed

interrelacionados e devem ser considerados como um todo,

holistically, the international community is called upon to take

torna fundamental a promoção do reforço da governação do

concerted action to promote the strengthening of Ocean gov-

Oceano numa ação concertada da comunidade internacional

ernance in response to these challenges.

na resposta a estes desafios.

Portugal tem estado na linha da frente de iniciativas no

Portugal has been in the forefront of UN initiatives for rein-

quadro das Nações Unidas para aprofundar a governação do

forcing the governance of the Ocean, such as the BBNJ men-

Oceano, como é o caso da já referida BBNJ, para reforçar o

tioned above, to enhance knowledge about the Ocean and

conhecimento do Oceano e da ciência que apoia a sua con-

the science that sustains its conservation and sustainable use,

servação e utilização sustentável, como é o caso da Déca-

such as the Decade of Ocean Science and the World Ocean

da da Ciência Oceânica e do World Ocean Assessment, mas

Assessment. In New York, it coordinates together with Fiji, the

também em Nova Iorque, onde é, conjuntamente com as Fiji,

Coordinator of the Friends of the Ocean Group, a set of coun-

Coordenador do Grupo dos Amigos do Oceano, um conjunto

tries that seeks to implement the Agenda of the Oceans more

de países que procura avançar de forma mais célere e efetiva

rapidly and effectively. In this context, Portugal and Singapore

a Agenda do Oceano. Neste contexto, Portugal tem assumido,

have been engaged in facilitating the negotiations of the po-

com Singapura, a co-facilitação das negociações da declara-

litical statement of the first United Nations Ocean Conference,

ção política da primeira conferência dos Oceanos das Nações

which took place in New York in 2017, and it is now beginning

Unidas, a partir de Nova Iorque, em 2017, e mobiliza-se agora,

to organise, together with Kenya, the Second Edition of the

para organizar, em conjunto com o Quénia, a Segunda Edição

United Nations Ocean Conference. The conference was sup-

da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas – Conferên-

posed to have been held in Lisbon in June 2020 but, due to

cia que esteve agendada para ter lugar em Lisboa em junho

the pandemic, it should take place in 2022, if health conditions
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de 2020 mas que, devido à pandemia, terá lugar, caso as con-

permit. By assuming this responsibility, Portugal not only gives

dições sanitárias o permitam, em 2022. Ao assumir esta res-

voice in the multilateral context to the strategic priority of the

ponsabilidade, Portugal não só dá expressão no contexto mul-

Ocean in the framework of its foreign policy, but also seeks

tilateral à prioridade estratégica que o Oceano representa no

to help the United Nations continue its work to promote col-

quadro da sua política externa, como procura contribuir para

lective action in an increasingly active, more coordinated and

que a ONU de uma forma cada vez mais ativa, mais coordena-

coherent way, which can translate into a healthier Ocean with a

da e mais coerente, dê continuidade ao seu trabalho de impul-

greater capacity to contribute to our sustainable development.

sionar uma ação coletiva que se possa traduzir num Oceano

This endeavour does not end with the second UN Ocean

mais saudável e com maior capacidade para contribuir para o

Conference. It will continue to be fuelled and pursued in the

desenvolvimento sustentável de todos nós.

context of other equally fundamental processes that aim to

Este é um esforço que não termina com a Segunda Con-

protect the future of the Ocean, such as the implementation

ferência dos Oceanos das Nações Unidas, mas que continua

of the Paris Agreement, in the area of the climate, or the global

a ser alimentado e perseguido no âmbito de outros proces-

framework for biodiversity after 2020. Portugal, together with

sos igualmente fundamentais na perspetiva de salvaguardar

Kenya, and the UN Secretary-General’s Special Envoy for the

o futuro do Oceano, tais como a aplicação do Acordo de Paris,

Ocean, Ambassador Peter Thomson, will support the President

na área do clima, ou o quadro global para a biodiversidade

of the UN General Assembly in the organisation of a high-lev-

pós 2020. Portugal, juntamente com o Quénia, e com o En-

el event in June of the current year. The idea is to maintain

viado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o

the ambition and engagement of the international communi-

Oceano, o embaixador Peter Thomson, apoiará o Presidente

ty at a high level, including the community of the Ocean, to

da Assembleia Geral da ONU na organização de um evento

rise to the challenges in the area. This event will be held this

de alto nível em junho deste ano, para manter a ambição e

summer in New York, and it will offer all countries, interna-

para manter mobilizada a comunidade internacional, incluin-

tional organisations and civil society the chance to learn how

do a comunidade do Oceano, na resposta aos desafios que

the targets of SDG 14 are being implemented. Furthermore, it

se colocam nesta área. Este evento, que terá lugar no verão

will be an opportunity to receive an update on the Decade of

deste ano em Nova Iorque, constituirá uma oportunidade para

Ocean Science for Sustainable Development, the BBNJ inter-

que todos os países, as organizações internacionais e a so-

governmental conference, and other international processes

ciedade civil possam saber como estão a ser aplicadas essas

related to preserving the sustainable use of the Ocean. Such

várias metas do ODS 14, mas também será uma oportunidade

commitment on the multilateral level under the United Na-

para um ponto de situação sobre a Década da Ciência Oceâ-

tions is the reflection and an incentive to the growing interest

nica para o Desenvolvimento Sustentável, sobre a conferência

and enhanced commitment to maritime matters on the part

intergovernamental da BBNJ, e sobre outros processos inter-

of Portuguese economic players, Portuguese universities and

nacionais relacionados com a preservação do uso sustentável

innovation centres, so that, slowly but surely, Portugal may be-

do Oceano. Todo este esforço, no plano multilateral no âmbi-

come a leading player in the blue economy.

to das Nações Unidas, é reflexo e estímulo para um interesse
crescente e para um maior envolvimento nos temas marítimos
dos atores económicos nacionais, das universidades portuguesas e dos polos de inovação a fim de que, aos poucos mas
de uma forma segura, Portugal seja um espaço cada vez mais
decisivo para a economia azul.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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De que forma o tráfico, pirataria e ameaças militares

How do piracy, trafficking and military threats affect

navais estão a afetar a paz, a segurança humana e

peace, the wellbeing of people and freedom of navi-

a liberdade de navegação? Que regiões estão sujei-

gation? What are the major threatened areas? Are the

tas a maiores ameaças? As abordagens multilaterais

multilateral approaches to deal with the safety of the

para aumentar a segurança dos mares são eficazes e

Ocean effective and coherent?

coerentes?
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O Atlântico é uma das regiões económicas mais importan-

The Atlantic is one of the most important economic re-

tes do planeta onde todas as grandes economias mundiais e

gions on the planet. All of the world’s major economies and

os principais atores militares estão presentes. Nesta região do

the main military players are present in the Atlantic. There are

globo existem importantes reservas de energia, um tráfego ma-

important energy reserves, very intense maritime traffic, and a

rítimo muito intenso e uma elevada densidade de linhas sub-

very high density of underwater sea lines of communication.

marinas de comunicação. João Gomes Cravinho afirma que, de

João Gomes Cravinho states that, from a Portuguese perspec-

uma perspetiva portuguesa, outros dois aspetos se revestem

tive, there are two other aspects that are of major strategic rel-

de grande relevância estratégica: o Atlântico é o lar da OTAN, a

evance: the Atlantic is home to NATO, the North Atlantic Treaty

Organização do Tratado do Atlântico Norte, e é também o lar de

Organization, and it is also home to various Portuguese-speak-

vários países de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde,

ing countries, Brazil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, and

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Isto significa que Portugal

São Tomé. This means that Portugal is certainly committed to

está indubitavelmente comprometido com mecanismos que

mechanisms that can improve forms of safeguarding the glob-

possam melhorar as formas de salvaguardar os bens comuns

al commons that we benefit from.

globais de que todos beneficiamos.

//O que está a mudar no Atlântico?

//What is changing in the Atlantic?

João Gomes Cravinho refere alguns pontos. Em primeiro

João Gomes Cravinho points out a few thoughts. Firstly,

lugar, uma viragem muito significativa ao nível da concorrência

a turn of significant geopolitical competition. The Atlantic has

geopolítica. O Atlântico tem sido uma região muito calma e

been a very quiet, very stable region in the past few decades,

muito estável nas últimas décadas, devido a um nível reduzido

due to a reduced level of strategic rivalry, especially in the

de rivalidade estratégica, especialmente no Atlântico Norte,

North Atlantic, where Europeans and North Americans have

onde europeus e norte-americanos têm sido aliados na OTAN.

been allies in NATO. Twenty years ago, at the beginning of the

Há vinte anos, no início do século, a emergência dos BRICS co-

century, the emergence of BRICS began to change the coop-

meçou a mudar a dinâmica de cooperação. Por um lado, dois

erative dynamics. Two of the BRICS were South Atlantic pow-

dos BRICS eram potências do Atlântico Sul, o Brasil e a África

ers, Brazil and South Africa; however, it was the tremendous

do Sul; contudo, foi a poderosa emergência da China como

emergence of China as a commercial power that introduced

uma potência comercial que veio introduzir mudanças muito

very significant changes. China’s increasing presence in Latin

significativas. A presença crescente da China na América Lati-

America and in Africa implies an increasing presence in the

na e em África implica uma presença crescente no Atlântico.

Atlantic. The melting of the Arctic and the illegal occupation

O degelo do Ártico e a ocupação ilegal da Crimeia deram à

of Crimea have given Russia new and easier routes of access

Rússia novas e mais fáceis rotas de acesso ao Atlântico.

to the Atlantic.

Assim, é provável que o Atlântico seja uma das regiões

Thus, the Atlantic is likely to be one of the most geopoliti-

mais disputadas do ponto de vista geopolítico. As linhas es-

cally contested regions. The strategic lines of communication,

tratégicas de comunicação, sejam elas comerciais, ou sub-

be they commercial ones, or underwater lines, will be increas-

marinas, serão cada vez mais desafiadas. Os investimentos

ingly challenged. Russia’s military investments aggressive-

militares da Rússia visam uma presença militar mais assertiva

ly aim for a more assertive military presence in the Atlantic.

no Atlântico. A Rússia tem uma preferência e uma predisposi-

Russia has a predisposed preference for asymmetric means,

ção para meios assimétricos, o que também tem impacto, e a

which also has an impact, and China is building what will be-

China está a construir aquela que será, num futuro não muito

come at some point in the not-too-distant future, the world’s

distante, a maior marinha do mundo. O Atlântico faz parte dos

largest navy. The Atlantic is part of the planning for the use of

planos chineses para utilização dessa marinha. Se acrescen-

that navy. If one adds the unresolved tension between NATO
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tarmos a este contexto a tensão não resolvida entre aliados da

allies to this context, there is an intensification of negative ten-

OTAN, verifica-se uma intensificação das tendências negativas

dencies for the Atlantic, meaning it is particularly important to

para o Atlântico, o que significa que é particularmente impor-

renew the transatlantic dialogue.

tante renovar o diálogo transatlântico.

There are at least two other aspects attached to increased

Há pelo menos dois outros aspetos ligados ao aumento da

competition for resources: one is an intensification of the claims

concorrência pelos recursos: um é uma intensificação das rei-

about the areas of responsibility of coastal states, about conti-

vindicações sobre as áreas de responsabilidade dos Estados

nental shelves, which can trigger frontier disputes. Another re-

costeiros e as plataformas continentais, o que pode desen-

lates to the illegal exploitation of resources belonging to states

cadear disputas fronteiriças. O outro está relacionado com a

that do not have the capacity to protect their own waters.

exploração ilegal de recursos pertencentes a Estados que não
têm capacidade para proteger as suas próprias águas.

Piracy is one of the biggest threats to commercial flows,
and the Gulf of Guinea has become by far the major world-

A pirataria é uma das maiores ameaças aos fluxos comer-

wide focus of piracy: in 2020, 95% of worldwide attacks took

ciais e o Golfo da Guiné tornou-se de longe o principal foco

place in the Gulf of Guinea, which, just a few years ago, repre-

mundial da pirataria: em 2020, 95% dos ataques mundiais tive-

sented less than half of those attacks. Last year, 2020, about

ram lugar no Golfo da Guiné quando, há apenas alguns anos,

130 sailors were kidnapped, compared to 39 in 2019. Coun-

esta região registava menos de metade desses ataques. No

tries and governments should worry not only about each one

ano passado, em 2020, cerca de 130 marinheiros foram rapta-

of these dynamics, but also about the convergence between

dos, em comparação com 39 em 2019. Os países e governos

them, for example: the convergence between drug trafficking,

devem preocupar-se não só com cada uma destas dinâmicas,

which involves South America as a producer, Africa as a stag-

mas também com a convergência entre elas, por exemplo, a

ing post, Europe and North America as consumer markets on

convergência entre o tráfico de droga, que envolve a América

the one hand, and the financing of terrorism in the Sahel on

do Sul como produtor, a África como palco, a Europa e a Amé-

the other hand.

rica do Norte como mercados de consumo, por um lado, e o
financiamento do terrorismo no mar, por outro lado.

Estas dinâmicas que envolvem o tráfico de droga são ex-

These dynamics involving drug trafficking are extremely

tremamente corrosivas para as estruturas estatais, com o con-

corrosive to state structures, with the risk of state capture by

sequente risco de captura estatal pelo crime organizado. Só

organised crime. Only complex responses are capable of be-

respostas complexas podem ser respostas eficazes, envolven-

ing effective responses, which involve both market control of

do tanto o controlo do mercado de bens libertados e da oferta

released goods and supply and demand, as well as the capac-

e procura, como a capacidade de reprimir o próprio comércio

ity to repress the trade itself at sea. All of these have a neg-

no mar. Todas elas têm um impacto negativo na paz e estabili-

ative impact on the peace and stability in Atlantic societies,

dade das sociedades atlânticas e, portanto, no próprio Oceano

and therefore upon the Ocean itself, and just like piracy, this

e, tal como a pirataria, esta dinâmica é facilitada por uma falta

dynamic is facilitated by a lack of common situational aware-

de consciência situacional comum e por insuficientes meios de

ness, and by insufficient means of dissuasion and deterrence.

dissuasão. Ao identificar estes problemas crescentes é tam-

By identifying those problems it is also possible to identify

bém possível identificar soluções para contrariá-los. Há uma

solutions to compensate for the increasing problems. There is

necessidade cada vez maior de uma ação atlântica concertada,

a growing need for concerted Atlantic-wide action, in which

na qual a dimensão militar terá de estar presente, mas também

the military dimension will have to be present, but there must

tem de haver uma maior compreensão política das externalida-

also be a greater political understanding of the negative exter-

des negativas que afetam toda a região atlântica.

nalities that affect the entire Atlantic region.
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O degelo da região do Ártico tem um impacto geopolíti-

The melting of the Arctic region has a significant geopolit-

co e estratégico significativo devido à identificação de novos

ical and strategic impact because of the identification of new

recursos, ao desenvolvimento de novas vias de acesso e tam-

resources, the development of new access routes, and also

bém devido à subida do nível do mar nos Estados costeiros.

because of the rise of the sea level in coastal states. We have

Temos um maior impacto de eventos climáticos extremos, o

a greater impact on extreme weather events, which again has

que mais uma vez tem um forte impacto nas comunidades

a strong impact on coastal communities. On the positive side,

costeiras. Do lado positivo, os desenvolvimentos na tecnolo-

developments in space technology can help monitor, forecast,

gia espacial podem ajudar a monitorizar, prever e desenvolver

and develop appropriate humanitarian responses, but these

respostas humanitárias apropriadas, mas estas são respos-

are responses to something negative that is already happen-

tas a algo negativo que já está a acontecer. A poluição e a

ing. Pollution and the sustainability of natural resources also

sustentabilidade dos recursos naturais afetam igualmente a

affect the subsistence of communities, and the so-called blue

subsistência das comunidades e a chamada economia azul

economy requires greater coordination, greater control in

requer maior coordenação, maior controlo na utilização dos

the use of sea resources, and it requires better mechanisms

recursos marinhos, e exige melhores mecanismos para impor

for imposing respect for the states’ sovereignty of coastal

o respeito pela soberania dos Estados sobre as comunidades

communities.

costeiras.

//Quais são os desafios de segurança

//What are the most pressing and current

mais prementes e atuais no Mediterrâneo?

security challenges in the Mediterranean?

Leendert Bal salienta que o tráfico de seres humanos é

Leendert Bal points out that human trafficking is an impor-

uma questão importante, juntamente com o contrabando de

tant issue, together with tobacco smuggling and arms trafficking.

tabaco e o tráfico de armas.

Regarding human trafficking, there is an estimated total of

Relativamente ao tráfico de seres humanos, estima-se um

20 000 deaths or missing persons (from people trying to reach

total de 20 000 mortes ou pessoas desaparecidas (entre as

the EU) since 2014. The EC puts the cost to the EU at more than

pessoas que tentam chegar à UE) desde 2014. A Comissão Eu-

2.7 billion Euro per year. In April 2020, Europol warned that the

ropeia estima que o custo para a UE se cifre em mais de 2,7 mil

economic downturn caused by the pandemic might lead to an

milhões de euros por ano. Em abril de 2020, a Europol advertiu

increase in human trafficking. The problem of irregular migra-

que a recessão económica causada pela pandemia poderia

tion is also linked to criminal activity as money is made out of

levar a um aumento do tráfico de seres humanos. O problema

bringing people into the EU.

da migração irregular está também ligado à atividade crimi-

Tobacco smuggling is run by serious organised crime rings

nosa, uma vez que são obtidos lucros com o transporte de

to fund other criminal activities. It seems like an easy way to

pessoas para a UE.

make money, risks are lower than other illegal activities, and

O contrabando de tabaco é gerido por redes de crimina-

money made by smuggling tobacco is sometimes reinvested

lidade organizada para financiar outras atividades criminosas.

in other activities – for example, in buying and selling arms,

Parece ser uma forma fácil de ganhar dinheiro, os riscos são

also in the region. The EC puts the cost of the illicit trade in

inferiores aos de outras atividades ilegais e o dinheiro ganho

tobacco products to EU and national budgets at 10 billion Euro

com o contrabando de tabaco é por vezes reinvestido em ou-

per year.

tras atividades – por exemplo, na compra e venda de armas,

Europe is a major consumption market of narcotics, but it

também na região. A Comissão Europeia contabiliza o custo

is not a producer. Most arrive in Europe via maritime routes.

do comércio ilícito de produtos de tabaco nos orçamentos da

Some of those narcotics are coming from South America or

UE e nacionais em 10 mil milhões de euros por ano.

Africa to the EU, different routes being used to bring narcotics

77

78

O OCEANO

THE OCEAN

//Por águas (in)seguras

//On (un)safe waters

A Europa é um grande mercado de consumo de estupe-

into the EU, which also happens in the Mediterranean. There

facientes, embora não seja produtor, mas a maioria chega à

are typical hotspots, for example, the border area between

Europa através das rotas marítimas. Alguns desses narcóticos

Morocco and Algeria. In 2017, the European Monitoring Centre

vêm da América do Sul ou de África para a UE, sendo utiliza-

for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) estimated the total

das diferentes rotas para entrada na UE, algumas também no

value of the retail market for illicit drugs at 30 billion Euro.

Mediterrâneo. Existem pontos de acesso típicos, por exemplo,

There are also EEZ disputes between countries:

a zona fronteiriça entre Marrocos e a Argélia. De acordo com
uma estimativa do Observatório Europeu da Droga e da Toxi-

•

●Croatia-Slovenia Border - In 2017, the Permanent Court

codependência (OEDT), o mercado retalhista de drogas ilícitas

of Arbitration drew the border in the Gulf of Piran, ruling

valia 30 mil milhões de euros em 2017.

that Slovenia should have direct access to international
waters in the north Adriatic Sea using a corridor cross-

Existem também disputas entre países ligadas às ZEE:

ing Croatian waters.

•

●a fronteira Croácia-Eslovénia - Em 2017, o Tribunal Per-

•

cences in the areas around the islands of Pantelleria,

Piran, decidindo que a Eslovénia deveria ter acesso di-

Linosa and Lampedusa have led to formal complaints

reto às águas internacionais no norte do Mar Adriático,
utilizando um corredor que atravessa as águas croatas.

•

•

●Italy-Malta-Tunisia-Libya Border - Oil exploration li-

manente de Arbitragem traçou a fronteira no Golfo de

in recent decades.

•

●Greece-Cyprus-Turkey Border - Turkey’s gas explora-

●a fronteira Itália-Malta-Tunísia-Líbia - As licenças de

tion in the Eastern Mediterranean in waters claimed by

exploração petrolífera nas áreas em redor das ilhas de

Greece and Cyprus has resulted in the deployment of

Pantelleria, Linosa e Lampedusa originaram queixas

military assets and a show of force in the region, in-

formais nas últimas décadas.

cluding by France.

●a fronteira Grécia-Chipre-Turquia - A exploração de
gás pela Turquia no Mediterrâneo Oriental em águas
reclamadas pela Grécia e Chipre resultou no destacamento de meios militares e numa demonstração de
força na região, incluindo pela França.

//O que está a acontecer na região do

//What is happening in the Southeast

Sudeste Asiático?

Asian region?

Kaitlin Meredith concentrou as suas observações na região

Kaitlin Meredith focused her remarks on the Southeast

do Sudeste Asiático. Pela sua própria natureza geográfica, é

Asian region. By its very nature of geography, it is a maritime

uma região marítima. 9 dos 10 Estados asiáticos são países cos-

region. 9 out of the 10 Asian States are coastal states, and two

teiros e dois deles são arquipélagos. A Indonésia tem mais de 17

of them are archipelagic states. Indonesia has over 17 000 is-

000 ilhas e as Filipinas mais de 7 000. Uma percentagem muito

lands, and the Philippines over 7 000. A very significant per-

significativa da população do Sudeste Asiático é uma popula-

centage of the population in Southeast Asia is a coastal popu-

ção costeira, com laços históricos e económicos com o mar.

lation, with historical and economic ties to the sea.

Os Estados asiáticos são relativamente ricos em compara-

Asian States are relatively rich compared to many of the

ção com muitas das regiões do mundo. Não existem leis co-

regions in the world. There is no common law in Asia and that

muns na Ásia e isso afeta a sua capacidade de responder a al-

affects their ability to respond to some of the crimes. However,

guns dos crimes. No entanto, como muitas regiões do mundo,

like many regions of the world, prosperity is not evenly felt, and

a prosperidade não é sentida de forma uniforme, e são sobre-

it is the coastal communities in particular that are just propor-
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tudo as comunidades costeiras que são proporcionalmente

tionally poor, compared to capital regions. The blue economy

mais pobres em comparação com as regiões centrais. A eco-

is very important in the region, specifically issues like fishing,

nomia azul é muito importante na região, em particular tudo o

tourism, and shipping; the maritime spaces are typically very

que está associado à pesca, turismo e navegação; os espaços

busy with vessels, which, again, can constitute a challenge to

marítimos estão tipicamente frenéticos com embarcações,

maritime law enforcement. Most states in the region do have

o que, mais uma vez, pode constituir um desafio à aplicação

a fairly professional and well-equipped maritime law enforce-

do direito marítimo. A maioria dos Estados da região tem uma

ment capacity, although there are a number of multilateral

capacidade de aplicação do direito marítimo razoavelmente

or cooperation mechanisms in the region, first and foremost

profissional e bem equipada, embora existam vários mecanis-

Asian, but also an operational Maritime Information Fusion

mos multilaterais ou de cooperação na região, em primeiro

Centre with dedicated officers who focus specifically on the

lugar asiáticos, mas também um Centro de Coordenação de

issue of piracy.

Informação Marítima totalmente operacional com oficiais dedicados especificamente à questão da pirataria.

The Malacca and Singapore straits are one of the key global shipping routes; they link the Pacific Ocean and the Indian

Os estreitos de Malaca e Singapura são uma das principais

Ocean and serve as a key transportation hub for oil transported

rotas marítimas mundiais; ligam o Oceano Pacífico e o Ocea-

from the Middle East to Asia. It is a naturally preferred point

no Índico e servem como um importante centro de transporte

geographically, being linked to a number of islands, making

de petróleo transportado do Médio Oriente para a Ásia. É um

it a perfect hiding place and escape route. For that reason, for

ponto geográfico por excelência, estando ligado a várias ilhas,

decades and decades it has been a really hotspot for piracy. In

o que o torna um esconderijo perfeito e uma rota de fuga pre-

response, some good initiatives were developed. The coastal

ferencial. Por essa razão, durante décadas e décadas tem sido

states Singapore, Malaysia and Indonesia, supported also by

um verdadeiro hotspot para a pirataria, tendo sido desenvolvi-

Thailand, set up a Malacca State Patrol in 2004, providing for

das em resposta várias boas iniciativas. Os Estados costeiros

coordinated maritime control, such as air patrols, and informa-

de Singapura, Malásia e Indonésia, apoiados também pela Tai-

tion exchange. There have been a few spikes of piracy since

lândia, criaram uma Patrulha Estatal de Malaca em 2004 que

this initiative was set up, especially in 2014 and 2015. There

assegura o controlo marítimo coordenado, nomeadamente

were also some highly violent attacks against oil tankers, but

patrulhas aéreas, e a troca de informações. Tem havido alguns

typically the numbers decreased.

picos de pirataria desde que esta iniciativa foi criada, espe-

Kaitlin Meredith refers to the piracy that is happening in

cialmente em 2014 e 2015. Houve também alguns ataques al-

Sulu and the Celebes Sea, which is a tri-border area between

tamente violentos contra petroleiros, mas de modo geral os

Indonesia, Malaysia and the Philippines. This region has been

números diminuíram.

plagued with insecurity at the hands of terrorist organisations

Kaitlin Meredith refere-se à pirataria que está a acontecer

such as Abu Sayyaf, which has been using ransom kidnapping

em Sulu e no Mar das Celebes, que é uma fronteira tripla en-

as a way for generating funds for its operations. It is a highly

tre a Indonésia, a Malásia e as Filipinas. Esta região tem sido

organised initiative, typically including other criminal organisa-

flagelada pela insegurança às mãos de organizações terroris-

tions as well that may help with the kidnappings. Between 2014

tas como Abu Sayyaf, que tem utilizado o rapto com resgate

and 2020, there were 13 vessels that were attacked, and prison-

como forma de gerar fundos para as suas operações. É uma

ers kidnapped for ransom. The organisation Stable Seas reports

iniciativa altamente organizada e que inclui também outras

that over 14 million dollars were generated for these organisa-

organizações criminosas que ajudam nos raptos. Entre 2014

tions. Again, there have been some fairly good responses in the

e 2020, houve 13 embarcações que foram atacadas, com pri-

region, and a cooperation agreement has been set up between

sioneiros raptados em troca de resgate. A organização Stable

the three coastal states, in spite of existing contested maritime

Seas estima que foram gerados mais de 14 milhões de dólares

boundaries between the Philippines and Malaysia.

para estas organizações. Mais uma vez, tem havido algumas
respostas bastante boas na região, e foi estabelecido um acordo de cooperação entre os três Estados costeiros, apesar do
conflito em curso em relação às fronteiras marítimas entre as
Filipinas e a Malásia.
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//Atualmente o Estado moçambicano não

//The Mozambique State is not, at the

controla plenamente áreas importantes da

moment, in full control of important areas

sua costa. Será este um facto importante a

of the coast. Is this an important fact to be

analisar quando se olha para essa região?

analysed when looking at that region?

Timothy Walker acredita que sim. Ao olhar para a história do

Timothy Walker believes it is. When looking at the history

comércio e controlo marítimo naquela parte do mundo, nun-

of maritime trade and control in that part of the world, there

ca houve muito controlo estatal sobre áreas específicas, mas

has never been a lot of state control over particular areas, but

o facto de uma linha costeira estar efetivamente a ser perdida

the fact that a coastline is effectively being lost to a group or

para um grupo ou organização que não só é hostil aos Estados

organisation that is not just hostile to states surrounding the

da região, mas integra a tática marítima nos seus ataques, le-

region but integrates their maritime tactic into its attacks, rais-

vanta questões realmente sérias, não só sobre a segurança po-

es really serious questions, not only about potential safety and

tencial e a segurança do desenvolvimento do gás, mas também

the security of gas developments, but also about shipping

sobre a navegação através do canal de Moçambique.

through the Mozambique channel.

Os principais portos, como a Beira, são ligações críticas

The main ports, such as Beira, are critical links to the

para os países sem litoral na África Austral. Se olharmos para

landlocked states in Southern Africa. So, when looking at the

o Canal de Moçambique, vemos que o Malawi, a Zâmbia, o

Mozambique Channel, Malawi, Zambia, Zimbabwe and many

Zimbabué e muitas grandes cidades, portos e vilas da região

large cities, ports and towns within the region are linked to port

estão ligados a cidades portuárias em Moçambique. De facto,

cities in Mozambique. In fact, these ports are critical to the sus-

estes portos são fundamentais para a sustentabilidade das ci-

tainability of inland cities in Southern Africa.

dades do interior da África Austral.

In Southern Africa, particularly the Southwest Indian Ocean,

Na África Austral, particularmente no Sudoeste do Ocea-

there is a proliferation of multilateral organisations: the Indian

no Índico, há uma proliferação de organizações multilaterais: a

Ocean Rim Association, the Regional Communities of the Af-

Associação da Orla do Oceano Índico, as Comunidades Regio-

rican Continent, the East African Community or the Southern

nais do Continente Africano, a Comunidade da África Oriental

African Development Community, to name a few. But African

ou a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, para

involvement is actually quite minimal, which is very hard to ex-

citar algumas. Mas o envolvimento africano é na realidade

plain, given the national interests of many states. These multi-

bastante diminuto, o que é muito difícil de explicar, dados os

lateral forums are ideal setups, but, unfortunately, they are still

interesses nacionais de muitos Estados. Estes fóruns multila-

not established well enough to bring on the kind of dependent

terais são configurações ideais, mas, infelizmente, ainda não

expectations of security, of trade, or of people, as seen in Asia.

estão suficientemente bem estabelecidos para corresponder
às expectativas interdependentes de segurança, comércio e
pessoas, como se vê na Ásia.
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//Por águas (in)seguras

//On (un)safe waters

//O Golfo da Guiné é atualmente

//The Gulf of Guinea is presently

considerado a zona marítima mais perigosa

considered the most dangerous maritime

do mundo. Como é que as forças armadas

area in the world. How are the Portuguese

portuguesas, nomeadamente a marinha,

armed forces, namely the navy, answering

estão a responder a esse desafio?

that challenge?

João Gomes Cravinho refere que, por um lado, existe um

João Gomes Cravinho refers that, on the one hand, there

nível crescente de conflito nos Oceanos, mas por outro lado

is an increased level of conflict in the Oceans, but on the oth-

existe também uma infraestrutura institucional pré-existen-

er hand there is also a pre-existing institutional infrastructure

te que precisa de ser mais ativa para responder aos desa-

that needs to be more active in order to focus on the current

fios atuais.

challenges.

Portugal aumentou significativamente a sua capacidade

Portugal has significantly increased its naval capacity in

naval no quadro da lei de programação militar nacional, devi-

terms of the national military programme law, because of the

do ao reconhecimento da importância crescente do Atlântico.

recognition of the growing importance of the Atlantic. Portu-

Portugal tem um navio estacionado permanentemente em

gal has a vessel which is permanently stationed in São Tomé

São Tomé e Príncipe que é chamado regularmente para ajudar

e Príncipe, and it is quite regularly called out to help combat

a combater a pirataria. A sua simples presença na região tem

piracy. The simple presence in the region has helped to deter

ajudado a dissuadir ataques, pelo menos naquela vizinhança

attacks, at least in that specific neighbourhood.

específica.

The coordinated maritime presence in the region involves

A presença marítima coordenada na região envolve uma

a scheduling of naval patrols in the region so there is a per-

programação de patrulhas navais na região para que haja

manent presence and a growing body of shared information

uma presença permanente e um corpo crescente de infor-

amongst the ships of the European Union Member States.

mação partilhada entre os navios dos Estados-Membros da
União Europeia.
Além disso, a UE está a trabalhar na criação de um cen-

In addition to that, the EU is working on the creation of an
Atlantic centre designed to bring together the countries of the
Atlantic at three levels:

tro atlântico concebido para reunir os países do Atlântico a
três níveis:

●Political dialogue
At the moment, this is non-existent; there is no institu-

●Diálogo político

tional framework in which countries of the Atlantic come

Neste momento, isto é inexistente; não existe um quadro

together.

institucional em que os países do Atlântico se reúnam.
●Think tanks
Think tanks

Helping to identify trends, problems, and challenges that

Ajudando a identificar tendências, problemas e desafios

need to be focused on.

que precisam de ser analisados.
●Capacity building
●Capacitação

Particularly focused on countries of the African coastline

Particularmente centrada nos países da costa africana que

that have difficulty in patrolling their waters and maintain-

têm dificuldade em patrulhar as suas águas e em manter a

ing safety and stability in their own waters.

segurança e estabilidade.
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//Por águas (in)seguras

//On (un)safe waters

//A cooperação internacional revela-se

//International cooperation proves to be

fundamental quando se trata da segurança

fundamental when it comes to maritime

marítima e da liberdade de navegação.

security and the freedom of navigation.

Que organismos da UE estão a trabalhar

Which EU bodies are working on this?

nesta matéria?
Leendert Bal apresenta a Estratégia Europeia de Seguran-

Leendert Bal introduces the European Maritime Security

ça Marítima (EMSS), que se reveste simultaneamente de uma

Strategy (EMSS), which has a good and bad approach at the

abordagem boa e má. Boa, porque reconhece todos os tipos

same time. Good because it recognises all types of security

de segurança e se concentra onde a organização deve ope-

sets and focuses well on where the organisation in the EU

rar no seio da UE. Má, porque não tem um foco regional muito

should operate. Bad, because it does not have a very specific

específico.

regional focus.

Há várias agências com sede na UE que trabalham na zona

There are a number of EU-based agencies also working

do Mar Mediterrâneo com o objetivo de responder às questões

in the Mediterranean Sea to tackle the security issues men-

de segurança mencionadas: a Agência Europeia de Controlo

tioned: European Fisheries Control Agency (EFCA) for fisheries

das Pescas (EFCA) para o controlo das pescas, a Força Naval

monitoring, European Union Naval Force Somalia (EUNAVFOR)

da União Europeia para a Somália (EUNAVFOR) para as opera-

for military operations, Border Control, Europol, to name a few.

ções militares, o Controlo das Fronteiras, a Europol, para citar

EMSA is also making efforts to collect different data sourc-

apenas algumas.

es. At the moment, EMSA collects 35 million visual ship po-

A EMSA também está a envidar esforços para recolher di-

sitions per day, using Automatic Identification Systems, Video

ferentes fontes de dados. Neste momento, a EMSA recolhe 35

Management Systems or Long Range Tracking and Identifi-

milhões de posições visuais de navios por dia, graças a Siste-

cation as examples. Last year, EMSA delivered to EU govern-

mas de Identificação Automática (AIS), Sistemas de Gestão de

ments 15 000 satellite images, 4 000 of which were taken of

Vídeo (VMS) ou Sistemas de Identificação e Acompanhamento

the Mediterranean Sea.

de Navios a Longa Distância (LRIT), entre outros. No ano passado, a EMSA disponibilizou aos governos da UE 15 000 imagens
de satélite, das quais 4 000 foram tiradas do Mar Mediterrâneo.

//As alterações climáticas estão

//Is climate change displaying an

a demonstrar um papel importante

important role in the challenges

nos desafios para a aplicação

for maritime enforcement?

da legislação marítima?
Kaitlin Meredith conduziu investigações nas nações das

Kaitlin Meredith has carried out research specifically in

Ilhas do Pacífico sobre quais seriam os efeitos na aplicação da

Pacific Island Nations on what the effects would be on law

lei, dadas as ameaças das alterações climáticas. As alterações

enforcement, given the threats of climate change. Climate

climáticas podem causar erosão, alterações nas linhas costei-

change might cause erosion, changes in coastlines; it might

ras, podem alterar a biodiversidade nos Oceanos e também

change biodiversity in the Ocean; and it also might mean that
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podem significar que haverá nova legislação criada para pro-

there are new regulations that are going to be set up to protect

teger as zonas marítimas ou que haverá mais regulamentação

more maritime zones, or there will be more regulations related

relacionada com a poluição no mar, por exemplo.

to pollution at sea, for example.

As suas investigações concluíram que tudo isto resulta-

Research found that these would probably result in quite

rá provavelmente num aumento considerável dos chamados

an increase in blue crimes, crimes at sea. There will be more

“crimes azuis”, os crimes no mar. Haverá mais impactos econó-

economic impacts on coastal populations, affecting tourism

micos nas populações costeiras, com implicações diretas no

and fishing; perhaps there will be food insecurity issues relat-

turismo e na pesca, poderão surgir questões de insegurança

ed to coastal populations; there may be emerging maritime

alimentar relacionadas com as populações costeiras e novas

water disputes as coastlines change, and perhaps increased

disputas marítimas à medida que as linhas costeiras mudam, e

migration pressures. There are a lot of new drivers that mari-

quem sabe maiores pressões migratórias. Há muitos novos fa-

time law enforcement will have to deal with. The conclusion of

tores com os quais a aplicação do direito marítimo terá de lidar.

the investigation into these issues posits that climate changes

A investigação sobre estas questões sugere que as alterações

will likely cause more work and harder conditions for maritime

climáticas irão provavelmente causar mais trabalho e condi-

law enforcement, perhaps directly affecting their assets, their

ções mais duras para a aplicação do direito marítimo, afetando

buildings, and their operational capacity.

diretamente recursos, edifícios e capacidades operacionais.

//As abordagens multilaterais para a

//Have multilateral approaches for the

segurança do Oceano têm sido eficazes?

safety of the Ocean been effective?

Timothy Walker acredita que a sua eficácia é reduzida. É útil

Timothy Walker believes that their effectiveness is low. It is

lembrar que muitos Estados-Membros que participam neste

useful to remember that many Member States that participate

tipo de acordos têm poucas capacidades ou recursos, mas um

in these types of arrangements have few capabilities or assets,

forte interesse nacional em obter algo destas organizações. Es-

but a strong national interest in getting something out of these

tas proporcionam estabilidade regional em termos de contra-

organisations. They provide regional stability in terms of the

-pirataria, apesar da vulnerabilidade de todos os Estados cos-

counterpiracy, despite the vulnerability of all coastal states in

teiros do Oceano Índico Ocidental, especialmente de pequenas

the Western Indian Ocean, especially small islands like Sey-

ilhas como as Seychelles e as Maurícias.

chelles and Mauritius.

Estas instituições são muito recentes e ainda se debatem

These are very recent institutions, and they are still battling

com tantas questões. Por vezes pode ser frustrante tentar julgar

with so many issues as well. It can be frustrating sometimes to

os resultados das organizações, seja da União Africana ou da

try to judge the results of the organisations, either the African

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, mas estas

Union or the Southern African Development Community, but

padecem efetivamente de uma espécie de bloqueio institu-

they do have a very substantial institutional kind of blockage

cional muito substancial que as impede de agir de uma forma

that is preventing them from acting in a way which is similar to

semelhante a organizações como a UE. Isto aumenta a impor-

organisations such as the EU. This increases the importance of

tância das parcerias, das lições aprendidas, da coordenação. A

partnerships, of lessons learned, of coordination. Experience

partilha de experiências, particularmente entre a UE e a União

sharing, particularly between the EU and the African Union

Africana, em áreas como a segurança marítima e a vigilância, ou

in terms of maritime safety, or surveillance, or in terms of the

no domínio da economia azul, é por isso da maior importância.

blue economy, is of the utmost importance.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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O ritmo de transição de uma economia assente em re-

Is the path of transition from marine resources econo-

cursos marinhos para uma economia azul está a ser

my to blue economy enough to spare our seas and the

suficiente para a preservação dos mares e do planeta?

planet? Might and will the Ocean be a major source of

Poderá o Oceano tornar-se uma fonte maior de solu-

biotech, renewable, clean energy solutions?

ções biotecnológicas e de fornecimento de recursos
energéticos renováveis e limpos?

//Oradores //Speakers
Ricardo Serrão
Santos

Ministro do Mar de Portugal

Portuguese Minister of the Sea

Naoko Ishii

Diretora do Center for Global Commons,
Professora no Institute for Future Initiatives da
Tokyo University, Tóquio

Director of the Center for Global Commons,
Professor at the Institute for Future Initiatives
of Tokyo University, Tokyo

António Costa Silva

Presidente da Comissão Executiva da Partex Oil
and Gas, Lisboa

CEO of Partex Oil and Gas, Lisbon

Marina Porto

Consultora em Sustentabilidade no Sofies,
Co-Presidente do Youth Policy Advisory Council
da SOA, São Paulo

Sustainability Consultant at Sofies, SOA Co-chair
of the Youth Policy Advisory Council, São Paulo

//Moderado por //Moderated by
Rosália Amorim

Jornalista, Diretora do Diário de Notícias

Journalist, Director of Diário de Notícias
(newspaper)
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//As consequências de uma relação

//The consequences of a predatory

predatória com o Oceano

relationship with the Ocean

Atualmente, as duas atividades económicas mais relevan-

Currently, the fossil fuel industries and the living resources

tes na economia do mar, uma em termos de valor acrescenta-

are the two top economic activities of the economy of the sea,

do total, e a outra em termos de emprego, continuam a ser as

one in terms of total added value and the other of jobs created,

indústrias extrativas de energias fósseis e as de recursos vivos,

respectively. As Portugal’s Minister of the Sea, Ricardo Serrão

respetivamente. Como destacado pelo Ministro português do

Santos, highlighted, offshore oil and gas have accounted for

Mar, Ricardo Serrão Santos, o petróleo e o gás offshore repre-

approximately 1/3 of sea-based industries for the past 10 years.

sentavam, há dez anos, cerca de 1/3 do valor das indústrias

Fishing, in turn, is the largest employer, accounting for more

baseadas no mar. Por sua vez, as pescas eram o maior empre-

than 1/3 of 31 million people who work in the Ocean economy.

gador, com mais de 1/3 do total dos 31 milhões de emprega-

It is therefore worth noting the significant contribution of these

dos existentes na economia do mar, sendo ainda de sublinhar

sectors to economic production and employment.

o contributo significativo destes setores para a produção económica e o emprego.

Besides the place it occupies in the heart of global economic progress, the Ocean is also vital to social development

Para além da sua centralidade no progresso económico

and the planet’s climate balance. As Marina Porto shared, to-

global, o Oceano é igualmente vital para o desenvolvimento

day more than 35% of the world’s population lives near the sea,

social e o equilíbrio climático do planeta. Como partilhado por

fish is the primary source of protein for 3 billion people, more

Marina Porto, atualmente mais de 35% da população global

than 70% of the air we breathe is produced by the Ocean, and

vive em áreas costeiras, 3 mil milhões de pessoas têm o peixe

it is also where most of the freshwater reserves are located.

como fonte primária de proteína, mais de 70% do ar respirado
é produzido pelo Oceano e é também nele que se encontra
grande parte das reservas de água doce.

Todavia, e apesar da sua importância fulcral para a sus-

However, in spite of its crucial importance for the sustaina-

tentabilidade planetária, as atividades supramencionadas não

bility of the planet, the activities mentioned above illustrate the

deixam de espelhar aquilo que tem sido a relação predatória

predatory relationship of humanity with the Ocean. Examples

da humanidade com o Oceano. A título de exemplo, desta-

include the exponential consumption of resources through

cam-se o consumo exponencial de recursos através das pes-

fisheries, which disturb the balance of life in the Ocean, the

cas, perturbando o equilíbrio da vida no Oceano, a severidade

severity of marine pollution resulting from the dumping of mil-

da poluição marinha resultante do depósito de milhões de to-

lions of tons of plastics, or the investment in industries such as

neladas de plásticos ou da aposta em indústrias como as do

oil and gas - as exemplified by the 2010 Macondo Well spill in

petróleo e gás — como foi disso exemplo o derrame do Poço

the Gulf of Mexico.

de Macondo, em 2010, no Golfo do México.

This crisis that the Ocean is facing further involves the

Desta crise enfrentada pelo Oceano faz também parte a

destruction of biodiversity, the only guarantee of human life.

destruição da biodiversidade, a única segurança para a vida

In reference to Elizabeth Kolbert, António Costa Silva under-

da espécie humana. Em referência a Elizabeth Kolbert, António

scored the sixth extinction that is already taking place, i.e. the

Costa Silva alertou para a sexta extinção, já em curso, subli-

exponential decimation of amphibians, alongside the disap-

nhando a exponencial extinção de anfíbios, bem como o de-

pearance of 1/3 of the coral reefs, 1/3 of freshwater molluscs,
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saparecimento de 1/3 dos corais de recife, 1/3 dos moluscos

1/3 of sharks and stingrays, 1/4 of mammals, 1/5 of reptiles

de água doce, 1/3 de tubarões e raias, 1/4 dos mamíferos, 1/5

and 1/6 of birds.

dos répteis e 1/6 das aves.

The economic system has put a colossal burden on the

O sistema económico tem vindo a colocar pressões co-

planet’s system, and the Ocean, in turn, is becoming warmer,

lossais no sistema planetário e, por seu turno, o Oceano está

more acidic and stormy, oxygen and resource levels are low-

mais quente, ácido e tempestuoso, com menos oxigénio e re-

er, and it is less and less predictable and resilient. All of this

cursos, e menos previsível e resiliente. Esta realidade permi-

frames the Ocean in the concept of the Tragedy of the Com-

te enquadrar o Oceano no conceito de Tragédia dos Comuns

mons, according to Naoko Ishii, since it is also the absence of

(Tragedy of the Commons), evocado por Naoko Ishii, já que é

a global governance mechanism that has contributed to the

também a ausência de um mecanismo de governança global

over-exploitation of global commons.

que tem contribuído para a sobre-exploração deste bem-comum global (global commons).
De referir que os bens-comuns globais, como o capital natural e a biodiversidade, não são valorizados (não existe um
preço para os avaliar) e não entram nas metas económicas.

Note that global commons, such as natural assets and biodiversity, are not assessed (they do not have a market price)
and they are not part of the economic targets.
The panel thus concluded unanimously, in view of all of
this, that the current decade will be determinant for the Ocean,

Perante este cenário, o painel foi unânime: a presente dé-

the planet and the human species. Our relationship with the

cada será determinante para o Oceano, para o planeta e para

Ocean must be urgently amended, which can only be achieved

a espécie humana. A transformação da relação com o Oceano

through knowledge, science and research. Consequently, the

é urgente e apenas exequível com base no conhecimento, na

environment and the economy must not be addressed as op-

tecnologia, na ciência e na investigação. Para isso, ambiente

posites, but rather as allies, thereby enhancing the value of

e economia deverão ser percecionados não como opostos,

the services provided by marine ecosystems and the natural

mas como aliados, valorizando os serviços dos ecossistemas

capital. It is imperative that the use of the Ocean be governed

marinhos e do capital natural. Torna-se imperativo um novo

by a new paradigm based on real protection, sustainable pro-

paradigma do uso do Oceano baseado na proteção efetiva, na

duction, and equitable prosperity.

produção sustentável e na prosperidade equitativa.

Um ponto central para esta mudança de paradigma diz

A central point for this paradigm shift concerns the natural-

respeito à naturalização dos sistemas de produção — como

isation of production systems – as mentioned by António Cos-

mencionado por António Costa Silva —, começando pela vida

ta Silva – starting with life in the cities, waste management, the

nas cidades, pela gestão de resíduos, pela relação com o mar

relationship with the sea, and observing the functioning of the

e pela observação da forma como operam os sistemas da

natural systems – biological, reproductive, regenerative, effi-

natureza — biológicos, reprodutivos, regenerativos, eficientes

cient, and free of waste. A similar principle can also be found in

e em que não existe desperdício. Um princípio semelhante

Chinese culture through the concept of Ecological Civilisation,

pode também ser encontrado na cultura chinesa através do

evoked by Naoko Ishii, who stressed the need to reassess the

conceito de Civilização Ecológica, evocado por Naoko Ishii, ao

relationship between civilisation and ecological systems, con-

sublinhar a necessidade para uma revisão da relação entre a

sidering the burden of the economy on the planet.

civilização e os sistemas ecológicos, na sequência da excessiva pressão que a economia tem vindo a colocar no planeta.
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//Para intervir no Oceano, há que primeiro

//To intervene in the Ocean we must first

conhecê-lo

get to know it

Para António Costa Silva, intervir no Oceano implica pri-

António Costa Silva believes that to intervene in the Ocean

meiro conhecê-lo, uma vez que atualmente apenas 5% do

one must first get to know it, since currently only 5% of it is

mesmo é conhecido. Na perspetiva do orador, a intervenção

known to us. According to the speaker, human intervention in

humana será absolutamente minimizada no futuro, preven-

the future will be minimal, since advanced robotics, intelligent

do-se o desenvolvimento do Oceano com base na robótica

systems, and the analysis and identification of Ocean resourc-

avançada, nos sistemas inteligentes e na análise e identifica-

es, starting with ecosystem mapping, will be used to develop

ção dos recursos oceânicos, começando pelo mapeamento

the Ocean.

dos ecossistemas.

A importância do conhecimento científico para a resolução

The international project ARGO is a clear example of the

destes desafios pode ser ilustrada pelo projeto internacional

importance of scientific knowledge in solving these challeng-

ARGO, uma iniciativa que tem vindo a revolucionar a ocea-

es. ARGO is an initiative that has been revolutionizing ocean-

nografia e a climatologia ao reunir, pela primeira vez, dados

ography and climatology by gathering, for the first time, de-

detalhados sobre o que se passa até cerca de 2000 metros

tailed data on what is going on about 2000 metres deep - e.g.

de profundidade — como pressão, temperatura, conteúdo de

pressure, temperature, oxygen content, CO2 content, volume

oxigénio, conteúdo de CO2, volume de plásticos ou de recur-

of plastics, or biological resources. A key discovery concerns

sos biológicos. Uma das principais descobertas a destacar diz

the mesopelagic zone of the Ocean that extends from 200 to

respeito à camada mesopelágica do Oceano, situada entre os

1000 metres below the surface of the Ocean, where the con-

200 e os 1000 metros de profundidade, e onde a concentra-

centration of biological resources is ten times greater than

ção de recursos biológicos é dez vezes superior ao anterior-

that previously estimated. This zone is also key for the stabil-

mente estimado. Esta camada é também central à estabilida-

ity of the climate due to its vital role in the decarbonisation of

de do clima dado o seu papel vital para a descarbonização do

the planet — note that 25% of carbon dioxide is captured by

planeta — note-se que 25% do dióxido de carbono é absorvido

the Ocean.

pelo Oceano.

The knowledge generated by this initiative is already pro-

O tipo de conhecimento gerado a partir desta iniciativa já

ducing effects in the fishing industry. Take for example Nor-

faz sentir os seus efeitos no setor das pescas. Tome-se como

way, one of the countries involved in ARGO and where salmon

exemplo a Noruega, um dos países que integra o projeto

stocks were nearing depletion. Based on the information pro-

ARGO e onde os cardumes de salmão se encontravam em ex-

vided by the sensors and by processing the data using artificial

tinção. Com base na informação facultada pelos sensores e

intelligence, the country has transformed its fishing model,

recorrendo ao tratamento de dados por inteligência artificial, o

and now only fishes at the right times according to the biologi-

país transformou o seu modelo de pescas, pescando apenas

cal behaviour of the shoals. Consequently, stocks are growing.

nas alturas devidas tendo em conta o comportamento bioló-

Therefore, it is possible to fish in a sustainable manner, based

gico dos cardumes. Como consequência, os cardumes passa-

on science and knowledge, while guaranteeing the sustaina-

ram a estar em expansão. Em conclusão, é possível pescar de

bility in the future of the ecosystems.

forma sustentada, com base na ciência e no conhecimento,
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garantindo simultaneamente condições de futura sustentabilidade para os ecossistemas.

As far as Portugal is concerned, the Azores and Madeira
are among the best placed locations in the world for studying

No caso português, os Açores e a Madeira encontram-se

the interaction between the Ocean and the atmosphere, be-

entre os locais do mundo mais indicados para estudar a intera-

tween land and air. This is why António Costa Silva supports

ção entre o Oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. Por essa

the creation of a University of the Atlantic in the Azores.

razão, António Costa Silva defende a criação de uma Universidade do Atlântico nos Açores.

O fortalecimento e expansão dos já estabelecidos campus

Portugal sees the strengthening and expansion of extant

de investigação tecnológica e biotecnológica apresentam-se

technological and biotechnological research campuses as

como prioridades para Portugal, sendo ainda fulcral que se

priorities, and it is also crucial that they aggregate institutes

constituam como agregadores transversais a diferentes ins-

and universities across the board, with a view to strengthening

titutos e universidades, trabalhando para fortalecer a ciência

science combined with engineering. The importance of inter-

em associação com a engenharia. De referir ainda a importân-

national cooperation for scientific development should also be

cia da cooperação internacional para o desenvolvimento cien-

noted, since Ocean sciences require considerable resources,

tífico, já que as ciências do Oceano exigem meios conside-

expensive ships, which only a few countries have.

ráveis, navios com custos elevados, dos quais apenas alguns
países dispõem.

Additionally, Ricardo Serrão Santos shared his experience
in the 2020 Blue Economy and Entrepreneurship Roadmap

Adicionalmente, Ricardo Serrão Santos partilhou a sua ex-

(Roteiro da Economia e Empreendedorismo Azul), where he

periência no Roteiro da Economia e Empreendedorismo Azul,

witnessed the existing initiatives in Portugal that value and

realizado em 2020, onde testemunhou as iniciativas existen-

protect the sea, highlighting examples of energy innovation in

tes em Portugal que valorizam e protegem o mar, destacando

shipbuilding, innovation applied to blue biotechnology, under-

exemplos de inovação energética na construção naval, inova-

water robotic engineering and aquaculture.

ção aplicada à biotecnologia azul, à engenharia robótica submarina e à aquacultura.

//Como aproveitar as valências do Oceano

//How to take advantage of the Ocean for

para a economia?

the economy?

Como argumentado por Naoko Ishii, é imperativo pensar

As Naoko Ishii argues, it is imperative to address change

a transformação dos sistemas económicos de modo a que

to the economic systems by putting the Ocean at the heart of

o Oceano desempenhe um papel central em áreas-chave,

key areas, such as energy, the circular economy and the food

como é o caso da energia, da economia circular e do sis-

system. It must be an integrated approach, which will entail

tema alimentar. Esta deverá ser uma abordagem integrada,

changing the social system and mobilising stakeholders, e.g.

passando simultaneamente pela transformação do sistema

industry, decision-makers, citizens, consumers and investors.

social e a mobilização de stakeholders como a indústria, os

Starting with the energy system, António Costa Silva em-

decisores políticos, os cidadãos, os consumidores e os in-

phasises that “the sea is a hidden energy-producing factory”,

vestidores.

as we can see from the energy of the waves, the tidal range,
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Abordando, em primeiro lugar, o sistema energético, An-

differences in salinity or geothermal gradients. It is estimat-

tónio Costa Silva salienta que “o mar é uma fábrica escondida

ed that such energy potentially exists worldwide in amounts

de energia”, como é possível constatar pela energia das ondas,

ranging between 20 to 80 thousand terawatts/hour, i.e. four

amplitudes de maré, diferenças de salinidade ou pelos gra-

times the total amount of electrical power the planet currently

dientes geotérmicos. A quantidade estimada potencial desta

consumes (20 thousand terawatts/hour). However, this energy

energia a nível global varia entre 20 a 80 mil terawatts/hora,

should work on the basis of naturalising production systems.

quatro vezes o consumo total de eletricidade do planeta atual-

In that respect as well, the audience asked the speakers

mente (20 mil terawatts/hora). Todavia, esta energia deverá

how natural gas and oil companies could contribute to chang-

funcionar na base da naturalização dos sistemas de produção.

ing the paradigm of marine resource exploitation. António Cos-

Ainda a este respeito, a audiência questionou o painel so-

ta Silva says the oil and gas industry will provide an important

bre o contributo das empresas de gás natural e petróleo para a

basis for the production of offshore wind energy, by providing

mudança do paradigma da exploração de recursos marinhos.

expertise and information technology. These industries should

Para António Costa Silva, a indústria do petróleo e gás forne-

be in the forefront of the fight against the climate threat, by re-

cerá uma base importante para atividades como a produção

converting themselves and diversifying their portfolio, relaxing

de energia eólica offshore, contribuindo com a sua experiência

the focus on carbon-intensive assets, and concentrating most-

e tecnologia de informação. Estas indústrias deverão estar na

ly on gas and renewable energies. And it should be remem-

linha da frente na luta contra a ameaça climática, sofrendo re-

bered that these industries may also be suited for developing

conversões e diversificando o seu portefólio, não apostando

the hydrogen industry which, if produced by renewable energy

nos ativos de maior intensidade carbónica, mas maioritaria-

sources (green hydrogen), may be a promising solution for the

mente no gás e em energias renováveis. De referir ainda que

future. Sustainable and versatile, hydrogen may function as a

estas indústrias poderão também estar aptas para desenvol-

backup to renewable energy and compete in mobility, consid-

ver toda a fileira do hidrogénio que, se produzido a partir de

ering that, according to António Costa Silva, the decarbonisa-

fontes de energia renovável (hidrogénio verde), poderá ser

tion of the economy may require more than just electrification.

uma promissora solução para o futuro. Sendo sustentável e
versátil, o hidrogénio poderá servir de backup às energias renováveis e competir na mobilidade, já que, segundo António
Costa Silva, a descarbonização da economia poderá não passar apenas pela eletrificação.

Adicionalmente, e como consequência da crise da CO-

Additionally, and as a consequence of the COVID-19 cri-

VID-19, em 2020 foi registado um colapso do consumo mun-

sis, in 2020 global oil and gas consumption collapsed, which

dial de petróleo e de gás, ocorrendo uma desvalorização des-

caused these assets to depreciate, while the value of compa-

tes ativos, e registando-se, por outro lado, uma valorização

nies whose portfolios extend to the renewable energy sector

das empresas com portefólios alargados ao setor das energias

increased.

renováveis.

Addressing the topic from an economic perspective, Mari-

Por sua vez, e partindo de uma visão económica da ques-

na Porto, in turn, underlined the Ocean’s problems that result

tão, Marina Porto identificou os problemas do Oceano que

from human action – such as pollution caused by over-con-

resultam da ação humana — como a poluição gerada pelo

sumption, acidification, or deep-sea mining – as negative ex-

consumo excessivo, a acidificação ou a mineração do mar

ternalities, or problems arising from market failures. Conse-
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profundo — como externalidades negativas, ou problemas

quently, the circular economy seeks to create an alternative

de falhas de mercado. Neste sentido, a economia circular visa

economic system for these challenges, by rethinking busi-

criar um sistema económico alternativo para esses desafios,

nesses and reducing such externalities. Whereas, in a linear

repensando negócios e reduzindo as referidas externalidades.

economic system, the new resources are used to produce new

Ao passo que, num sistema económico linear, recursos novos

products, which become waste after they are consumed, the

são usados na produção de produtos novos, que uma vez con-

circular economy seeks to reuse or recycle such products, in-

sumidos se transformam em lixo, a economia circular propõe,

stead of discarding them, channelling the end material back

ao invés de descartar esses materiais, a sua reutilização ou

into the system as raw material and closing the circle.

reciclagem, trazendo a matéria final de volta ao sistema como
matéria-prima e fechando assim o ciclo.

In addition to helping to rethink waste management, the
circular economy could also substantially impact the devel-

Adicionalmente, e além de poder contribuir para repen-

opment of materials that are less harmful to the environment,

sar a gestão de resíduos, a economia circular poderá também

such as bioplastics, which are readily biodegradable or can be

ter um impacto substancial no desenvolvimento de materiais

composted, thus reducing the amount of marine waste. The

menos nocivos para o meio ambiente, como é o caso dos bio-

blue bioeconomy can thus play a central role in the naturalisa-

plásticos, capazes de se biodegradarem mais rapidamente ou

tion of production systems by replacing plastics with biological

de serem compostados, reduzindo a quantidade de lixo mari-

products. It should be noted that Portugal already has a cluster

nho. A bioeconomia azul poderá assim desempenhar um pa-

of companies in the industry and is thus equipped for such an

pel central na naturalização dos sistemas de produção com a

investment, considering that its waters are suitable for the pro-

referida substituição de plásticos por produtos biológicos. De

duction of algae and other marine agricultural products.

referir que Portugal, contando já com um cluster deste tipo de

Extracting fewer resources, producing less waste and us-

indústria, se encontra especialmente dotado para esta apos-

ing fewer energy-intensive processes are some of the conse-

ta, tendo em conta que as suas águas são indicadas para a

quences of adopting the circular economy model.

produção de algas e outros produtos de agricultura marinha.
A redução na extração de recursos, a diminuição na produção de lixo e a utilização de processos menos intensivos em
energia são algumas das consequências da adoção do modelo de economia circular.

Tome-se ainda como exemplo a forma como este modelo

Another example is how this economic model can be a

económico pode ser determinante no que concerne à minera-

determining factor when it comes to deep-sea mining: elec-

ção do mar profundo: os aparelhos eletrónicos possuem uma

tronic devices are made of precious metals that are very hard

série de metais preciosos na sua composição muito difíceis de

to recover. Once the availability of such resources on land is

recuperar. Sendo escassos na terra, ou de difícil acesso para

scarce, or some countries cannot access them, demand for

alguns países, a procura por estes materiais poderá promover

these materials may foster deep-sea mining, in places where

a mineração do fundo marinho, onde as suas reservas podem

reserves possibly exist in greater abundance. The same logic

ser substancialmente superiores. A mesma lógica poderá ser

may be applied to the electrification of the car fleet which, in

aplicada à eletrificação da frota automóvel que, por sua vez,

turn, implies using cobalt and lithium. However, a change in

implica a utilização de cobalto e lítio. Porém, uma alteração no

the economic system (from linear to circular) that facilitates

sistema económico (de linear para circular) que facilite a recu-

the recovery of these materials, enabling them to be recycled
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peração destes materiais, possibilitando a sua reciclagem e re-

and reintroduced into the system, would reduce the need for

introdução no sistema, reduziria a necessidade de extração à

extraction in the first place, including deep-sea mining.

partida, incluindo aquela realizada por via da mineração do mar
profundo.

António Costa Silva and Ricardo Serrão Santos note that
there is no deep-sea mining taking place on a commercial

De salientar que, tal como referido por António Costa Silva e

basis. After the SOLWARA project in Papua New Guinea was

por Ricardo Serrão Santos, não existe ainda mineração do mar

abandoned, there is currently a pilot-project being developed

profundo em termos comerciais. Após o abandono do projeto

in the Clarion Clipperton region, in the Pacific Ocean, under

SOLWARA na Papua Nova Guiné, existe atualmente um projeto-

the mandate of the international maritime authority, which is

-piloto na zona de Clarion Clipperton, no Oceano Pacífico, sob

trying to assess the activity’s sustainability conditions. In spite

jurisdição da autoridade marítima internacional, que pretende

of the broad consensus to not proceed with this kind of mining,

aferir as condições de sustentabilidade da atividade. Apesar do

should it start, the knowledge and technological conditions

consenso quanto à preferência por não avançar com este tipo

ensuring the stability, sustainability and protection of the bio-

de mineração, caso esta passe a ser uma realidade, deverão ser

diversity and of the other activities, e.g. fishing or tourism, must

garantidas condições de conhecimento e tecnologia que asse-

be guaranteed. Currently, several international entities — the

gurem a estabilidade, sustentabilidade e proteção da biodiver-

Sustainable Ocean Alliance (SOA) inter alia — are calling for

sidade e das demais atividades como as pescas ou o turismo.

a moratorium on deep-sea mining until the potential impacts

Atualmente, várias entidades internacionais — entre as quais a

have been assessed and the alternatives in the area of circular

Sustainable Ocean Alliance (SOA) — apelam a uma moratória

economy have been explored.

sobre a mineração do mar profundo até que seja possível aferir

In this regard, António Costa Silva highlighted that the en-

os potenciais impactos, procurando simultaneamente explorar

ergy transition, and other central issues of the survival of the

alternativas no domínio da economia circular.

planet, may require further development and investigation into

A este respeito, António Costa Silva salientou ainda que

all of these scenarios.

a transição energética, bem como outras questões fulcrais à

The audience also raised some questions about the food

sobrevivência no planeta, poderão exigir o desenvolvimento e

system, considering the social impact that the transformation

estudo de todos estes cenários.

of a subsistence activity can entail.

O sistema alimentar, questão também levantada pela au-

As Marina Porto stated, aquaculture can offer a promis-

diência, foi igualmente objeto de atenção, dado o impacto so-

ing alternative to predatory fishing, since it is growing and has

cial que as transformações de uma atividade de subsistência

many startups investing in it. If it is targeted by larger invest-

poderá comportar.

ments, it will become a crucial area. The implementation of

Como referido por Marina Porto, a aquacultura oferece

stricter regulations on fishing quotas and protected marine

uma alternativa promissora à pesca predatória, sendo uma

areas was considered a requirement, considering the vast

área atualmente em desenvolvimento, contando com o in-

expanses of international waters. As the process evolves, an

vestimento de muitas startups. Se for objeto de maiores in-

adjustment in prices is expected, which will make aquaculture

centivos, esta poderá revelar-se uma área determinante.

more viable and more competitive in the market. This is key,

Tendo em conta o elevado número de águas internacionais,

since the development costs of aquaculture are higher than

a implementação de mais regulamentação sobre quotas de

those of unregulated fishing.

pesca e áreas marinhas protegidas foi considerada imperativa. Com a evolução deste processo prevê-se um ajuste nos
preços, tornando a aquacultura mais viável e mais competitiva no mercado, fator também central, já que os custos de
desenvolvimento da aquacultura são superiores àqueles da
pesca não regulada.
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O Ministro do Mar destacou a importância da sustentabi-

The Sea Minister underscored the importance of sustaina-

lidade na aquacultura, relembrando os efeitos nefastos que

bility in aquaculture and recalled the harming effects of the ac-

esta atividade causou no passado, como a destruição de

tivity in the past, e.g. the destruction of wet grassland following

muitos sapais para a instalação de sistemas de produção de

the installation of protein production facilities, thus emphasis-

proteínas, enfatizando assim as oportunidades no desenvolvi-

ing the opportunities offered by technological development.

mento tecnológico. A título de exemplo, a aquacultura offshore,

For example, offshore aquaculture has been growing with sig-

que tem vindo a ganhar relevância, tem impactos substancial-

nificantly fewer impacts, which are mitigated by engineering

mente menores, muito graças à engenharia. Foram ainda des-

solutions. Algae production and filter-feeder invertebrates,

tacadas como áreas promissoras a produção de algas, assim

which are beneficial for the environment, were also referred to

como de invertebrados filtradores que trazem benefícios para

as promising areas.

o ambiente.

Todavia, e independentemente da aposta na aquacultu-

However, irrespective of the investment in aquaculture,

ra, as pescas deverão manter o seu lugar na economia e no

fishing must keep its place in the economy and in the supply

fornecimento de alimentos pelo Oceano. Importa, sim, que a

of food from the Ocean. More importantly, the fishing activity

atividade piscatória seja desenvolvida de modo sustentável (à

must be sustainably developed (like the Norwegian example

semelhança do exemplo norueguês supramencionado), já que

mentioned above), since the absence of adequate manage-

a ausência de sistemas de gestão adequados, aliada à ganân-

ment systems, combined with greed and technology, result-

cia e à tecnologia, levou à sobre-exploração de muitos stocks,

ed in the overexploitation of many stocks, proving scientists

provando errada a ideia de que o Oceano seria inesgotável —

wrong in the 1950s who supported the idea that the Ocean is

tese defendida por alguns cientistas até aos anos 50 do século

inexhaustible. As Naoko Ishii underlined, the time when we all

passado. Como sublinhado por Naoko Ishii, os tempos em que

believed that the Ocean was too vast to be in any way affected

se acreditava que o Oceano seria demasiado vasto para que

is over. There is the responsibility of taking care and managing

fosse possível ter algum impacto sobre ele chegaram ao fim.

the Ocean, and the need to develop international organisa-

Existe uma responsabilidade em cuidar e gerir o Oceano e, por

tions for addressing these challenges.

esta razão, surgiu também a necessidade de criar organizações
internacionais direcionadas à abordagem destes desafios.

//A governança global como resposta à

//Global governance as the answer for the

Tragédia dos Comuns

Tragedy of the Commons

Partindo do conceito de Tragédia dos Comuns, introduzido

Based on the concept of Tragedy of the Commons, intro-

no debate por Naoko Ishii, e no qual se enquadra a crise do

duced into the debate by Naoko Ishii, and in which the Ocean

Oceano, torna-se possível perceber a importância que a go-

crisis is included, one can understand the importance that

vernança global e a cooperação terão para a necessária mu-

global governance and cooperation will have for the neces-

dança de paradigma.

sary paradigm shift.

A este respeito poderá tomar-se como exemplo a gestão

A good example in this regard is collective resource man-

coletiva de recursos enraizada na cultura japonesa, que, com

agement engrained in the Japanese culture, which does not
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uma visão não romântica do Oceano, reconhece o impacto já

have a romantic view of the Ocean and recognizes the impact

causado pela sobre-exploração dos recursos marinhos, ba-

of over-exploitation of marine resources and relies on knowl-

seando-se no conhecimento para a gestão dos bens comuns

edge for the management of local commons. The challenge

locais. O desafio residirá na transposição deste conhecimento

lies in replicating the local knowledge at the global scale

local para uma escala global, possibilitando a partilha destas

and sharing such cultural practices of sustainable resource

práticas culturais de gestão sustentável dos recursos.

management.

Adicionalmente, e como referido por Ricardo Serrão San-

Furthermore, Ricardo Serrão Santos reminds us that the

tos, a abordagem dos impactos na componente marinha não é

approach to impacts on the marine component is not con-

consonante com as fronteiras políticas, particularmente tendo

sonant with political boundaries, particularly considering the

em consideração as porções do Oceano para lá das jurisdi-

parts of the Ocean that are not under national jurisdiction. Any

ções nacionais. Qualquer resposta, seja em águas territoriais

response in territorial waters or on the open sea must be guid-

ou em mar alto, deverá ser liderada por ideias comuns, sendo

ed by common ideas, and shared governance and knowledge

a governação e o conhecimento partilhado as pedras angula-

are the cornerstone of a sustainable future.

res de um futuro sustentável.

The Glasgow Climate Change Conference in 2021, or the

Eventos como a Cimeira do Clima em Glasgow, em 2021,

UN Ocean Conference that will take place in Lisbon in 2022,

ou a Conferência dos Oceanos da ONU, a realizar-se em Lis-

among other events, will be crucial to making progress in joint

boa em 2022, serão determinantes para este progresso de re-

resolutions. António Costa Silva adds that the best decision

soluções conjuntas. Sendo que, segundo António Costa Silva,

would be to set the price of carbon at 100 dollars per ton.

a medida decisiva a tomar seria o estabelecimento do preço
do carbono em 100 dólares por tonelada.

Nevertheless, the idea of the Ocean economy has been
transformed by international initiatives such as the High Level

Não obstante, a perceção da economia oceânica tem vin-

Panel for a Sustainable Ocean Economy, which highlights the

do a ser transformada por iniciativas internacionais como o

value creation potential of economic production based on the

Painel de Alto Nível para uma Economia Sustentável do Ocea-

protection of the Ocean, or the European Green Deal, aimed

no, destacando o potencial de criação de valor da produção

at making the economy more sustainable and devotes special

económica assente na proteção do Oceano, ou o Pacto Eco-

attention to the Blue Economy.

lógico Europeu, com a premissa de tornar a economia mais
sustentável, atribuindo um papel de relevo à Economia Azul.

Ao longo das últimas décadas, através de programas de

Over the past decades, large-scale programs implement-

larga escala aplicados a nível local, nacional, regional e inter-

ed at the local, national, regional, and international levels have

nacional, foram feitos progressos em pontos críticos como o

fostered progress on critical issues, such as the expanding of

incremento das áreas marinhas protegidas, a melhoria das

marine protected areas, improving population trends of some

tendências populacionais de algumas espécies marinhas, in-

marine species including, for example, cetaceans, recovering

cluindo, por exemplo, os cetáceos, a recuperação de derra-

from offshore oil spills through the IMO (International Maritime

mes de crude no mar através da OMI (Organização Marítima

Organization) and enforcing new rules, improving the quality

Internacional) e a imposição de novas regras, a melhoria da

of coastal waters, reducing persistent organic pollutants, or

qualidade das águas costeiras, a redução dos poluentes orgâ-

reducing major threats such as the extinction of most species.

nicos persistentes ou, ainda, a diminuição de grandes ameaças como a extinção da maioria das espécies.

Projections for the Ocean economy are changing. OECD
reports indicate that by 2030 many Ocean-based industries
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As projeções para a economia do Oceano estão a mudar.

will maintain the potential for responding to global economy

Relatórios da OCDE apontam para que, em 2030, muitas in-

growth, with a greater focus on renewed productive activities

dústrias baseadas no Oceano continuem a manter o potencial

rather than extractive activities. In this regard, employment is

de dar resposta ao crescimento da economia global, ocorren-

expected to grow faster in the offshore energy, marine aqua-

do uma aposta mais acentuada em atividades renovadas do

culture, fish processing and port activities sectors.

tipo produtivo ao invés do tipo extrativo. Neste sentido, pre-

Initiatives led by young people also clearly illustrate the

vê-se que o crescimento mais acelerado do emprego ocorra

importance of international cooperation, such as the SOA’s

nos setores da energia offshore, aquacultura marinha, proces-

Youth Advisory Council – an organisation of which Marina Por-

samento de pescado e atividades portuárias.

to is member – where the blue economy is one of the central

A relevância da cooperação internacional pode também

topics. The SOA conducted an international survey on the ar-

ser verificada através de iniciativas lideradas por jovens, como

eas of the blue economy that young people prioritise, these

é o caso do Conselho Consultivo dos Jovens da SOA — organi-

being: the importance of marine protected areas; sustainable

zação integrada por Marina Porto — em que a economia azul é

fishing value chains; a focus on renewable and low-carbon en-

um dos tópicos centrais. A SOA levou a cabo um levantamen-

ergy; and enhanced stakeholder participation (for example, in

to internacional sobre as áreas da economia azul priorizadas

the areas of tourism, research, and education). Based on the

pelos jovens, sendo estas: a importância de áreas marinhas

information gathered, the organisation now intends to write up

protegidas; cadeias de valor de pescas sustentáveis; a aposta

a Blue New Deal, with the ultimate goal of integrating these

nas energias renováveis e de baixa intensidade de carbono; e

aspects in the policymaking process, bringing to the negotiat-

a maior participação de stakeholders (por exemplo, nas áreas

ing table the voice of young people, who will be most affected

do turismo, investigação e educação). Partindo da informação

in the future.

reunida, a organização pretende agora elaborar o que poderia
ser um Blue New Deal, com o objetivo último de integrar estes
aspetos no processo de definição de políticas, trazendo para
a mesa a voz dos jovens, aqueles que serão os mais afetados
no futuro.

O Ministro do Mar salientou igualmente o empenho e a

The Sea Minister further highlighted the commitment and

participação da juventude como sendo vitais para mudanças

involvement of young people, who are vital for changing be-

de comportamento a longo prazo, inclusive no que concer-

haviour in the long term, concerning the markets, economic

ne aos mercados, desenvolvimento económico, projeção da

development, the dissemination of technology, and ultimately

tecnologia e, em última instância, à formação de uma nova

for shaping a new society. Therefore, education and literacy

sociedade. Por essa razão, a educação e a literacia são duas

are two fundamental dimensions of the national strategy of

dimensões fundamentais da estratégia nacional portugue-

Portugal for the Sea — which the audience also asked about.

sa para o Mar — questão também levantada por parte da
audiência.

The action taken to counter climate change is an illustration of the transformative power of the intervention of young

O potencial transformativo da intervenção jovem tem já

people, with Greta Thunberg as the face of a movement that

vindo a ser ilustrado pelo combate à crise climática, com Greta

has established itself on the international political agenda. This

Thunberg como rosto de um movimento que se tem posicio-

points to informed youth who are determined to change the

nado afincadamente na agenda política internacional, refle-

paradigm.
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tindo assim a existência de uma juventude informada e que
almeja a mudança de paradigma.

The path to a more sustainable relationship with the Ocean
should also be regarded as beneficial in economic and social

O caminho para uma relação mais sustentável com o

terms, which will include the renaturalisation of production

Oceano deverá também afigurar-se como mais benéfico em

systems and focus on waste management, circular economy,

termos económicos e sociais, recorrendo à renaturalização

bioenergy, and bioindustries. Many of the problems that the

dos sistemas produtivos e à aposta na gestão de resíduos, na

Ocean faces can also be solved with reforms, notably of the

economia circular, nas bioenergias e nas bioindústrias. Muitos

cities, transport systems and the use of clean energy. Global

dos problemas que afetam o Oceano deverão ser resolvidos

governance directed to the management of such global com-

também com as reformas das cidades, dos sistemas de trans-

mons, promoting shared scientific knowledge, and stakehold-

porte e a utilização de energias limpas. A governança global

er commitment (including the growing engagement of young

direcionada à gestão deste bem comum, a promoção do

people), are decisive for guaranteeing the continued vital role

conhecimento científico partilhado e o empenho dos vários

of the Ocean, especially the sustainability and balance of the

stakeholders (cada vez com maior expressividade por parte da

climate system.

juventude), revelar-se-ão determinantes para que o Oceano
continue a desempenhar papéis vitais, especialmente a sustentabilidade e o equilíbrio do sistema climático.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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Portuguese Minister of Science,
Technology and Higher Education
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Teresa Firmino

Jornalista e Editora de ciência do Público

Journalist and Science Editor at Público
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//Que áreas priorizar? Como financiar a

//Which areas to prioritise? How to

investigação?

fund research?

Assinalando 2021 o início da Década da Ciência Oceânica

Highlighting the beginning of the United Nations Decade

para o Desenvolvimento Sustentável, Teresa Firmino abriu o

of Ocean Science for Sustainable Development in 2021, Teresa

debate evocando um outro marco na história do Oceano: o

Firmino opened the debate by evoking another milestone in the

ano de 1998, Ano Internacional dos Oceanos e momento em

history of the Ocean: 1998, the International Year of the Ocean,

que era lançado, em Portugal, o Programa Dinamizador das

and the moment when Portugal launched its programme for

Ciências e Tecnologias do Mar — então louvado pela comu-

the facilitation of marine sciences and technologies (Programa

nidade científica como sendo uma visão estruturada sobre o

Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar), which the sci-

financiamento da área. Partindo da realidade verificada na dé-

entific community praised as a structured vision for investing

cada de 90, Manuel Heitor traçou aquilo que foi uma evolução

in the area. Based on the reality in the 1990s, Manuel Heitor

radical e sustentada da comunidade e do desenvolvimento

outlined the radical and sustained progress of the community

científico português desde então.

and scientific development in Portugal since then.

No final dos anos 90, Portugal carecia não só de uma or-

In the late 1990s, Portugal lacked a maritime scientific or-

ganização científica em termos de unidades, mas também de

ganisation in terms of units, but also large associated marine

grandes laboratórios associados na área do mar. Cerca de 75%

laboratories. Around 75% of the research was funded by and

da investigação era financiada e levada a cabo no setor pú-

conducted in the public sector, so investment amounted to

blico, sendo que o investimento representava cerca de 0,4%

approximately 0.4% of wealth generated. The second half of

da riqueza gerada. A segunda metade da década de 90 e os

the 1990s and the early 21st century were crucial for laying

primeiros anos do século XXI mostraram-se, assim, críticos na

the groundwork for advanced scientist training networks, and

sustentação de bases para redes de formação avançada de

for creating a number of small companies that now form an

cientistas, bem como para a criação de um conjunto de pe-

ecosystem.

quenas empresas que hoje formam um ecossistema.

Three decades on, Portugal is equipped with three large

Três décadas volvidas, Portugal dispõe de três grandes

associated laboratories in the area, a growing network of re-

laboratórios associados na área, de uma rede crescente de

search centres and two large collaborative laboratories —

centros de investigação e de dois grandes laboratórios cola-

while assessing proposals for a third —, which are targeted at

borativos — com a avaliação de propostas para um terceiro —,

the enhancement of the value of marine products and the col-

sendo estes direcionados para a valorização de produtos do

laboration between science and economy. Portugal invested

mar e para a colaboração entre ciência e economia. Em 2020,

around 1.6% of the GDP in research in 2020, 53% of which in the

Portugal investiu cerca de 1,6% do PIB em investigação, sendo

private sector.

53% no setor privado.

105

106

O OCEANO

THE OCEAN

//Prioridades da investigação sobre o Oceano

//Ocean’s research priorities

O OCEANO

THE OCEAN

//Prioridades da investigação sobre o Oceano

//Ocean’s research priorities

107

108

O OCEANO

THE OCEAN

//Prioridades da investigação sobre o Oceano

//Ocean’s research priorities

Se, nos anos 90, o Programa Dinamizador das Ciências

While in the 1990s the programme for facilitating marine

e Tecnologias do Mar visou criar uma base científica, hoje o

science and technology development sought to provide a sci-

objetivo é promover e aprofundar essa base em termos de

entific framework, today the goal is to promote and enhance

cooperação internacional. Para este caminho muito tem con-

the framework in terms of international cooperation. The de-

tribuído a evolução da investigação portuguesa no contexto

velopment of Portuguese research in the European context

europeu. Foram destacados passos importantes no âmbito

has helped to pave the way. Manuel Heitor highlighted the im-

das redes internacionais, como a Declaração de Galway so-

portant steps taken towards the development of international

bre a cooperação no Oceano Atlântico, em 2013, a Declaração

networks, such as the Galway Statement on Atlantic Ocean

de Belém, em 2017, e o lançamento do Centro Internacional

Cooperation in 2013, the Belém Statement in 2017, and the

de Investigação do Atlântico (Air Centre), em 2018, tendo sido

launch of the Atlantic International Research Centre (Air Cen-

ainda salientada a então aguardada Declaração dos Açores,

tre) in 2018, and the then-awaited Azores Declaration, result-

resultante da conferência All-Atlantic 2021, com o objetivo de

ing from the All-Atlantic 2021 conference, aimed at promoting

promover as interações Oceano - Clima - Espaço.

Ocean - Climate - Space interactions.

Foi igualmente feita menção a dois pontos basilares a nível

Two community pillars were mentioned further, namely

comunitário, nomeadamente o Programa Horizonte Europa —

the Horizon Europe programme — which encompasses an

que contempla uma grande missão para o Oceano — e, ainda,

Ocean-targeting mission — in addition to the Recovery and

o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — que, por sua

Resilience Facility (RRF), which in turn introduces broad agen-

vez, representa a possibilidade de lançar grandes agendas

das for fostering the development of the Ocean, scientific and

mobilizadoras para o mar, para as comunidades científica e

academic communities and for connected companies.

académica e para as empresas relacionadas.

Under the RRF, with a total budget of 272 million euro, spe-

No âmbito do PRR, com uma verba de 272 milhões de Eu-

cial attention was given to the area of advanced training under

ros, foi destacada a área de formação avançada através dos

two programmes (Impulso Jovens STEAM - Science, Technolo-

programas “Impulso Jovens STEAM” (Ciência, Tecnologia, En-

gy, Engineering, Arts, and Mathematics – and Impulso Adultos),

genharia, Artes e Matemática - Science, Technology, Enginee-

in which higher education institutes – universities and poly-

ring, Arts, and Mathematics) e “Impulso Adultos”, área onde é

technics – are expected to provide competitive training on the

expectável o surgimento de iniciativas competitivas de forma-

sea, either one-to-one or in groups.

ção sobre o mar por parte das instituições de ensino superior

Still within this framework and in the scope of the Broad

— universidades e politécnicos —, quer isoladamente quer em

Agendas Programme, in this competitive context an agenda

cooperação.

for the sea was expectable, particularly on the topics of new

Ainda neste enquadramento e no âmbito do Programa das

generation aquaculture or Ocean - Climate - Space interaction.

Agendas Mobilizadoras, seria também expectável que, igual-

Since this is an area of great potential and entrepreneur-

mente no quadro competitivo, fosse proposta uma agenda na

ial and scientific capacity, the creation of a programme that

área do mar, em particular no que respeita a uma nova gera-

promotes synergies between the various community funds is

ção de aquacultura ou à interação do Oceano com o clima e

imperative, and the pooling of centralised European manage-

com o espaço.

ment funds, such as Horizon Europe, decentralised manage-

Sendo esta uma área de grande potencial, e de grande

ment funds, namely the next Framework Programme, and the

capacidade empresarial e científica, a criação de um progra-

RRF are therefore necessary. It was also pointed out that the

ma promotor das sinergias entre os vários fundos comunitá-

Portuguese Minister of the Sea and the Minister of Science,
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rios torna-se imperativa, sendo necessária a conjugação de

Technology and Higher Education discussed the creation of

fundos de gestão centralizada europeia, como o Horizonte

such a multi-fund programme, hereby reinforcing the interna-

Europa, fundos de gestão descentralizada, nomeadamente o

tional cooperation framework.

próximo Programa Quadro, e ainda o PRR. Foi também salien-

With regard to research areas, Manuel Heitor argued that

tado que o lançamento de um programa multifundos deste

the national and international scientific communities should

tipo havia sido objeto de discussão entre o Ministro português

continue to set out the priorities, as has been the case to date,

do Mar e o da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, reforçan-

while the governments’ role is to provide funding for advanced

do o quadro de cooperação internacional.

training and the activities, with the growing collaboration of the

No que concerne às áreas de investigação, Manuel Heitor

scientific and business communities. This prioritisation must

defendeu que as prioridades têm sido sugeridas, e deverão

necessarily fit into the European agenda set by the High-Level

continuar a sê-lo, pelas comunidades científicas nacionais e

Panel, where the Ocean and its relationship with climate is be-

internacionais, sendo o papel dos governos providenciar o

coming ever more central.

financiamento para formação avançada e para o desenvolvimento de atividades, contando com a crescente colaboração
das comunidades científica e empresarial. Esta priorização
deverá, necessariamente, enquadrar-se na agenda europeia
estabelecida pelo Painel de Alto Nível, onde o Oceano e a sua
relação com o clima é um tópico cada vez mais central.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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Jovens de diversas geografias debatem sobre temas

Millennials from different geographic regions debate

dos painéis anteriores, sobre políticas públicas e mul-

on the Conference’s issues of their choice, as well as

tilaterais e sobre comportamentos sociais e pessoais.

on public and multilateral policies and on societal and
personal behaviours.

//Oradores //Speakers
Samuel Collins

Gestor de Projetos na Fundação Oceano Azul,
(Atlântico Norte), Lisboa

Project Manager at the Oceano Azul Foundation,
(North Atlantic), Lisbon

Daniel Cáceres

Representante da Hispano-América na SOA
(Pacífico Oriental), Lima

SOA Representative for Hispano-América (East
Pacific), Lima

Nagisa Yoshioka

Investigadora no Ocean Policy Research Institute
(Pacífico Ocidental), Tóquio

Research Fellow at the Ocean Policy Research
Institute, (West Pacific), Tokyo

Aristyo Rizka
Darmawan

Center for Sustainable Ocean Policy
da University of Indonesia, (Índico
Oriental), Jacarta

Center for Sustainable Ocean Policy of
the University of Indonesia, (East Indian
Ocean), Jakarta

Ailars David

Chefe de Operações na Arena Recycling Industry,
SOA Young Ocean Leader no Hub Tanzânia
(Índico Ocidental), Dar-Es-Salam

COO at Arena Recycling Industry, SOA Young
Ocean Leader at Hub Tanzania (West Indian
Ocean), Dar-Es-Salam

//Moderado por //Moderated by
José Pedro Frazão

Jornalista e Editor da Rádio Renascença

Journalist and Editor at Rádio Renascença
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Durante uma conversa aberta, jovens das principais geo-

During an open conversation, young panellists from major

grafias oceânicas abordaram vários tópicos da Conferência,

Ocean geographic regions addressed several of the Confer-

tais como economia azul, preservação da biosfera, seguran-

ence’s topics, such as blue economy, biosphere preservation,

ça e geopolítica, políticas públicas e multilaterais, bem como

security and geopolicy, public and multilateral policies, as well

comportamentos sociais e pessoais. Como especialistas, in-

as societal and personal behaviour. As experts, researchers

vestigadores e ativistas dedicados a questões do Oceano, os

and activists who focus on Ocean issues, the panellists dis-

membros do painel discutiram as suas experiências em ativi-

cussed their experiences in international activities, mobilising

dades internacionais, mobilizando a sociedade civil, concen-

civil society, focusing on the voice and engagement of youth,

trando-se na voz e no envolvimento da juventude, procurando

looking to influence policymaking and promoting actions on

influenciar a formulação de políticas e promovendo ações em

the Ocean.

favor do Oceano.

//O papel da sociedade civil na

//Civil Society’s role in the Ocean agenda

agenda do Oceano
O painel foi unânime quanto à importância primordial da

The panel was unanimous regarding civil society’s para-

sociedade civil para a agenda do Oceano, elogiando também

mount importance to the Ocean agenda, also praising the role

o papel que esta tem vindo a desempenhar no movimento cli-

it has been playing in the climate movement. It was mentioned

mático. Foi mencionado que o Oceano e o clima estão inex-

that the Ocean and climate are inextricably intertwined and

tricavelmente interligados e que qualquer conversa em torno

that any conversation around climate change that omits the

das alterações climáticas que omita o Oceano é impeditiva ao

Ocean hinders progress. Furthermore, and as stated by Nagisa

progresso. Além disso, e como declarado por Nagisa Yoshioka

Yoshioka — according to the High Level Panel for a Sustainable

- de acordo com o Painel de Alto Nível para uma Economia

Ocean Economy — the Ocean could be responsible for about

Sustentável do Oceano - o Oceano poderá ser responsável por

20% of the additional mitigation effort needed to achieve a

cerca de 20% do esforço adicional de mitigação necessário

net-zero economy by 2050 by providing an alternative source

para alcançar uma economia neutra em carbono até 2050, ao

of protein with a lower carbon footprint, for instance.

fornecer, por exemplo, uma fonte alternativa de proteína com
uma pegada de carbono inferior.

Civil society has a clear interest in a healthy Ocean, one
that’s more diverse and resilient, capable of storing more car-

A sociedade civil tem um claro interesse num Oceano

bon, as well as in a healthy climate, as environmental crises

saudável, mais diversificado e resistente, capaz de armazenar

disrupt economic stability, which, in turn, undermines social

mais carbono, bem como num clima saudável, uma vez que as

structures. Despite this fact, the Ocean is often overlooked in

crises ambientais perturbam a estabilidade económica, o que,

this conversation, as argued by Samuel Collins, who also men-

por sua vez, mina as estruturas sociais. Apesar deste facto, o

tioned that civil society could be a key agent in bringing the

Oceano é frequentemente negligenciado neste debate, como

Ocean up alongside the climate agenda, highlighting the con-

argumentou Samuel Collins, que também mencionou que a

sequences of inaction and the opportunities of action. Sam-

sociedade civil poderia ser um agente-chave para trazer o

uel Collins emphasised the need for civil society to influence

Oceano para o topo das prioridades da agenda climática, des-

decision-makers’ political will, holding them to account whilst

tacando as consequências da inação e as oportunidades de

pressuring them to push for progress and ambitious ways of

ação. Samuel Collins salientou a necessidade de a sociedade

solving issues. The panellists also mentioned that the Ocean

civil influenciar a vontade política dos decisores, forçando-os

community has a significant amount of work being done by

a prestar contas, ao mesmo tempo que os pressiona para que

civil society already, from scientific research to businesses and

façam progressos e encontrem formas ambiciosas de resolver

new bio startups.
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as questões. Os membros do painel mencionaram também

It is worth noting that there are also international frame-

que parte significativa do trabalho realizado pela comunidade

works already in place where civil society can play a role

do Oceano já é feita pela sociedade civil, desde a investigação

alongside Member States and governments, as is the case of

científica até às empresas e às novas bio startups.

the UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) and

Vale a pena notar que já existem também quadros internacionais onde a sociedade civil pode desempenhar um papel

the Convention on Biological Diversity (CBD), both taking place
later in 2021.

ao lado dos Estados-Membros e governos, como é o caso da
Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas (COP26) e da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), ambas a terem lugar ainda em 2021.

Como defendido por Nagisa Yoshioka, seria crucial trazer

As advocated by Nagisa Yoshioka, it would be crucial to

algumas implicações das melhores práticas na negociação

get some implications from the best practices on the climate

das alterações climáticas e o nexo das atividades dos jovens

change negotiation and youth activities’ nexus into Ocean sus-

para a sustentabilidade do Oceano. Exemplos incluem o apoio

tainability. Examples include supporting and expanding on

e expansão de iniciativas como a Cimeira da Juventude que

initiatives like the Youth Summit that precedes the COP, giv-

precede a COP, dando aos jovens de todo o mundo a opor-

ing young people worldwide the chance to discuss climate

tunidade de discutir as questões das alterações climáticas a

change issues from a wide range of perspectives, broadening

partir de uma vasta gama de perspetivas, alargando a sua rede

their network in civil society and amongst youth organisations.

na sociedade civil e entre as organizações juvenis.

Along these lines, the creation of the Youth Advisory Coun-

Nesta linha, a criação do Conselho Consultivo da Juven-

cil on Climate by the United Nations Secretary-General, Antó-

tude sobre o Clima pelo Secretário-Geral das Nações Unidas,

nio Guterres, was praised by Samuel Collins. He saw this initi-

António Guterres, foi elogiada por Samuel Collins. O orador

ative as bringing youth to the table as a real stakeholder with

viu esta iniciativa como trazendo a juventude para a mesa en-

a fresh and unbiased perspective. Youth have the most to lose

quanto verdadeiro interveniente com uma perspetiva fresca e

with the environmental crisis and the most to gain from action.

imparcial, sendo a juventude quem mais tem a perder com a
crise ambiental e quem mais ganha com a ação.

As an illustration of youth action and involvement themselves, the speakers pointed out several examples of civil so-

Sendo eles mesmos a ilustração da ação e envolvimento

ciety participation. Samuel Collins introduced RISE UP, a joint

dos jovens, os oradores apontaram vários exemplos de par-

call from civil society that urges governments and businesses

ticipação da sociedade civil. Samuel Collins apresentou RISE

to take the bold actions required to set the Ocean on a course

UP, um apelo conjunto da sociedade civil que exorta governos

to recovery. With over 450 organisations having signed on to

e empresas a tomarem as medidas ousadas necessárias para

support it and having identified “what needs to be done“, RISE

colocar o Oceano num rumo de recuperação. Com o compro-

UP will be moving to the “how to do it” through the power of its

misso de apoio de mais de 450 organizações e tendo identi-

diversified stakeholders’ network.

ficado “o que precisa de ser feito”, a RISE UP passará para o

Other examples were also mentioned, as was the case of

“como fazê-lo” através do poder da sua diversificada rede de

Nagisa Yoshioka, who witnessed young leadership in the vil-

intervenientes.

lages and communities of the Marshall Islands — an island

Foram também mencionados outros exemplos, como foi

country exposed to a rising sea level —, or Daniel Cáceres, who

o caso de Nagisa Yoshioka, que deu o testemunho de jovens

emphasised the importance of getting organised and work-
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líderes nas aldeias e comunidades nas Ilhas Marshall - um país

ing together to achieve change from the bottom up. Using his

insular exposto à subida do nível do mar -, ou Daniel Cáceres,

up-close experience with the ongoing Peruvian election cam-

que sublinhou a importância de nos organizarmos e trabalhar-

paigns at the time, Daniel Cáceres highlighted the importance

mos em conjunto para conseguirmos uma mudança da base

of using such kinds of political events to push for civil society’s

para o topo. Usando a sua experiência pessoal nas campanhas

interests and agenda.

eleitorais peruanas em curso na altura, Daniel Cáceres salien-

In the case of Peru — a country with one of the richest

tou a importância de utilizar este tipo de eventos políticos para

Oceans in the world — there were no presidential candidates

promover os interesses e a agenda da sociedade civil.

that had an Ocean agenda or even congressional candidates

No caso do Peru - um país com um dos Oceanos mais

that knew about it. Young people and Ocean leaders — along-

ricos do mundo - não havia candidatos presidenciais que ti-

side different civil society groups — took it upon themselves

vessem uma agenda para o Oceano ou mesmo candidatos ao

to reach out to the candidates, share information and involve

Congresso atentos ao tema. Jovens e Ocean Leaders - junta-

them in the discussion. The aim was to get them into policy ac-

mente com diferentes grupos da sociedade civil - tomaram a

tion and the Ocean agenda, ensuring that those issues would

iniciativa de abordar os candidatos, partilhar informações e en-

get to Congress. As an outcome of this endeavour, one of the

volvê-los na discussão. O objetivo foi integrá-los na ação polí-

presidential candidates became the first one in Latin America

tica e na agenda do Oceano, assegurando que essas questões

to announce a deep seabed mining moratorium as an execu-

chegariam ao Congresso. Como resultado deste esforço, uma

tive action.

candidata presidencial tornou-se a primeira na América Latina
a anunciar uma moratória sobre a mineração do mar profundo
como uma ação executiva.

//A lacuna de conhecimentos

//The knowledge gap and the importance

e a importância de uma comunicação

of comprehensive communication

abrangente

This common lack of Ocean literacy and awareness, even

Esta falta comum de literacia e consciência do Oceano,

amongst decision-makers, illustrates what Ailars David re-

mesmo entre os decisores, ilustra o que Ailars David referiu

ferred to as the knowledge gap between civil society, aca-

como o fosso de conhecimentos entre a sociedade civil, o

demics, coastal communities, and the government.

meio académico, as comunidades costeiras e os governos.

Given this hurdle, communication and interconnections

Dado este obstáculo, a comunicação e as interconexões

among these actors must be a focal issue when preserving

entre estes atores devem ser uma questão central na luta

and attaining a sustainable Ocean. It was mentioned that

pela preservação e promoção de um Oceano sustentável. Foi

young Ocean leaders and academia have a responsibility

mencionado que os jovens líderes e a comunidade académi-

when it comes to educating the communities and govern-

ca têm uma responsabilidade na educação das comunidades

ments, helping to narrow the gap through knowledge-sharing

e governos, ajudando a reduzir este fosso através da partilha

and by providing the needed data and research, as, according

de conhecimento e fornecendo os dados e investigação ne-

to Ailars David, political leaders respond best when tangible

cessários, já que, segundo Ailars David, os líderes políticos

effects and impacts are showcased to them.

respondem melhor quando lhes são apresentados efeitos e
impactos tangíveis.

Nagisa Yoshioka also added to this discussion, advocating
for regular dialogue between the science community and pol-
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Nagisa Yoshioka também complementou esta discussão,

icymakers. In Japan, for instance, there is a high government

advogando um diálogo regular entre a comunidade científica

staff turnover, which calls for generalised rather than special-

e os decisores políticos. No Japão, por exemplo, existe uma

ised knowledge from personnel. In this case, think tanks can fill

elevada rotatividade nos governos, o que exige um conhe-

the gap by providing scientific-based advocacy, prompting the

cimento generalizado em vez de especializado por parte do

government to take a specific action.

pessoal. Neste caso, os think tanks podem preencher esta lacuna fornecendo uma advocacia de base científica, levando
os governos a tomar uma ação específica.

Apoiando as opiniões de Ailars David e Nagisa Yoshioka

Backing both Ailars David’s and Nagisa Yoshioka’s views

sobre a ligação vital entre estes atores e o papel essencial da

regarding the vital link between these actors, and the essential

investigação de think tanks, Aristyo Rizka Darmawan contri-

role of research done by think tanks, Aristyo Rizka Darmawan,

buiu com a sua experiência com questões de segurança ma-

contributed with his experience in working with issues of mari-

rítima. Segundo Aristyo Rizka Damarwan, no contexto do Mar

time security. According to Aristyo Rizka Damarwan, within the

do Sul da China, já existe uma forte relação entre o mundo

South China Sea context, there is already a strong relationship

académico, os think tanks, as ONG e o governo, mas também

between academia, think tanks, NGOs, and the government,

entre o mundo académico e a sociedade civil. Por exemplo,

but also between academia and civil society. For example,

ONGs e think tanks da Indonésia, Malásia, Vietname e Filipinas

NGOs and think tanks from Indonesia, Malaysia, Vietnam, and

trabalham em conjunto na discussão de interesses comuns e

the Philippines work together in discussing common interests

no aconselhamento aos governos relativamente aos códigos

and advising the governments regarding codes of conducting

de condução das negociações. Estes atores são muitas vezes

negotiations. These actors are oftentimes more flexible than

mais flexíveis do que o próprio governo ao discutirem e ne-

the government itself when discussing and negotiating sensi-

gociarem tópicos sensíveis e podem desempenhar um papel

tive topics and can play a crucial role in preventing escalations.

crucial na prevenção de escaladas.

From Samuel Collins’s perspective, it is also essential to

Da perspetiva de Samuel Collins, é também essencial

mention the underlying marketing and advertising challenge,

mencionar o desafio subjacente ao marketing e à publicidade,

because, although it is the planet’s life support system, the

porque, embora seja o sistema de suporte de vida do plane-

Ocean is out of sight and therefore out of mind. As terrestrial

ta, o Oceano está longe da vista e, portanto, longe do coração.

animals, humans often struggle to comprehend what an Ocean

Como animais terrestres, os seres humanos têm muitas vezes

in crisis really is. While the sight of a burning forest instinctively

dificuldade em compreender o que é realmente um Oceano

represents the destruction of habitable land, the impact of a

em crise. Enquanto a visão de uma floresta a arder represen-

disappearing kelp forest might be harder to understand.

ta instintivamente a destruição de terras habitáveis, o impacto

Unfortunately, it often takes disasters to raise awareness

de uma floresta de algas em extinção pode ser mais difícil de

about nature’s overwhelming power, as was the case of the

compreender.

Great East Japan earthquake and tsunami in 2011, which, ac-

Infelizmente, são muitas vezes necessárias catástrofes para
aumentar a consciência sobre o poder esmagador da natureza,

cording to Nagisa Yoshioka, led people to rethink their interlinkage and coexistence with the Ocean.

como foi o caso do grande terramoto e tsunami no Japão Orien-

Although the media buzz surrounding plastics has helped

tal em 2011, que, segundo Nagisa Yoshioka, levou as pessoas a

to advance the Ocean agenda, many issues are still left undis-

repensar a sua interligação e coexistência com o Oceano.

cussed, such as Ocean deoxygenation, rising water tempera-
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Embora o alarido dos meios de comunicação social em

tures or biodiversity loss. For this reason, experts on the Ocean

torno dos plásticos tenha ajudado a fazer avançar a agenda do

must ensure their language and issues are communicable not

Oceano, muitas questões estão ainda por discutir, tais como

only amongst academics but also to policymakers and com-

a desoxigenação do Oceano, o aumento da temperatura da

munities in general.

água ou a perda de biodiversidade. Por esta razão, os especialistas no Oceano devem garantir que a sua linguagem e as
questões que lhes são caras são comunicadas não só entre os
académicos, mas também aos decisores políticos e às comunidades em geral.

//A ligação entre Academia, elaboração

//The link between Academia,

de políticas e educação

policymaking and education

As ações de investigação e de sensibilização dos meios

Are investigation and awareness-raising actions by ac-

académicos e dos jovens são suficientes para ter impacto na

ademia and young people enough to impact policymaking?

elaboração de políticas? A este respeito, Daniel Cáceres de-

Regarding this matter, Daniel Cáceres advocated that aca-

fendeu que o trabalho académico por si só, centrado apenas

demia working by itself, focusing only on investigation, hasn’t

na investigação, não tem sido suficiente, uma vez que a au-

been enough, as the absence of academics in politics has led

sência de académicos na política levou não só a uma falta de

to a lack of understanding in policymaking and to the current

compreensão na elaboração de políticas, mas como às ques-

Ocean issues being faced. It is fundamental, and more effec-

tões enfrentadas atualmente pelo Oceano. É fundamental, e

tive, for academics to raise awareness and get involved in

mais eficaz, que os académicos promovam a sensibilização e

policy action and politics, from being advisers to running for

se envolvam na política, desde serem assessores até concor-

government positions.

rerem a posições governamentais.

Muitas iniciativas já estão a trabalhar no sentido de se

Many initiatives are already working towards achieving an

alcançar uma sociedade com uma verdadeira literacia do

Ocean literate society in the following decades, as is the case

Oceano nas próximas décadas, como é o caso da Fundação

of the Oceano Azul Foundation through Blue Education, a pilot

Oceano Azul através da Educação Azul, um estudo piloto onde

study where Ocean literacy is integrated into the standard cur-

a literacia do Oceano é integrada no currículo de disciplinas

riculum in subjects such as maths or geography. But focusing

como matemática ou geografia. Porém, concentrar esforços

mainly on education and awareness for children and young

principalmente na educação e na sensibilização das crianças

people will have a long-term impact with little effect in terms

e jovens, terá um impacto a longo prazo com pouco efeito em

of the current urgency. It is imperative to achieve change in

termos da urgência atual. É imperativo conseguir a mudança

the short term whilst reaching the highest number of people

a curto prazo, atingindo ao mesmo tempo o maior número de

possible, for example, through policymaking, which can reach

pessoas possível, por exemplo, através da elaboração de polí-

a broad range of up to 30 million people in a short span of

ticas de grande alcance que podem atingir até 30 milhões de

time. As stated by Daniel Cáceres, one should thus prioritise an

pessoas num curto espaço de tempo. Como afirmou Daniel

active role of academia in policymaking, followed by a com-
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Cáceres, dever-se-ia assim dar prioridade a um papel ativo da

mitment to education and raising awareness to enforce new

academia na elaboração de políticas, seguido de um compro-

behaviours and change common knowledge or even ancestral

misso com a educação e a sensibilização para impor novos

traditions.

comportamentos e mudar o conhecimento comum ou mesmo
tradições ancestrais.

Plastics, specifically the indiscriminate use of plastic bags
in supermarkets, are an example of policymaking playing

Os plásticos, especificamente o uso indiscriminado de sa-

a central role in a short span of time. In the panellists’ home

cos de plástico nos supermercados, são um exemplo de uma

countries — from Tanzania to Indonesia, including Japan —

política que desempenhou um papel central num curto espa-

governments have implemented increasingly ambitious poli-

ço de tempo. Nos países de origem dos oradores - da Tanzâ-

cies, such as enacting a total ban on plastic bags in supermar-

nia à Indonésia, incluindo o Japão - os governos implementa-

kets after realising that charging them to customers (who lack

ram políticas cada vez mais ambiciosas, tais como a proibição

awareness and environmental literacy from the get-go) was

total dos sacos de plástico nos supermercados, depois de se

not an effective tool for controlling plastic waste.

terem apercebido que cobrá-los aos clientes (que à partida
não tinham consciência e literacia ambiental) não era uma ferramenta eficaz para controlar os resíduos de plástico.

Por outro lado, e tal como afirmado por Nagisa Yoshioka,

On the other hand, and as stated by Nagisa Yoshioka, solv-

a resolução de problemas ambientais parece por vezes ba-

ing environmental problems sometimes seems to be based on

sear-se na ideia de que os governos devem mudar o compor-

the idea that the government must change people’s behaviour,

tamento das pessoas, quando na realidade as pessoas têm

when in fact people have the power to trigger change through

o poder de desencadear mudanças através do seu estilo de

their lifestyle before policy does, which, once again, calls for

vida antes que a política o faça, o que, mais uma vez, exige

a strong and active civil society. Moreover, as mentioned by

uma sociedade civil forte e ativa. Além disso, tal como men-

Ailars David, even when policies and laws are in place, if hu-

cionado por Ailars David, mesmo quando existem políticas e

mans are not ready to change their behaviour (in the way they

leis em vigor, se os seres humanos não estiverem prontos para

use and see plastic, for instance), then the challenge remains,

mudar o seu comportamento (na forma como utilizam e veem

as they will not become compliant. Daniel Cáceres also added

o plástico, por exemplo), então o desafio mantém-se, uma vez

that, to achieve compliance with laws, awareness and educa-

que não se tornarão cumpridores. Daniel Cáceres acrescentou

tion must get to the proper authorities, which will have the ca-

ainda que, para conseguir o cumprimento das leis, a sensibili-

pacity to enforce the law, spread the information and educate

zação e a educação devem chegar às autoridades competen-

communities.

tes, as quais terão a capacidade de fazer cumprir a lei, divulgar
a informação e educar as comunidades.

When questioned about the role that ancestral knowledge
can play in this discussion, the panel was unanimous in high-

Quando questionado sobre o papel que os conhecimentos

lighting the importance of combining local traditional knowl-

ancestrais podem desempenhar nesta discussão, o painel foi

edge and new scientific and technological knowledge. Many

unânime em salientar a importância de combinar os conhe-

indigenous communities have been sustainably managing

cimentos tradicionais locais com os novos conhecimentos

their ecosystems throughout time, with very little publicity or

científicos e tecnológicos. Muitas comunidades indígenas têm

monetary investment, while gathering critical insights on par-

vindo a gerir de forma sustentável os seus ecossistemas ao

ticularities and unique parameters to specific areas.

longo do tempo, com muito pouca publicidade ou investimen-

O OCEANO

THE OCEAN

//O Oceano que precisamos para o futuro que queremos

//The Ocean we need for the future we want

to monetário, ao mesmo tempo que reúnem conhecimentos

In light of this discussion, Daniel Cáceres highlighted the

valiosos sobre particularidades e características únicas de de-

need for indigenous leadership, opting for degrowth as an eco-

terminadas áreas.

nomical alternative in place of added monetary investment.

À luz desta discussão, Daniel Cáceres salientou a neces-

Nevertheless, the panel highlighted the need for moni-

sidade de liderança indígena, optando pelo decrescimento

toring and regulating indigenous communities and ancestral

como uma alternativa económica em vez do investimento

practices since these should still abide by regulations that, for

monetário adicional.

instance, look to preserve marine protected areas.

No entanto, o painel salientou a necessidade de monito-

Answering another of the audience’s queries, the panel

rização e regulamentação das comunidades indígenas e das

addressed what they found to be the greatest challenge in

práticas ancestrais, uma vez que estas devem também cum-

policymaking to protect the Ocean, which to Daniel Cáceres is,

prir os regulamentos que, por exemplo, visam a preservação

in fact, the way democracy works, as political candidates must

das áreas marinhas protegidas.

appeal to a specific economic and social sector, to businesses

Respondendo a outra das perguntas da audiência, o painel
abordou o que considerou ser o maior desafio na definição de

and people’s economic interests, but not to the environment
(which has no voting power).

políticas para proteger o Oceano, que para Daniel Cáceres é,

According to Aristyo Rizka Darmawan, the balance be-

de facto, a forma como a democracia funciona, pois os candi-

tween economic interests and the environment can be chal-

datos políticos têm de apelar a um setor económico e social

lenging, because implementing specific policies — for exam-

específico, às empresas e aos interesses económicos das pes-

ple, a total plastics ban — could hurt many businesses’ profits,

soas, mas não ao ambiente (que não tem poder de voto).

causing repercussions on the government’s income and, ul-

Segundo Aristyo Rizka Darmawan, o equilíbrio entre os in-

timately, on taxes. For this reason, it is of the utmost impor-

teresses económicos e o ambiente pode ser um desafio, já que

tance to raise awareness amongst business sectors regarding

a implementação de políticas específicas - por exemplo, uma

sustainable ways of conducting business, the importance of

proibição total dos plásticos - poderia prejudicar os lucros de

abiding by regulations, and the opportunities in investing in al-

muitas empresas, causando repercussões nos rendimentos

ternative business models.

do governo e, em última análise, nos impostos. Por este moti-

As the business sector tends to focus on short-term prof-

vo, é da maior importância sensibilizar os setores empresariais

it, it should be the policymakers’ role to consider future long-

para formas sustentáveis de conduzir os negócios, para a im-

term consequences, as argued by Nagisa Yoshioka, who gave

portância de cumprir os regulamentos e para as oportunida-

the example of the current unknown impacts that offshore

des de investir em modelos alternativos de negócio.

wind power generation might have on marine ecosystems.

Como o setor empresarial tende a concentrar-se no lucro
a curto prazo, aos decisores políticos cabe considerar as consequências futuras de longo prazo, como argumentou Nagisa
Yoshioka, que deu o exemplo dos impactos desconhecidos
que a produção de energia eólica offshore poderá vir a ter nos
ecossistemas marinhos.
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//Implicações geopolíticas e a comunidade

//Geopolitical implications and the

internacional

international community

Aristyo Rizka Darmawan sublinhou dois aspetos críticos

Aristyo Rizka Darmawan stressed two critical aspects re-

relativamente à forma como a comunidade internacional de-

garding how the international community should address

veria abordar questões relacionadas com o clima, tal como é o

climate-related issues, such as the Ocean. Firstly, it is para-

caso do Oceano. Em primeiro lugar, é crucial que os governos

mount that governments recognise climate change as a real

reconheçam as alterações climáticas como uma questão real

issue that demands action and commitment (one can look at

que exige ação e empenho (olhe-se para o exemplo dos Es-

the United States’ example and to how the government’s ap-

tados Unidos e para a forma como a abordagem do governo

proach to these issues directly affects policy). Secondly, States

a estas questões afeta diretamente as políticas). Em segundo

must also ensure domestic enforcement of the commitments

lugar, os Estados devem também assegurar a aplicação inter-

and regulations produced through international cooperation.

na dos compromissos e regulamentos acordados através da
cooperação internacional.

Centrando-se nas implicações geoestratégicas para a paz

Focusing on geostrategic implications for peace and secu-

e segurança, Aristyo Rizka Darmawan salientou que o Mar do

rity, Aristyo Rizka Darmawan highlighted that the South China

Sul da China apresenta muitos problemas geopolíticos, com a

Sea accounts for many geopolitical issues, with the US-China

rivalidade EUA-China a desempenhar um papel essencial no

rivalry playing an essential role regarding freedom of navi-

que diz respeito à liberdade de navegação. Estas rivalidades

gation. These geopolitical rivalries and overlapping maritime

geopolíticas e a sobreposição das reivindicações marítimas

claims have proven to be detrimental to the environment. Ac-

provaram ser prejudiciais para o ambiente. Segundo o Centre

cording to the Centre for Strategic and International Studies

for Strategic and International Studies (CSIS), os recifes de co-

(CSIS), coral reefs in the South China Sea suffer considerable

ral no Mar do Sul da China sofrem danos consideráveis devido

damage due to warships and the construction of artificial is-

aos navios de guerra e à construção de ilhas artificiais. Não

lands. It should also be mentioned that geopolitics have had

é possível ignorar que a geopolítica teve implicações na vida

implications for the lives of coastal communities, with many

das comunidades costeiras, com muitos pescadores indoné-

Indonesian and Philippine fishers, for instance, feeling threat-

sios e filipinos, por exemplo, a sentirem-se ameaçados ou a

ened or becoming victims to the warships’ claim in the South

tornarem-se vítimas da reivindicação dos navios de guerra

China Sea. As argued by Aristyo Rizka Darmawan, coastal

no Mar do Sul da China. Como argumentado por Aristyo Rizka

states’ governments should focus not only on the big politics

Darmawan, os governos dos Estados costeiros deveriam con-

framework, but also on other implications geopolitical ten-

centrar-se não só no grande quadro político, mas também nas

sions have on the environment and communities dependent

implicações que as tensões geopolíticas têm no ambiente e

on the Ocean.

nas comunidades dependentes do Oceano.

COVID-19 was yet another geopolitical issue addressed by

A COVID-19 foi mais um aspeto geopolítico abordado pelo

the panel, with speakers frequently drawing parallels between

painel, com oradores a traçarem frequentemente paralelis-

the Ocean and the pandemic, as both have inescapable global

mos entre o Oceano e a pandemia, já que ambos têm impli-

implications and reach every sector without preference. The

cações globais inevitáveis e atingem todos os setores sem

narrative of COVID-19 allowing the Ocean to “have a break”

preferência. A narrativa de que a COVID-19 tem permitido ao

given the decrease in human activity was first questioned by
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Oceano “ter uma pausa” graças à diminuição da atividade hu-

Daniel Cáceres. The panellist mentioned that, on the contrary,

mana foi questionada em primeiro lugar por Daniel Cáceres. O

in the case of Peru, fishers had increased their activity in an

painelista mencionou que, pelo contrário, no caso do Peru, os

attempt to match their income before the pandemic.

pescadores tinham aumentado a sua atividade numa tentativa
de igualar os seus rendimentos antes da pandemia.

Also, and as mentioned by Samuel Collins, the restrictions imposed by COVID-19 could also lead to an increase in

Além disso, e conforme mencionado por Samuel Collins,

unreported fishing since the entities responsible for imple-

as restrições impostas pela COVID-19 poderiam também levar

menting regulations or protecting natural environments had

a um aumento da pesca não regulamentada, uma vez que as

to stop their activity as well. Adding to this argument, Aristyo

entidades responsáveis pela implementação dos regulamen-

Rizka Darmawan stressed that the most significant impact of

tos ou pela proteção dos ambientes naturais também tiveram

the pandemic is on the economy, which in Southeast Asia has

de cessar a sua atividade. Acrescentando a este argumento,

affected budget allocations of maritime law enforcement. Re-

Aristyo Rizka Darmawan salientou que o impacto mais signi-

ports show that with less money allocated to Navy and Coast

ficativo da pandemia é visível na economia, que no Sudeste

Guard patrolling, illegal fishing has increased. Also, in the

Asiático afetou as alocações orçamentais para aplicação da

South China Sea, there have been more Chinese affirmative

legislação marítima. Relatórios mostram que, com menos di-

actions due to the decrease in patrolling by Southeast Asian

nheiro atribuído ao patrulhamento da Marinha e da Guarda

law enforcement.

Costeira, a pesca ilegal tem aumentado. Também, no Mar do
Sul da China, tem havido mais ações afirmativas chinesas devido à diminuição do patrulhamento por parte das forças policiais do Sudeste Asiático.
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//Mensagens para a comunidade

//Messages to the international community

internacional e instituições multilaterais

and multilateral institutions

Encerrando o debate, José Pedro Frazão desafiou os

Closing the debate, José Pedro Frazão challenged the

membros do painel a transmitir uma mensagem para as insti-

panellists to convey a message to multilateral institutions –

tuições multilaterais - como a ONU - sobre os diferentes desa-

such as the UN – regarding the different challenges faced and

fios enfrentados e possíveis conselhos em relação a questões

possible advice regarding Ocean issues.

do Oceano.

Daniel Cáceres was critical of the practice – observed in

Daniel Cáceres criticou a prática - observada nas COP,

COPs, for example – of dividing countries into developed and

por exemplo - de dividir os países em países desenvolvidos e

underdeveloped countries and making different allowanc-

subdesenvolvidos e de fazer diferentes concessões para cada

es for each of them. Thus, while developed countries have a

grupo. Assim, enquanto os países desenvolvidos têm uma ele-

high standard for reducing emissions, countries in Latin Amer-

vada exigênica na redução de emissões, aos países da Amé-

ica, like Peru, are allowed a higher emission threshold during

rica Latina, como o Peru, é permitido um limiar de emissões

their development process. The panellist condemned this ap-

mais elevado durante o seu processo de desenvolvimento. O

proach, given the urgency in emission reduction, encouraging

painelista condenou esta abordagem, dada a urgência na re-

multilateral institutions to look to developing countries and

dução de emissões, encorajando as instituições multilaterais a

indigenous communities as leaders in this fight. These com-

olharem para os países em desenvolvimento e comunidades

munities can also be an argument for degrowth, as they have

indígenas como líderes nesta luta. Estas comunidades podem

been able to live with minimal demands on the environment

também ser um argumento a favor do decrescimento, uma vez

by promoting sharing and distribution without the need for ex-

que têm conseguido viver com exigências mínimas para o am-

tensive and constant economic growth.

biente, promovendo a partilha e a distribuição sem a necessidade de um crescimento económico alargado e constante.

Por sua vez, Nagisa Yoshioka desafiou os líderes interna-

In turn, Nagisa Yoshioka prompted international leaders

cionais a contarem com os jovens na discussão sobre o Ocea-

to count on young people for the Ocean and climate change

no e as alterações climáticas, a acreditarem no seu poder e a

discussion, to believe in their power and encourage them to

encorajarem-nos a seguir a ciência do Oceano como carreira.

pursue Ocean Science as a career path.

A importância de integrar a voz da juventude também foi

The importance of integrating the voice of youth was high-

salientada por Ailars David. O orador defendeu igualmente a

lighted by Ailars David as well. He also advocated for creating

criação de uma plataforma que permitisse a cada nação, sem

a platform that would allow for every nation, without excep-

exceção, implementar internamente os objetivos e políticas

tion, to domestically implement the goals and policies estab-

estabelecidos pelas instituições multilaterais relativamente

lished by multilateral institutions concerning the Ocean.

ao Oceano.

Aristyo Rizka Darmawan underlined the importance of co-

Aristyo Rizka Darmawan sublinhou a importância da coo-

operation in tackling Ocean issues. This is a very overcrowd-

peração na abordagem das questões do Oceano. Esta é uma

ed agenda — with topics ranging from geopolitics to plastics,

agenda muito sobrecarregada - com tópicos que vão desde a

to climate change and security — and cooperation between

geopolítica ao plástico, às alterações climáticas e à seguran-

diplomats, the government sector, NGOs, and academia is vi-

ça - e a cooperação entre diplomatas, o setor governamental,

tal. The speaker argued that the UN should lead such an ef-
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as ONG e o meio académico é vital. O orador defendeu que

fort, ensuring cooperation amongst the previously mentioned

a ONU deveria liderar tal esforço, assegurando a cooperação

stakeholders and between all states globally.

entre as partes anteriormente mencionadas e entre todos os
Estados a nível mundial.

Samuel Collins had the last word, calling for the UN and
its member states to be ambitious — especially given the UN

Samuel Collins teve a última palavra, apelando a que a

Decade of Ocean Science —, whilst calling for an international

ONU e os seus Estados membros sejam ambiciosos - espe-

framework alongside the COP and CBD to address and discuss

cialmente tendo em conta a Década da Ciência do Oceano da

Ocean issues, which underpin the environment and, ultimate-

ONU -, ao mesmo tempo que apelou a um quadro internacio-

ly, the entire world.

nal paralelo à COP e à CDB para abordar e discutir as questões
do Oceano, que sustentam o ambiente e, em última análise, o
mundo inteiro.

//Veja o vídeo
//Watch the video
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O Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU para o

The UN’s Secretary-General Special Envoy for the Ocean,

Oceano, o Embaixador Peter Thomson, iniciou o seu discurso

Ambassador Peter Thomson, began his speech by referenc-

referindo-se à intervenção do Secretário-Geral da ONU, Antó-

ing the UN Secretary-General, António Guterres’s intervention

nio Guterres, sobre “The State of the Planet”, na Columbia Uni-

“The State of the Planet”, at Columbia University. At the time of

versity. Na altura do evento, em dezembro de 2020, António

the event, December 2020, António Guterres affirmed that hu-

Guterres afirmou que a humanidade estava a travar uma guer-

manity is waging a suicidal war on Nature. One million species

ra suicida contra a Natureza. Um milhão de espécies estão

are at risk of extinction, and ecosystems are disappearing be-

em risco de extinção e os ecossistemas estão a desaparecer

fore one’s eyes. The Ocean is being overfished and increasingly

diante dos nossos olhos. O Oceano está a ser sobrepescado e

being choked with plastic waste; coral reefs are bleaching and

cada vez mais sufocado com resíduos plásticos, os recifes de

dying due to anthropogenic greenhouse gas emissions. A year

coral estão a branquear e a morrer devido às emissões antro-

earlier, at the Climate COP in Madrid, Guterres had warned that

pogénicas de gases com efeito de estufa. Um ano antes, na

three major reports of the Intergovernmental Panel on Climate

COP do Clima em Madrid, Guterres já tinha avisado que três

Change (IPCC) confirm that the planet’s life-support systems

importantes relatórios do Painel Intergovernamental sobre as

are knowingly being destroyed.

Mudanças Climáticas (IPCC) confirmavam que os sistemas de
suporte de vida do planeta estavam a ser destruídos conscientemente.

O Embaixador Thomson referiu-se também aos relatórios

Ambassador Thomson also referred to the reports of the

do IPCC, da Plataforma Intergovernamental de Políticas Cien-

IPCC, the Intergovernmental Science-Policy Platform on Bio-

tíficas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES)

diversity and Ecosystem Services (IPBES), and the World Me-

e da Organização Meteorológica Mundial (OMM) que, junta-

teorological Organization (WMO), that, together with the daily

mente com os desastres ecológicos diários testemunhados

ecological disasters witnessed worldwide, reflect the scale of

em todo o mundo, refletem a escala dos efeitos ambientais do

the environmental effects of global warming, a consequence

aquecimento global, uma consequência de causas antropo-

of anthropogenic causes. By continuing on the current track

génicas. A continuar o atual caminho de aquecimento global,

of global warming, future generations will experience frequent

as gerações futuras experimentarão frequentes e ferozes efei-

and ferocious Malthusian effects, as is the case of the COV-

tos malthusianos, como é o caso da pandemia da COVID-19.

ID-19 pandemic.

Olhando para o caso dos corais, o relatório especial do

Looking at the case of coral, the IPCC special report on

IPCC sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 graus

the impacts of global warming of 1.5 degrees Celsius above

Celsius acima dos níveis pré-industriais afirma que 99% dos

pre-industrial levels states that 99% of coral reefs will be lost

recifes de coral serão perdidos uma vez ultrapassado o nível

once the level of 2 degrees Celsius is surpassed. Coral reefs

de 2 graus Celsius. Os recifes de coral albergam 30% da vida

are home to 30% of marine life, they are the bunkers of ma-

marinha, são os bunkers da biodiversidade marinha, e seria um

rine biodiversity, and it would be an understatement to say

eufemismo dizer que a sua perda terá consequências signifi-

their loss will have significant consequences for the health of

cativas para a saúde do Oceano.

the Ocean.

O Embaixador Thomson concluiu: “Não podemos ter um

At this point, Ambassador Thomson stressed: “We cannot

planeta saudável sem um Oceano saudável.” O problema é

have a healthy planet without a healthy Ocean.” The predic-

que o mundo não está a caminhar para um destino de 2 graus,

ament is that the world is not heading to a destination of 2

mas sim para o aquecimento de mais de 3 graus até ao final

degrees, but the warming of over 3 degrees by the end of the

do século XXI. Portanto, é vital fazer as pazes com a Natureza

twenty-first century. So, it is vital to make peace with Nature

antes que seja demasiado tarde.

before it is too late.
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Quais são as ações em curso? A este respeito, o Enviado

What are the current actions being taken? In this regard,

Especial destacou o Acordo Climático de Paris e a Agenda das

the Special Envoy highlighted the Paris Climate Agreement

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável de 2030

and the UN’s 2030 Sustainable Development Agenda as the

como o projeto para um futuro seguro e equitativo, sendo o

blueprint for a secure and equitable future, with the challenge

desafio a implementação dessas disposições. O Embaixador

being to implement those provisions. Ambassador Thomson

Thomson voltou a referir-se às palavras do Secretário-Geral

turned once more to the Secretary-General Guterres’s words,

Guterres, desta vez durante a COP da UNFCCC em Madrid

this time during the UNFCCC COP in Madrid in 2019: amid

em 2019: no meio da retirada dos EUA do Acordo de Paris, o

the US withdrawal from the Paris Agreement, the UN Secre-

Secretário-Geral da ONU advertiu que mesmo que os com-

tary-General warned that even if the Paris commitments were

promissos de Paris fossem plenamente cumpridos isso não

fully met it would not be enough, adding that the only solution

seria suficiente, acrescentando que a única solução seria uma

was rapid, ambitious, transformative action by all governments,

ação rápida, ambiciosa e transformadora por parte de todos os

business and civil society working towards a common goal.

governos, empresas e sociedade civil a trabalharem para um
objetivo comum.

A ação transformadora necessária é a passagem para uma

The needed transformative action is moving to a net-zero

economia com zero emissões líquidas até 2050, um cenário

economy by 2050, a scenario where no more carbon dioxide

em que não é emitido mais dióxido de carbono do que aquele

is emitted than what is removed from the atmosphere, thus

que é retirado da atmosfera, mantendo assim o aquecimento

keeping global warming below the level of 2 degrees Celsius.

global abaixo do nível de 2 graus Celsius.

Promising efforts were also noted by the Ambassador,

Esforços promissores foram também notados pelo Embai-

such as the EU Green Deal, President Xi committing China

xador, tais como o Pacto Ecológico Europeu, o compromisso

to a net-zero economy by 2060, the re-entry of the United

do Presidente Xi de tornar a China numa economia com neu-

States to the Paris Agreement, and the heightening of nation-

tralidade carbónica até 2060, a reentrada dos Estados Unidos

al ambitions preceding the UNFCCC COP in Glasgow, in No-

no Acordo de Paris e a intensificação das ambições nacionais

vember 2021.

antes da COP da UNFCCC em Glasgow, em novembro de 2021.

Moreover, when prominent business personalities like

Além disso, quando personalidades empresariais proemi-

Larry Fink, the CEO of BlackRock — the American company

nentes como Larry Fink, o CEO da BlackRock - a empresa ame-

managing nearly nine trillion dollars’ worth of global assets —

ricana que gere quase nove biliões de dólares de ativos glo-

speak of climate transition as a historic investment opportuni-

bais - falam da transição climática como uma oportunidade de

ty, the path to a net-zero economy looks ever more auspicious.

investimento histórica, o caminho para uma economia neutra

Recalling the mantra that there cannot be a healthy planet

do ponto de vista do carbono parece cada vez mais auspicioso.

without a healthy Ocean, Ambassador Thomson added that

Recordando o mantra de que não pode haver um plane-

the Ocean’s health is currently in decline, the chief cause of

ta saudável sem um Oceano saudável, o Embaixador Thom-

that decline being the burgeoning levels of anthropogenic

son acrescentou que a saúde do Oceano está atualmente

greenhouse gases pumped into the atmosphere, which are

em declínio, sendo a principal causa desse declínio os níveis

then absorbed into the Ocean, causing acidification, deoxy-

crescentes de gases antropogénicos com efeito de estufa li-

genation and warming. Thus, a net-zero economy is funda-

bertados para a atmosfera, que são depois absorvidos pelo

mental to ending the cycle of decline in which the Ocean’s

Oceano, causando acidificação, desoxigenação e aquecimen-

health has been caught.

to. Assim, uma economia com zero emissões líquidas é fun-

It should also be noted that the Sustainable Blue Econo-

damental para acabar com o ciclo de degradação em que a

my is at the heart of SDG14. In this regard, extensive reports

saúde do Oceano se encontra.

have been published by the High Level Panel for a Sustainable
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Deve também notar-se que a Economia Azul Sustentável

Ocean Economy, reports prepared by over 250 experts world-

está no centro do ODS 14. A este respeito, foram publicados

wide, guided by fourteen serving heads of government. From

extensos relatórios pelo Painel de Alto Nível para uma Eco-

sustainable aquaculture to the greening of shipping, from

nomia Sustentável do Oceano, relatórios preparados por mais

marine genetic resources to offshore energy production, de-

de 250 peritos em todo o mundo sob os auspícios de catorze

veloping the Sustainable Blue Economy will mitigate climate

chefes de governo em serviço. Da aquacultura sustentável à

change, create massive employment in blue-green industries,

ecologização da navegação, dos recursos genéticos marinhos

and provide medicines and healthy nutrition.

à produção de energia offshore, o desenvolvimento da Econo-

To elevate the Sustainable Blue Economy to a level leading

mia Azul Sustentável irá mitigar as alterações climáticas, criar

to a net-zero world, massive intensification of science, plan-

emprego nas indústrias verdes e azuis e fornecer medicamen-

ning and finance is needed. The UN Decade of Ocean Science

tos e uma nutrição saudável.

is committed to addressing that need. Based on good science,

Para elevar a Economia Azul Sustentável a um nível que

it is expected to see Sustainable Ocean Plans put in place in

conduza a um mundo de carbono zero, é necessária uma

every Exclusive Economic Zone on the planet over the next

intensificação em massa da ciência, do planeamento e do fi-

decade – the fourteen heads of government on the High-Level

nanciamento. A Década da Ciência do Oceano da ONU visa

Panel have agreed to have their countries’ Sustainable Ocean

responder a essa necessidade. Com base em ciência séria, es-

Plans done by 2025. And on the basis of these science-based

pera-se ver um Plano Sustentável para o Oceano implemen-

plans, finance should start flowing at the scale necessary to

tado em cada Zona Económica Exclusiva do planeta durante a

enable a global transition to a Sustainable Blue Economy.

próxima década - os catorze chefes de governo do Painel de

Closing his initial remarks, Special Envoy Thomson com-

Alto Nível concordaram em ter os Planos Sustentáveis para o

mended Portugal’s deep commitment to the Ocean’s well-be-

Oceano dos seus países implementados até 2025. E com base

ing as an inspiring national ethos, one he was able to witness

nestes planos de base científica, o financiamento deve come-

since the outset of Kenya and Portugal being mandated to co-

çar a fluir à escala necessária para permitir uma transição glo-

host the next UN Ocean Conference. He also made mention

bal para uma Economia Azul Sustentável.

of his work alongside Portugal’s Permanent Representative

Encerrando as suas observações iniciais, o Enviado Es-

to the United Nations, Ambassador Francisco Duarte Lopes,

pecial Thomson elogiou o profundo empenho de Portugal no

in setting many of the steps being taken by the international

bem-estar do Oceano como um etos nacional inspirador, o

community to reverse the decline in the Ocean’s health. The

qual pôde testemunhar desde o momento em que o Quénia

most important amongst them is the UN Ocean Conference

e Portugal foram mandatados para serem coanfitriões da pró-

to be held in Lisbon in 2022, for this will be a moment of in-

xima Conferência dos Oceanos da ONU. Também fez menção

novation, truth, sharing, and of strengthening the resolve for

ao seu trabalho ao lado do Representante Permanente de Por-

the implementation of SDG14. Ambassador Thomson knows

tugal junto das Nações Unidas, o Embaixador Francisco Duarte

that expectations are high and stressed that he shares the as-

Lopes, no estabelecimento de muitas das medidas que estão

piration and responsibility to deliver on that high expectation

a ser tomadas pela comunidade internacional para inverter o

at the UN Ocean Conference, urging one to “take the current

declínio da saúde do Oceano. A mais importante entre elas é a

while it serves”.

Conferência dos Oceanos da ONU a ser realizada em Lisboa em
2022, pois este será um momento de inovação, verdade, partilha e de reforço da determinação para a implementação do
ODS 14. O Embaixador Thomson sabe que as expectativas são
elevadas e sublinhou que partilha a aspiração e a responsabilidade de concretizar tais expectativas na Conferência dos Oceanos da ONU, exortando-nos a “aproveitar a corrente enquanto
ela está a favor”.
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Virgílio de Azevedo abriu a segunda parte da sessão de

Virgílio de Azevedo opened the second part of the clos-

encerramento, questionando os impactos que a redução drás-

ing session by questioning the impacts that drastic reduction

tica da atividade humana poderia ter na recuperação do Ocea-

in human activity could have on the Ocean’s recovery and, in

no e, neste contexto, a acidificação do Oceano, que ameaçava

this regard, Ocean acidification, which continued to threaten

o ambiente marinho e os serviços ecossistémicos ainda antes

marine environment and ecosystem services before the pan-

da pandemia, foi um dos tópicos abordados.

demic, was one of the topics addressed.

Apesar de concordar que se trata de uma oportunidade

Despite agreeing that this is a special opportunity, Ambas-

especial, o Embaixador Thomson argumentou que, em termos

sador Thomson argued that, in real terms, much more must

reais, muito mais tem de mudar para inverter a curva da acidi-

change to bend the curve of Ocean acidification. This phe-

ficação do Oceano. Este fenómeno é principalmente causado

nomenon is mainly caused by carbon dioxide gas in the at-

pelos gases de dióxido de carbono na atmosfera, absorvidos

mosphere, absorbed into the Ocean, lowering the water’s pH,

pelo Oceano, que baixam o pH da água, tornando-a mais áci-

and making it more acidic and creating life conditions that are

da e criando condições de vida cada vez mais difíceis para as

increasingly difficult for calcium carbonate-based life forms,

formas de vida à base de carbonato de cálcio, tais como os

such as shellfish and corals. Deforestation and the burning of

crustáceos e os corais. A desflorestação e a queima de com-

fossil fuels such as coal, oil and gas for the human industry

bustíveis fósseis tais como carvão, petróleo e gás para a in-

are the leading causes of Ocean acidification. Thus, for the

dústria humana são as principais causas da acidificação do

sake of life under the waves, COP26 in Glasgow will need to

Oceano. Assim, para bem da vida sob as ondas, a COP26 em

show evidence of a seismic move away from fossil fuels and

Glasgow terá de dar provas de um afastamento sísmico dos

major commitments towards new production and consump-

combustíveis fósseis e da assunção de grandes compromis-

tion patterns.

sos em direção a novos padrões de produção e consumo.

Other issues on the effects of the pandemic were also
Foram também levantadas outras questões sobre os

raised, such as the possible increase in marine biodiversity

efeitos da pandemia, tais como o possível aumento da bio-

covered by Marine Protected Areas (MPAs) or the more sub-

diversidade marinha nas Zonas Marinhas Protegidas (ZMP)

stantial contribution of sustainable fisheries to countries’ GDPs,

ou a contribuição mais substancial da pesca sustentável para

related to SDG 14.5 and SDG 14.4, respectively. Despite the ev-

o PIB dos países, relacionadas com o ODS 14.5 e o ODS 14.4,

idence of both positive and negative sides to the pandemic’s

respetivamente. Apesar da evidência dos aspetos tanto posi-

effect on these matters, setting the two targets requires much

tivos como negativos da pandemia nestas matérias, o cum-

more than a pandemic’s restraints. The establishment of more

primento destes dois objetivos requer muito mais do que as

MPAs — not yet covering 10% of the planet as required by SDG

restrições de uma pandemia. O estabelecimento e a gestão

14.5, but with a set aim to get 30% covered by 2030 — and

eficaz de mais ZMP - que ainda não cobrem 10% do planeta,

their effective governance, requires an upsurge in political will

como exigido pelo ODS 14.5, mas com um objetivo definido

around the world, as does the elimination of overfishing, ille-

de atingir uma cobertura de 30% até 2030 - exigem um au-

gal fishing, and harmful fisheries practices. For Ambassador

mento da vontade política em todo o mundo, assim como a

Thomson, the most positive aspect of the pandemic on these

eliminação da pesca excessiva, da pesca ilegal e das práticas

topics has been humanity’s confrontation with the realities of

de pesca prejudiciais. Para o Embaixador Thomson, o aspeto

treating Nature as badly as it has been doing. With this in mind,

mais positivo da pandemia nesta matéria tem sido o confronto

the Glasgow COP was again evoked as a big part of the answer.
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da humanidade com os impactos reais de tratar a Natureza tão

Another vital dimension of the answer is the indispensable

mal como ela tem sido tratada até aqui. Com isto em mente,

joint commitment from civil society, the scientific communi-

a COP de Glasgow foi novamente evocada como uma grande

ty, the private sector, governments, philanthropies, cities, and

parte da resposta.

individuals. A net-zero world by 2050 will only be attained

Outra dimensão vital da resposta é o indispensável compromisso conjunto da sociedade civil, da comunidade cien-

through the involvement of all stakeholders and sectors
of society.

tífica, do setor privado, de governos, filantropos, cidades e

But the pandemic also impacted international gatherings,

indivíduos. Um mundo com emissões zero até 2050 só será

for instance, with the postponement of the UN Ocean Con-

alcançado através do envolvimento de todos os intervenien-

ference in Lisbon, “Save our Ocean, Protect our Future”. In re-

tes e setores da sociedade.

sponse, the UN was working on arranging a high-level meet-

Mas a pandemia também teve impacto em reuniões inter-

ing organised by the President of the UN General Assembly,

nacionais, por exemplo, com o adiamento da Conferência dos

supported by Portugal, Kenya, and Ambassador Thomson. It

Oceanos da ONU em Lisboa, “Salvar o nosso Oceano, proteger

was to be held in the UN General Assembly Hall in New York

o nosso Futuro”. Em resposta, a ONU decidiu organizar uma re-

in June 2021. The main aims of the meeting would be to brief

união de alto nível convocada pelo Presidente da Assembleia

Member States and the wider community on the progress of

Geral da ONU, apoiada por Portugal, o Quénia e o Embaixador

the SDG14 implementation, and secondly, to maintain the mo-

Thomson. A sua realização estava então prevista para junho de

mentum towards the UN Ocean Conference in Lisbon in 2022.

2021 no Salão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

Ambassador Thomson’s closing remarks were addressed

Os principais objetivos da reunião seriam informar os Esta-

to the conference at hand, commending its commitment

dos-Membros e a comunidade em geral sobre os progressos

to SDG14 whilst pointing the way towards a game-changing

da implementação do ODS 14 e, em segundo lugar, manter

week in 2022 at the UN Ocean Conference in Lisbon.

o ímpeto para a Conferência dos Oceanos da ONU em Lisboa em 2022.
Os comentários finais do Embaixador Thomson foram
dirigidos a esta conferência que agora termina, elogiando o
seu compromisso para com o ODS 14, ao mesmo tempo que
aponta o caminho para uma semana decisiva em 2022 na Conferência dos Oceanos da ONU em Lisboa.

//Veja o vídeo
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Maja Markovčić Kostelac é a Diretora Executiva da Agência Europeia de Segurança Marítima
(EMSA) desde janeiro de 2019. Iniciou funções
profissionais como advogada marítima, tendo
adquirido uma longa experiência no domínio
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forums at the United Nations, the International Maritime Organisation and the International
Labour Organisation. She has also served as Director of the Croatian Shipowners’ Association
(Mare Nostrum).

Tiago Pitta e Cunha é Diretor da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul. Previamente,
entre outros cargos e funções, foi conselheiro
do Presidente da República para o Ambiente,
Ciência e Assuntos Marinhos e assessor do
Presidente da Assembleia Geral da ONU, tendo sido conselheiro na Missão Permanente de
Portugal junto das Nações Unidas. Representou Portugal na Convenção do Direito do Mar
das Nações Unidas. Foi também membro do
Gabinete do Comissário Europeu para os Assuntos Marítimos. Tiago Pitta e Cunha tem advogado a importância estratégica do Oceano e
dos Mares para Portugal e para a Europa por
mais de duas décadas. É licenciado em Direito
pela Universidade Católica de Lisboa e tem a
Legis Magister em Direito Europeu e Internacional pela London School of Economics and Political Science.

Tiago Pitta e Cunha is Chief Executive Director of the Oceano Azul Foundation. Previously,
among other roles and positions, he was an
advisor for Environment, Science and Maritime
Aﬀairs to the President of Portugal and to the
President of the General Assembly of the UN,
where he was Counsellor at the Portuguese
Permanent Mission. He represented Portugal in
the United Nations Convention on the Law of
the Sea. Tiago Pitta e Cunha was a member of
the Cabinet of the European Commissioner for
Maritime Affairs. For two decades, he has advocated the strategic importance of the Ocean
and seas for Portugal and Europe. Tiago graduated in Law from Universidade Católica de Lisboa and has a Legis Magister in European and
International Law from the London School of
Economics and Political Science.
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Bernhard Friess é, desde 2017, Diretor de Política Marítima e Economia Azul na Direção Geral
de Assuntos Marítimos e Pescas, DG MARE, da
Comissão Europeia. Na sua carreira na Comissão Europeia desempenhou diversas funções,
nas áreas da Política do Mercado Comum,
Política da Concorrência, Política Marítima e
de Pescas, e também nas áreas de Educação
e Formação. Foi Chefe da Unidade responsável pela concorrência nos domínios bancário,
de seguros, títulos de propriedade e serviços
financeiros, Chefe da Unidade de coordenação da política do mercado comum, Diretor
de planeamento, pessoal e comunicações, e
Diretor de Política Marítima e Pescas no Atlântico, Ártico, Mar do Norte, Mar Báltico e para as
regiões mais remotas da União Europeia. Bernhard Friess é graduado em Direito pela Munich University.

Bernhard Friess has been since 2017 Director
for Maritime Policy and Blue Economy of the
European Commission Maritime Affairs and
Fisheries Directorate-General DG MARE. His
career within the European Commission included assignments in the areas of Internal Market
Policy, Competition Policy, Maritime Policy and
Fisheries, and Education and Training. He held
positions as Head of Unit responsible for competition enforcement in banking, insurance,
securities and financial services markets, as
Head of Unit responsible for coordinating internal market policy, as Director for planning, personnel and communication and as Director for
Maritime Policy and Fisheries in the areas of the
Atlantic, Arctic, North Sea, Baltic Sea and the
European Union’s outermost regions. Bernhard
Friess graduated in Law from Munich University.

Atsushi Sunami é Presidente da Sasakawa
Peace Foundation (SPF) e do respetivo Ocean
Policy Research Institute (OPRI). Foi Conselheiro
Executivo do Presidente da referida fundação,
professor adjunto do National Graduate Institute
for Policy Studies (GRIPS) e Professor Convidado
da Research Organization for Nano & Life Innovation, na Waseda University. Anteriormente,
fez parte do Conselho Consultivo para a Promoção da Diplomacia em Ciência e Tecnologia
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do
Painel de Especialistas em Política Básica do
Conselho de Ciência e Tecnologia do Ministério
da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Tem diversas publicações e é doutorado e mestre em Ciência Política pela Columbia
University e Licenciado (BSFS) pela Georgetown University.

Atsushi Sunami is President of the Sasakawa
Peace Foundation (SPF) and Head of the Ocean
Policy Research Institute (OPRI) of SPF. He is
Executive Advisor to the President and adjunct
professor at the National Graduate Institute for
Policy Studies (GRIPS) and Guest Professor at
the Research Organization for Nano & Life Innovation, Waseda University. Previously he was
at the Advisory Board for the Promotion of Science and Technology Diplomacy in the Ministry
of Foreign Affairs and in the Expert Panel on Basic Policy in the Council for Science and Technology in the Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology. He published
extensively and is PhD and MIA in Political Science from Columbia University and BSFS from
Georgetown University.

Eugénia Barroca é consultora da Sustainable Ocean Alliance (SOA), sendo Representante
Lusófona e para a Europa e Presidente do SOA
Ocean Hub Portugal. É Embaixadora da Escola Azul e terminou recentemente o mandato
como Jovem Embaixadora do Atlântico de Portugal, sendo agora mentora da nova geração.
Nos últimos dez anos, teve um papel ativo em
vários projetos de voluntariado ambiental, de
organizações nacionais a internacionais. Com
foco principal na comunicação científica, organizou eventos comunitários, como limpezas
de praias, palestras informativas, visualização
de documentários, debates e exposições de
arte, a fim de envolver diferentes elementos da
sociedade na sustentabilidade do Oceano. É
licenciada em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve.

Eugénia Barroca is a consultant for the Sustainable Ocean Alliance (SOA), being the Representative for Lusophone and Europe, and the
President of the SOA Ocean Hub Portugal. She
is also an Ambassador of the Blue School and
recently ended her term as an Atlantic Ocean
Youth Ambassador of Portugal, being now a
mentor to the new generation. Over the past ten
years, she has played an active role in several
environmental volunteering projects, national
and international. With the main focus on scientific communication, she organised community
events, such as beach clean-ups, informative
lectures, screening documentaries, debates
and art exhibitions, in order to involve different
elements of society in the sustainability of the
Ocean. Eugénia Barroca has a degree in Marine
Biology from Universidade do Algarve.
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Teresa Firmino

Fernando de
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Duarte Bué Alves

Teresa Firmino é desde 1992 jornalista no Público e, a partir de 2012, Editora de ciência do
jornal. Em 2017 recebeu o Prémio ciência Viva
Montepio Media. Publicou vários livros de divulgação científica. O último, O Futuro do Planeta –
Tanto que está nas Nossas Mãos (2020), editado
pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O
primeiro, em co-autoria com Filomena Naves,
Portugal a Quente e Frio (2009), debruça-se sobre alterações climáticas. É licenciada em Comunicação Social pela Universidade NOVA de
Lisboa, em 1992. Em 2008-2009, estudou Jornalismo de Ciência nos Estados Unidos, com
uma bolsa da Knight Science Journalism Fellowships, no MIT.

Teresa Firmino has been a journalist at Público since 1992 and, since 2012, Science Editor of
that newspaper. In 2017 she was awarded the
Prize Ciência Viva Montepio Media. She published several books about the dissemination
of Science. The last one, O Futuro do Planeta –
Tanto que está nas Nossas Mãos (2020), edited
by the Francisco Manuel dos Santos Foundation. The first one, co-authored with Filomena
Naves, was Portugal a Quente e Frio (2009),
about climate change. Teresa graduated in Social Communication from Universidade NOVA
de Lisboa in 1992. In 2008-2009, she studied
Science Journalism in the USA, with a fellowship of the Knight Science Journalism Fellowships, at MIT.

O Almirante (na reserva) Fernando de Melo
Gomes é coordenador do Grupo de Acompanhamento da Extensão da Plataforma Continental Portuguesa. Foi Chefe do Estado-Maior
da Armada e serviu na Casa Militar da Presidência da República. Ao serviço da UE e da NATO,
foi comandante da European Maritime Force, e
da STANAVFORLANT, a atual Standing NATO
Maritime Group One, no período em que pela
primeira vez se ativou o artigo 5º, após o ataque
terrorista de 11 de setembro de 2001. Foi Segundo Comandante do Comando Aliado Conjunto da NATO, sedeado em Lisboa. Distinguiu-se ao comandar com sucesso uma operação
de resgate na Guiné-Bissau, durante a guerra
civil de 1998, na qual foram evacuadas cerca de
1200 pessoas, de diversas nacionalidades.

Admiral (retired) Fernando de Melo Gomes is
the coordinator of the Monitoring Group of the
Extension of the Portuguese Continental Shelf.
He was Chief of Staff of the Navy and served
in the Military House of the Presidency of the
Republic. At the service of the EU and NATO,
he was commander of the European Maritime
Force, and the STANAVFORLANT, the current
Standing NATO Maritime Group One, in the
period when Article 5 was first activated after
the September 11, 2001, terrorist attack. He was
Deputy Commander of the NATO Joint Allied
Command, based in Lisbon. He distinguished
himself by successfully leading a rescue operation in Guinea-Bissau, during the civil war of
1998, in which about 1200 people of different
nationalities were evacuated.

Duarte Bué Alves é Representante Permanente Adjunto de Portugal junto da OCDE, em Paris. É diplomata desde 1999, tendo servido em
Luanda, Bruxelas e Tóquio entre 2004 e 2011.
Foi chefe de gabinete e assessor diplomático
da Ministra da Agricultura e do Mar (2011-2015).
Enviado para a preparação da abertura do Consulado Geral de Portugal em Cantão (2015).
Chefe de Divisão para as Ameaças Transnacionais (2016-2017). Autor de Diplomacia Azul - o
mar na política externa de Portugal e vários artigos sobre o mar e outros assuntos de relações
externas, publicados em jornais e revistas nacionais e estrangeiros. Licenciado em Direito e
mestre em Estudos Europeus.

Duarte Bué Alves is Deputy Permanent Representative of Portugal to the OECD in Paris. He
has been a Portuguese diplomat since 1999,
having been posted in Luanda, Brussels and
Tokyo between 2004 and 2011. He was Head
of Cabinet and Diplomatic Adviser of the Minister of Agriculture and Sea (2011-2015). Envoy
to Guangzhou/China in view of the opening
of the future Consulate General of Portugal
(2015). Head of Unit for Transnational Threats
(2016-2017). He wrote Diplomacia Azul - o mar
na política externa de Portugal and several articles and essays in Portuguese and international magazines and journals. He has a degree in
Law and an LLM in European Studies.
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Tetsuo Kotani é membro sénior do Japan Institute of International Affairs (JIIA) e Professor
de Estudos Globais da Meikai University em
Urayasu. Previamente, desempenhou várias
funções em diversas instituições académicas
e não-académicas, em questões relacionadas
principalmente com a Aliança EUA-Japão, a
Segurança Marítima e a Geopolítica e Geoestratégia. Escreveu várias publicações sobre
estes assuntos, em revistas e jornais académicos. Kotani recebeu uma Bolsa de Estudos de
Segurança do Research Institute for Peace and
Security e foi premiado em 2004 com o Prémio
do Ministro da Defesa. Terminou com sucesso
a parte escolar do doutoramento em Ciência
Política, é mestre em Estudos Americanos pela
Doshita University e tem um B.A. em Educação
pela Oska Kyoiku University.

Tetsuo Kotani is a Senior Fellow at The Japan
Institute of International Affairs (JIIA) and Professor of Global Studies at Meikai University at
Urayasu. Prior to these positions, he performed
several jobs in a dozen academic and professional institutions in matters related mostly with
the US-Japan Alliance, Maritime Security and
Geopolitics and Geostrategy. He wrote several publications on related matters, including in
academic journals and reviews. Kotani received
a Security Studies Fellowship from the Research Institute for Peace and Security and was
awarded in 2004 the Defense Minister Prize. He
has a completion of course in the PhD Program
in Political Science, a master´s degree in American Studies from Doshita University, and a B.A.
in Education from Oska Kyoiku University.

Larry Mayer é professor, diretor e fundador
do Center for Coastal and Ocean Mapping na
University of New Hampshire e codiretor do
NOAA/UNH Joint Hydrographic Center. Larry
Mayer participou e foi cientista-chefe ou cocientista-chefe de várias expedições marítimas
e tem várias publicações em geologia marinha
e em geofísica. Foi membro do Painel do Presidente sobre Exploração Oceânica e da Task
Force para a Extensão da Plataforma Continental, do Departamento de Estado. Em 2017
foi eleito para o Hall of Fame da Hydrographic
Society of America, em 2018 foi eleito membro
da National Academy of Engineering e em 2019
foi eleito membro estrangeiro da Royal Swedish
Academy of Sciences.

Larry Mayer is a Professor, Director and founder
of The Center for Coastal and Ocean Mapping
at the University of New Hampshire and co-director of the NOAA/UNH Joint Hydrographic
Center. Larry Mayer has participated and been
chief or co-chief scientist of numerous sea expeditions and has many publications in marine
geology and geophysics. He was a member of
the President’s Panel on Ocean Exploration and
of the State Department’s Extended Continental Shelf Task Force. In 2017 he was elected to
the Hydrographic Society of America Hall of
Fame, in 2018, he was elected as a member of
the National Academy of Engineering, and in
2019 he was elected as a foreign member in the
Royal Swedish Academy of Sciences.

Luísa Meireles é Diretora de Informação da
Lusa. Trabalhou dez anos como advogada antes de entrar no Expresso, onde foi editora internacional e redatora principal na secção política. Cobriu os últimos anos da União Soviética,
as transições de regime no centro e leste da
Europa e as guerras nos Balcãs. Luísa especializou-se em Defesa, Segurança e Assuntos
Europeus. Em 2003 publicou com Loureiro dos
Santos E Depois do Iraque? e, em 2008, General
Loureiro dos Santos - uma biografia. É auditora
do Instituto de Defesa Nacional e membro da
Associação Euromed-IHEDN. Licenciou-se em
Direito na Universidade de Lisboa e é pós-graduada em Assuntos Europeus pela Universidade Católica de Lisboa. Frequentou diversos
cursos sobre como combater notícias falsas, no
Google, Afp e First Draft.

Luísa Meireles is Editor in Chief of Lusa. She
worked as a Lawyer before entering Expresso,
where she served as international editor and
principal writer in the Politics Section. She covered the end of the Soviet Union, the political
transitions in Central and Eastern Europe, and
the Balkan wars. Luísa is an expert in Defense,
Security and European Affairs. She published
with Loureiro dos Santos E Depois do Iraque?
and General Loureiro dos Santos - uma biografia. She is an auditor of the Institute of National Defense and a member of Associação
Euromed-IHEDN. She graduated in Law from
Universidade de Lisboa and post-graduated in
Law from Universidade Católica de Lisboa. She
attended several courses on how to fight fake
news in Google, Afp and First Draft.
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Carlos Ventura Soares é Contra-Almirante da
Marinha Portuguesa e Diretor-Geral do Instituto
Hidrográfico Português, sendo especializado
em hidrografia e oceanografia. É autor de várias comunicações e publicações nas áreas das
ciências do mar e das políticas e estratégias
marítimas. Representou Portugal em diversos
fora internacionais no âmbito militar e científico.
É o atual chairman do Steering Committee do
NATO Maritime GEOMETOC Centre of Excellence,
presidindo também à Comissão Hidrográfica do
Atlântico Oriental. É membro da Academia de
Marinha, Sociedade de Geografia de Lisboa e
da Ordem dos Engenheiros. É Mestre em oceanografia física pela Naval Postgraduate School
em Monterey, EUA.

Carlos Ventura Soares is a Rear Admiral from
the Portuguese Navy and Director-General of
the Portuguese Hydrographic Institute (National Hydrographer). He is specialised in hydrographic and oceanography issues. He authored
various communications and publications in
the areas of marine sciences and maritime policies and strategies. He represented Portugal
in several international fora in the military and
scientific fields. Presently he is the Chairman
of the Steering Committee of the NATO Maritime GEOMETOC Centre of Excellence and the
Chairman of the Eastern Atlantic Hydrographic
Commission. He is a member of the Portuguese
Marine Academy, Lisbon Geographic Society
and the Portuguese Engineers Order. He holds
a master’s degree in physical oceanography
from the Naval Postgraduate School in Monterey, USA.

Jorge d’Almeida é sócio-gerente da SACONSULT. Tem mais de 40 anos de experiência no
setor marítimo-portuário. Após 15 anos na Armada, trabalhou 12 anos nos EUA, com funções
de chefia na J.J.Henry Co. e na U.S.Lines Inc,
onde liderou a construção do, até então, maior
projeto de construção naval comercial, na Coreia do Sul. Em Portugal, dirigiu as operações
comerciais da Portline e foi administrador delegado da Soponata. Participou no lançamento
do mega-terminal de contentores em Sines,
onde foi Administrador Delegado da PSA Sines.
Colabora com a Clover Venture Partners e é
professor convidado da Nova School of Business and Economics. É Mestre em Arquitetura
e Engenharia Naval pelo MIT e MBA em Finanças e Negócios Internacionais pela New York
University.

Jorge d’Almeida is a managing partner at SACONSULT. He has over 40 years of experience
in the maritime-port sector. After 15 years at the
Navy, he worked for 12 years in the USA, with
leadership roles at J.J.Henry Co. and U.S.Lines
Inc, where he led the construction of the, until
then, largest commercial shipbuilding project
in South Korea. In Portugal, he directed Portline’s commercial operations and was Soponata’s managing director. He participated in the
launch of the container mega-terminal in Sines,
where he was Managing Director of PSA Sines.
He collaborates with Clover Venture Partners
and is a visiting professor at the Nova School of
Business and Economics. He holds a master’s
degree in Naval Architecture and Engineering
from MIT and an MBA in Finance and International Business from New York University.

Kristina Maria Gjerde é consultora sénior para o
alto mar do Global Marine and Polar Programme da International Union for the Conservation
of Nature (IUCN). Graduada pela New York University School of Law, publicou extensamente
sobre pescas, navegação, direito do mar e conservação marinha e tem assessorado governos,
organizações internacionais e organizações não
governamentais. Kristina Gjerde especializou-se em admiralty law no escritório de advocacia
Lord, Day & Lord da cidade de Nova Iorque e
representou o World Wildlife Fund na Organização Marítima Internacional em Londres. Ela
cofundou e trabalha nas direções da Global
Ocean Biodiversity Initiative, da Sargasso Sea
Alliance, do Deep Ocean Stewardship Initiative e
da High Seas Alliance.

Kristina Maria Gjerde is senior high seas advisor to the International Union for the Conservation of Nature’s (IUCN) Global Marine and Polar
Programme. A graduate of New York University School of Law, she has published widely on
fisheries, shipping, the law of the sea and marine conservation and serves as an advisor to
governments, international organisations and
non‐governmental organisations. Kristina Gjerde
initially specialised in admiralty law at the New
York City law firm of Lord, Day & Lord and represented the World Wildlife Fund at the International Maritime Organisation in London. She
co‐founded and serves on the boards of the
Global Ocean Biodiversity Initiative, the Sargasso Sea Alliance, the Deep Ocean Stewardship
Initiative, and the High Seas Alliance.
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Karen Sack é a CEO da Ocean Unite. Tem mais
de 20 anos de experiência de trabalho em organizações não governamentais internacionais
em questões ambientais. Anteriormente, foi
Diretora Sénior para International Oceans na
The Pew Charitable Trusts, onde ajudou a iniciar a Global Ocean Commission. Antes disso,
foi chefe da Unidade Política e de Negócios da
Greenpeace International e chefe da respetiva
campanha internacional para o Oceano. Em
2004, Karen Sack foi a primeira pessoa de uma
organização não governamental a falar numa
sessão regular da Assembleia Geral das Nações Unidas, representando as preocupações
de mais de 60 grupos de todo o mundo sobre
a situação do Oceano. É membro da Rede de
Especialistas do World Economic Forum.

Karen Sack is the CEO of Ocean Unite. She
brings over 20 years of experience working for
international non-governmental organisations
on environmental issues. She was formerly the
Senior Director for International Oceans at The
Pew Charitable Trusts, where she helped initiate the Global Ocean Commission. Before that,
she was the Head of Greenpeace International’s
Political & Business Unit and the Head of their
international Oceans campaign. In 2004, Karen
was the first person from a non-governmental
organisation to speak at a regular session of the
United Nations General Assembly, representing
the concerns of over 60 groups from around
the world over the plight of the Ocean. She is
a member of the World Economic Forum’s Expert Network.

António Pereira Neves é, desde 1998, jornalista na Agência Lusa, onde atualmente trabalha
sobre temas relacionados com o ambiente, a
saúde e outras áreas no âmbito da ciência e da
tecnologia. Anteriormente e também na Lusa,
trabalhou temas de atualidade local e política
e desempenhou funções de coordenação nas
editorias Internacional & Lusofonia, Cultura e
Multimédia. Foi repórter em acontecimentos
internacionais como a Primavera Árabe no Egito, em 2011, e a COP25, em 2019. Licenciou-se
em Ciências da Comunicação pela Universidade NOVA de Lisboa e fez o curso de Técnicas
de Agência do Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas, Cenjor.

António Pereira Neves has been, since 1998,
a journalist at the Lusa Agency, where he currently works on themes related to the environment, health and other areas relative to science
and technology. Previously and also in the Lusa
Agency, he worked on local domestic themes
as well as politics, having performed functions
in the International & Lusophony, Culture and
Multimedia editorial areas. He was a reporter in
international events, such as the Arab Spring in
Egypt in 2011 and at the COP25 in 2019. He has
a graduation in Communication Sciences from
Universidade NOVA de Lisboa and completed
the course of Agency Techniques of Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, Cenjor.

Francisco Duarte Lopes é Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas,
em Nova Iorque, desde 2017. Diplomata de
carreira, esteve colocado nas embaixadas em
Islamabad e Copenhaga e na Representação
Permanente de Portugal junto da UE, em Bruxelas. No Ministério dos Negócios Estrangeiros,
em Lisboa, trabalhou na Direção-geral de Assuntos Consulares, no Departamento Geral de
Administração, na Direção-geral dos Assuntos
Europeus e na Direção-geral de Política Externa. Exerceu igualmente funções de assessor
diplomático do Primeiro-Ministro e de chefe do
gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

Francisco Duarte Lopes has been, since 2017,
the Permanent Representative of Portugal to
the United Nations in New York. He is a career
diplomat and served at the Islamabad and Copenhagen Embassies as well as at the Portugal
Permanent Representation to the EU in Brussels. In the Ministry of Foreign Affairs, in Lisbon,
he worked at the General Directorate of Consular Affairs, at the General Administration Department of European Affairs and at the Directorate
General of Foreign Policy. Francisco Lopes also
served as diplomatic adviser to the Prime Minister and as Chief of Staff of the Secretary of
State of European Affairs.
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João Gomes Cravinho é Ministro da Defesa Nacional. Previamente, foi Embaixador da União
Europeia na Índia e no Brasil, Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e presidiu ao Instituto da Cooperação
Portuguesa. Foi consultor do Instituto de Defesa Nacional, da Fundação Calouste Gulbenkian,
da Comissão Europeia e do Banco Mundial. Autor do livro Visões do Mundo, publicou numerosos artigos sobre política de defesa, cooperação e relações internacionais. Foi Professor
de Relações Internacionais na Universidade de
Coimbra e Professor Convidado no ISCTE e na
Universidade NOVA de Lisboa. Concluiu o curso Leadership for Senior Executives na Harvard
Business School e é doutorado em Ciência Política, pela University of Oxford, com Mestrado e
Licenciatura pela London School of Economics.

João Gomes Cravinho is Minister of National Defence. Previously, he was an Ambassador of the
European Union to India and Brazil, Secretary
of State for Foreign Affairs and Cooperation and
chaired the Portuguese Cooperation Institute.
He was a consultant for the National Defence
Institute, the Calouste Gulbenkian Foundation,
the European Commission and the World Bank.
Author of the book Visões do Mundo, published
several articles on defence policy, cooperation
and international relations. He was a Professor
of International Relations at Universidade de
Coimbra and a Guest Professor at ISCTE and at
Universidade NOVA de Lisboa. He completed
the Leadership for Senior Executives course
at Harvard Business School and has a PhD in
Political Science from the University of Oxford,
with a master’s and BA degree from the London
School of Economics.

Leendert Bal é Chefe do Departamento de Segurança, Proteção e Fiscalização da Agência
Europeia de Segurança Marítima (EMSA). O Departamento lida com uma série de questões,
como segurança de navios, locais de refúgio,
proteção marítima, cibersegurança e vigilância
marítima. Começou a trabalhar na EMSA como
conselheiro político do Diretor Executivo e fez
parte da iniciativa ESA-EMSA para criar uma capacidade SAT-AIS para a Europa. Anteriormente, foi Adido de Transporte em Bruxelas na Representação Permanente da Holanda na União
Europeia e tem trabalhado para o Ministério
Holandês de Transportes e Obras Públicas, o
Instituto Holandês de Relações Internacionais
“Clingendael” e a Utrecht University. Leendert
Bal tem um mestrado em História das Relações
Internacionais pela Utrecht University.

Leendert Bal is Head of the Department of
Safety, Security and Surveillance at the European Maritime Safety Agency (EMSA). The Department deals with a number of issues, such
as ship safety, places of refuge, maritime security, cybersecurity and maritime surveillance.
He started working at EMSA as a policy adviser
of the Executive Director and was part of the
ESA-EMSA initiative to create a SAT-AIS capability for Europe. Previously he was Transport
Attaché in Brussels for the Permanent Representation of The Netherlands to the European Union and has been working for the Dutch
Ministry of Transport and Public Works, the
Netherlands Institute of International Relations
“Clingendael” and the Utrecht University. He
has a master’s in History of International Relations from the University of Utrecht.

Kaitlin (Kate) Meredith é coordenadora do Programa Global sobre Crime Marítimo (GMCP) do
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC). Trabalhou no UNODC GMCP
durante oito anos, em vários postos de trabalho, incluindo Nairobi, Mogadíscio, Banguecoque e Lisboa, liderando o desenvolvimento e
implementação de programas de capacitação
nacionais, regionais e globais voltados para o
combate ao crime marítimo. Antes de ingressar no UNODC, Kaitlin Meredith trabalhou para
o Governo do Canadá nos Departamentos de
Justiça e na Agência de Serviços de Fronteiras.
É graduada em Direito Comum e Direito Civil e
tem um MBA pela McGill University em Montreal, Canadá – a sua cidade natal. Em Lisboa,
está co-localizada na Marinha (Forças Armadas
Portuguesas).

Kaitlin (Kate) Meredith is a Programme Coordinator at the Global Maritime Crime Programme
(GMCP) of the United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC). She has worked with the
UNODC GMCP for eight years, based in various
duty stations including Nairobi, Mogadishu,
Bangkok and Lisbon, leading the development
and implementation of national, regional and
global capacity-building programmes aimed
at combatting maritime crime. Prior to joining
UNODC, Kaitlin Meredith worked for the Government of Canada in its Departments of Justice and its Border Services Agency. She holds
degrees in Common Law and Civil Law and an
MBA from McGill University in Montreal, Canada
– also her home city. In Lisbon, she is co-located with the Portuguese Navy.
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Timothy Walker

Ricardo Alexandre

Ricardo
Serrão Santos
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Timothy Walker dirige o Projeto Marítimo e é
Investigador Sénior no escritório de Pretória do
Institute for Security Studies (ISS). Desde a sua
integração no Instituto desempenhou diversas
funções, começando em 2011 como estagiário
no Peace Operations and Peacebuilding Programme. Tornou-se Consultor em setembro
de 2011, foi nomeado Investigador em abril de
2013 e Investigador Sénior em outubro de 2017.
Foi autor de diversos ISS Today, tratando assuntos relevantes sobre a segurança marítima
em África. As suas áreas de interesse incluem a
segurança marítima, pirataria, a economia azul,
relações China-África, teoria das relações internacionais e segurança humana. Timothy Walker
tem um BA, um BA Hons e um mestrado em
Estudos Políticos e Internacionais pela Rhodes
University em Grahamstown, na África do Sul.

Timothy Walker is Maritime Project Leader and
Senior Researcher in the Pretoria office of the
Institute for Security Studies (ISS). He joined the
ISS in 2011 as an intern in the Peace Operations
and Peacebuilding Programme and passed
through various steps until his current working
position. He became an ISS Consultant in September 2011, was appointed as a Researcher
in April 2013 and Senior Researcher in October
2017. He authored ISS Today on relevant issues
concerning African water security. His areas of
interest include maritime security, piracy, blue
economy, China-Africa relations, international
relations theory and human security. Timothy
Walker has a BA, BA Hons and MA degrees in
Political and International Studies from Rhodes
University in Grahamstown, South Africa.

Ricardo Alexandre é Diretor Adjunto da TSF,
onde comenta política internacional e apresenta os programas O Estado do Sítio e Mapa
Mundo. Previamente às suas funções na TSF, foi
Editor Internacional na RTP e foi Diretor Adjunto de Informação da RDP, onde criou e apresentou, na Antena1, o programa Visão Global
(2005-2012). É Investigador Integrado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL
e Investigador Colaborador do Observare da
Universidade Autónoma de Lisboa. É doutorado em Ciência Política, com especialização em
Relações Internacionais, e Mestre em Sociedades e Políticas Europeias, em ambos os casos
pelo ISCTE-IUL. É licenciado em Sociologia
pela Universidade do Porto.

Ricardo Alexandre is Deputy Director of TSF radio, where he comments on international politics and presents the programmes O Estado do
Sítio and Mapa Mundo. Previously he served as
International Editor at RTP (television) and was
Deputy Director of Information at RDP (radio),
where he created and presented, at Antena1,
the programme Visão Global (2005-2012). He
is an Integrated Researcher at the Center for
International Studies of ISCTE-IUL and a Collaborative Researcher at Observare at Universidade Autónoma de Lisboa. Ricardo Alexandre
has a doctorate in Political Science, International Relations field, and has a master’s degree
in International Relations and in Societies and
European Politics, both from ISCTE-IUL. He
has a graduation in Sociology from Universidade do Porto.

Ricardo Serrão Santos é Ministro do Mar de
Portugal. Foi professor na Universidade dos
Açores, onde também foi Pró-Reitor para os
Assuntos Marítimos, Diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas e Presidente do
IMAR-Instituto de Investigação Marinha. Ricardo Serrão Santos tem dedicado o seu trabalho ao estudo da diversidade marinha e dos
ecossistemas oceânicos e tem mais de 400
trabalhos publicados. É membro da Academia
Portuguesa de Ciências e Membro Emérito da
Academia de Marinha, tendo recebido diversas
menções honrosas e prémios em Portugal e no
estrangeiro. Foi deputado ao Parlamento Europeu entre 2014 e 2019. É doutorado em Biologia
e Ecologia Animal pela University of Liverpool.

Ricardo Serrão Santos is the Portuguese Minister of the Sea. He was a Professor at Universidade dos Açores, where he also was Pro-Rector
for Maritime Affairs, Director of its Department
of Oceanography and Fisheries and President
of IMAR-Instituto de Investigação Marinha. Ricardo Serrão Santos has been dedicated to the
study of marine biodiversity and Ocean ecosystems and has more than 400 published works.
He is a member of the Portuguese Academy of
Sciences and Emeritus Member of the Portuguese Navy Academy and has received several
honourable mentions and awards in Portugal
and abroad. He was a Member of the European
Parliament between 2014 and 2019. He holds
a PhD in Biology and Animal Ecology from the
University of Liverpool.
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Naoko Ishii

António
Costa e Silva

Marina Porto

Naoko Ishii é Diretora do Center for Global Commons e Professora do Institute for Future Initiatives da Tokyo University. Foi CEO e Presidente
do Fundo Global para o Meio Ambiente e, antes disso, Vice-Ministra das Finanças. Liderou
a delegação japonesa no Comité de Transição
para a conceção do Fundo Verde para o Clima.
Naoko Ishii trabalhou no Banco Mundial, no FMI
e no Harvard Institute for International Development e ensinou desenvolvimento sustentável
e meio ambiente na Keio University. Publicou
diversos artigos e livros, dois deles premiados com o Prémio Suntory (1990) e o Prémio
Okita Memorial (2004). Foi a primeira pessoa
distinguida com o Prémio Memorial Enjoji Jiro,
em 2006. Tem um BA e um PhD pela Tokyo
University.

Naoko Ishii is the Director of the Center for
Global Commons and Professor at the Institute for Future Initiatives at Tokyo University.
She was CEO and Chairperson for the Global
Environment Facility and, prior to that, Deputy
Vice Minister of Finance. She led the Japanese
delegation at the Transitional Committee for
the design of the Green Climate Fund. Naoko
Ishii worked at the World Bank, the IMF and
the Harvard Institute for International Development and taught sustainable development and
environment at Keio University. She published
several papers and books, two of them awarded the Suntory Prize (1990) and Okita Memorial
Prize (2004). She is the inaugural recipient of the
2006 Enjoji Jiro Memorial Prize. She holds a BA
and a PhD from Tokyo University.

António Costa e Silva é Presidente Executivo da
Partex Oil and Gas e Professor Catedrático no
Instituto Superior Técnico (IST-UL) da Universidade de Lisboa. Em 2020, a convite do governo
português, apresentou o plano de recuperação
económica do país, na sequência do surto de
pandemia de Covid-19. Iniciou a sua carreira
na área dos petróleos na Sonangol, em Angola
e, na sua trajetória profissional foi, entre diversas funções e atividades, Diretor Executivo da
Compagnie Générale de Geophysique, Diretor da
Reservoir Engineering e Diretor de Operações
na área corporativa do Instituto Francês do Petróleo, em Paris. É licenciado em Engenharia
de Minas pelo IST-UL, mestre em Engenharia
dos Petróleos pelo Imperial College e doutorado na mesma área pelo Imperial College e
pelo IST-UL.

António Costa e Silva is the CEO of Partex Oil
and Gas and Full Professor at Instituto Superior
Técnico (IST-UL) of Universidade de Lisboa. In
2020, he was invited by the Portuguese Government to present the plan for the country’s
economic recovery as a result of the crisis
caused by the COVID-19 pandemic. He initiated
his career at Sonangol in Angola and, within his
professional trajectory, he was Executive Director of the Compagnie Générale de Geophysique,
Director of Reservoir Engineering and Director
of Operations on the corporation branch of the
French Oil Institute in Paris. He has a BA in Mining Engineering from IST-UL, an MA in Oil Engineering from the Imperial College and a PhD
from the Imperial College and from IST-UL.

Marina Porto é Consultora de Sustentabilidade no Sofies e Co-presidente do Youth Policy
Advisory Council da Sustainable Ocean Alliance
(SOA). Anteriormente trabalhou em diversos
projetos e empresas relacionadas com sustentabilidade, economia circular, mudanças
climáticas e políticas públicas, como a COWI
e ONU Meio Ambiente. Fundou dois projetos
empreendedores em São Paulo, a Flor + 1 e a
BeGreen Produtos Naturais. Marina Porto participou da COP 24 e 25, UNEA 4, Fórum da Paz de
Paris, C40 Summit, Our Ocean 2019, entre outros
eventos internacionais. É mestre em Economia
Ambiental e de Recursos Naturais pela University of Copenhagen e bacharel em Economia
pelo Insper.

Marina Porto works as a Sustainability Consultant at Sofies and is the current Co-chair of the
Youth Policy Advisory Council of the Sustainable Ocean Alliance (SOA). She has previously
engaged in several projects and firms related to sustainability, circular economy, climate
change and public policy, such as COWI and UN
Environment. She founded two entrepreneurial
projects in São Paulo, Flor+1 and BeGreen Produtos Naturais. Marina Porto participated in the
COP 24 and 25, UNEA 4, Paris Peace Forum,
C40 Summit, Our Ocean 2019 and other international events. She holds a master’s degree in
Environmental and Natural Resource Economics from the University of Copenhagen and a
bachelor’s degree in Economics from Insper.
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Manuel Heitor

Samuel Collins
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Rosália Amorim é Diretora do Diário de Notícias
e comentadora regular de Economia na RTP.
Foi jornalista na Rádio Comercial, Editora do Dinheiro Vivo, Diretora Executiva da Media Rumo
em Angola, Editora da Exame, Coordenadora
de Economia e da Única do Expresso, Coordenadora da Inteligente Life - The Economist (versão portuguesa) e comentadora na SIC. É autora de O Homem Certo para Gerir uma Empresa
é uma Mulher e co-autora com Rosa Lobato de
Faria de O Livro do Bem-Estar. É licenciada em
Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa e tem formações diversas nas
áreas da Economia e do Jornalismo, em instituições como a escola de negócios INSEAD,
FLAD, Cenjor, Euronext Lisbon e Nova Business
School. Fez o Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School.

Rosália Amorim is the Director of Diário de Notícias (newspaper) and Economics commentator
at RTP (TV). She began as a journalist at Rádio
Comercial, was Editor of the newspaper Dinheiro
Vivo, Executive director of Media Rumo in Angola, Editor of the review Exame, Coordinator of
Economics and of the review Única at Expresso
(weekly newspaper), Coordinator of Inteligente
Life - The Economist (Portuguese version) and
commentator at SIC (TV). Rosália authored O
Homem Certo para Gerir uma Empresa é uma
Mulher and co-authored with Rosa Lobato de
Faria O Livro do Bem-Estar. She graduated in International Relations from Universidade Lusíada
de Lisboa, and attained various courses in Economics and Journalism at INSEAD, FLAD, Cenjor,
Euronext Lisbon and Nova Business School. She
completed the Programme of Senior Enterprises’
Management at AESE Business School.

Manuel Heitor é Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior de Portugal. Entre outras funções foi Secretário de Estado da mesma pasta
e, na academia, Presidente-Adjunto do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa (IST-UL). Fundou o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, IN+, do IST-UL, o qual foi nomeado em 2005
como um dos Top 50 Global Centers of Research
on Management of Technology, pela International Association for the Management of Technology (IAMOT). Foi Research Fellow da Texas University em Austin, no Instituto IC2, Innovation,
Creativity and Capital e Professor Visitante na
Harvard University. É Professor Catedrático no
IST-UL, sendo doutorado em Engenharia Mecânica pelo Imperial College de Londres.

Manuel Heitor is the Portuguese Minister for Science, Technology and Higher Education. Previously, amongst other activities, he was Secretary of
State with the same portfolio and, in the Academy,
Deputy President of Instituto Superior Técnico of
Universidade de Lisboa (IST-UL). He founded the
IST-UL Centre for Innovation, Technology and Policy Research, IN+, which was nominated in 2005 as
one of the Top 50 Global Centers of Research on
Management of Technology by the International
Association for the Management of Technology
(IAMOT). Manuel Heitor was Research Fellow at
the Texas University in Austin, at the IC2 Institute,
Innovation, Creativity and Capital, and a Visiting
Professor at Harvard University. He is a Full Professor at IST-UL, and he got his PhD in Mechanical
Engineering from the Imperial College in London.

Samuel Collins é gestor de projetos na Fundação Oceano Azul. As suas funções incluem o
gerir da expansão internacional das iniciativas e
redes da Fundação, com vista a aumentar a visibilidade das questões oceânicas nos centros de
decisão. Atualmente trabalha na iniciativa RISE
UP – uma Blue Call to Action que procura o apoio
de vários parceiros para uma ambiciosa agenda
para o Oceano e que foi apresentada aos membros e ao Secretário Geral das Nações Unidas
na UN Ocean Conference Preparatory Meeting.
Samuel Collins tem larga experiência de trabalho de campo em recolha de dados para
estudos genéticos de populações. É mestre
em Métodos Quantitativos da Biodiversidade,
Conservação e Epidemiologia pela University
of Glasgow e Licenciado em Biologia Molecular
pela Heriot-Watt University de Edimburgo.

Samuel Collins is a Project Manager at the
Oceano Azul Foundation, his role includes managing and expanding the Foundation’s international initiatives and network, working to raise
the profile of Ocean issues at the political and
decision-making level. Currently working on the
initiative RISE UP – A Blue Call to Action, which
is building multi-stakeholder support around an
ambitious and transformative Ocean agenda and
which was presented to the UN Member States
and their Secretary-General during the UN Ocean
Conference Preparatory Meeting. Samuel Collins
has extensive experience as a field technician
collecting data for population genetics studies.
He has an MSc in Quantitative Methods in Biodiversity, Conservation and Epidemiology from
the University of Glasgow and a BSc in Molecular
Biology from Heriot-Watt University, Edinburgh.
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Daniel
Cáceres Bartra

Nagisa Yoshioka

Aristyo
Rizka Darmawan

Daniel Cáceres Bartra é representante da Sustainable Ocean Alliance (SOA) para a Hispanoamérica, fundador e diretor executivo da
SOA Peru. Fundador do grupo coletivo “Cuidando el Mar” e “RELLAC”, é biólogo marinho
e trabalhou e apoiou vários projetos de Política
Marinha, Ecoturismo, Gestão, Educação e Comunicação para a conservação marinha e capacitação de jovens. Daniel realizou a primeira
Reunião de Jovens sobre Mudança Climática
no Congresso do Peru. Fez parte da delegação
peruana para as COP 22, 23 e 25. Em 2015 foi o
mais jovem Divemaster do Peru, em 2016 recebeu a medalha Hreljac pela sua contribuição
para o desenvolvimento sustentável do país
e, em 2017, o Prémio Agente de Mudança da
Scientific University of the South.

Daniel Cáceres Bartra is a Sustainable Ocean
Allience (SOA) Representative for Hispanoamerica, founder and executive director of SOA
Peru. Founder of the collective group “Cuidando el Mar” and “RELLAC”, he is a marine biologist
and worked in and supported various projects
of Marine Policy, Ecotourism, Management,
Education and Communication for marine
conservation and youth empowerment. Daniel
held the first Young Climate Change Meeting in
the Congress of Peru. He has been part of the
Peruvian delegation for COP 22, 23 and 25. In
2015 he was the youngest Divemaster in Peru,
in 2016 he received the Hreljac medal for his
contribution to the sustainable development of
the country and, in 2017, the Agent of Change
award by the Scientific University of the South.

Nagisa Yoshioka é investigadora do Ocean Policy Research Institute (OPRI) em Tóquio. É especialista em Adaptação às Mudanças Climáticas
e Economia do Desenvolvimento Ambiental.
Está envolvida nos projetos Climate Change
Induced Migration in Pacific Small Islands Countries, Roadmap to Oceans and Climate Action
Initiative, Marine Litter, Climate Change and Security, Risk Finance for Climate Change Adaptation and Blue Economy (Blue Financing). Nagisa
iniciou o seu percurso como jovem ativista em
2013, tendo sido líder do Climate Youth Japan. É
bacharel em Economia pela Kyoto University e
mestre em Estudos Internacionais pela Divisão
de Estudos Ambientais da Escola de Graduação Frontier Sciences da University of Tokyo.

Nagisa Yoshioka is a Research Fellow at the
Ocean Policy Research Institute (OPRI) in Tokyo.
She is an expert on Climate Change Adaptation
and Environmental Development Economics.
She is involved in the projects Climate Change
Induced Migration in Pacific Small Islands
Countries, Roadmap to Oceans and Climate
Action Initiative, Marine Litter, Climate Change
and Security, Risk Finance for Climate Change
Adaptation and Blue Economy (Blue Financing).
She has also engaged in youth activities since
2013 as the former leader of Climate Youth Japan. She has a bachelor’s degree in Economics
from Kyoto University and a master’s degree
in International Studies from the Environmental Studies Division of the Graduate School of
Frontier Sciences, University of Tokyo.

Aristyo Rizka Darmawan é docente e investigador do Center for Sustainable Ocean Policy
na Faculty of Law, University of Indonesia. É
também um Young Leader no Pacific Forum,
um instituto de investigação de política externa sediado em Honolulu. Tem vários artigos
em publicações internacionais sobre o Mar do
Sul da China e sobre direito do mar. Em 2020
interveio na Sessão Especial de Jovens Líderes da 12ª Conferência Anual do Mar do Sul da
China. Aristyo Rizka Darmawan é bacharel em
direito internacional pela University of Indonesia e mestre em direito internacional pela
Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts
University.

Aristyo Rizka Darmawan is a Lecturer and Researcher at the Center for Sustainable Ocean
Policy at the University of Indonesia’s Faculty of
Law. He is a Young Leader at the Pacific Forum,
a Honolulu based foreign policy research institute. He has several articles on the South China
Sea and the law of the sea that have appeared
in international outlets. In 2020 he spoke at the
Young Leaders Special Session of the annual
12th South China Sea Conference. Aristyo Rizka
Darmawan has a Bachelor of Law majoring in
international law from the University of Indonesia, and a master’s in international law from the
Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts
University.
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Ailars David

José Pedro Frazão

Peter Thomson
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Ailars David inciou recentemente atividades
como profissional no domínio aquático e da
aquacultura e é um jovem ativista do Oceano,
sendo líder no Hub Tanzania da Sustainable
Ocean Alliance (SOA). É Chefe de Operações da
Arena Recycling Industry. É igualmente Diretor
Executivo da ONG Viva Aqua Farm, em Dodoma. Anteriormente, Ailars trabalhou na FETA
(Fisheries Education Training Agency), na subestação de Sota, na Tanzania Fisheries Research
Institute (TAFIR), como voluntário na Melck Sadik (Sameki), uma companhia privada de aquacultura de tilápia, e como estagiário na incubadora da Marina de Zanzibare. Tem um BSC em
Aquacultura e Ciências Aquáticas da University
of Dodoma, onde realizou investigação.

Ailars David is an Aquatic and Aquaculture
early career professional and an Ocean activist. He is an Ocean Leader at the Sustainable
Ocean Alliance Hub Tanzania. He is Chief Operational Officer of Arena Recycling Industry.
He is also Executive Director of the NGO Viva
Aqua Farm in Dodoma. Previously, he worked at
FETA (Fisheries Education Training Agency), at
the Sota sub-station of Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIR), as a volunteer at Melck
Sadik (Sameki), a private company that deals
with aquaculture of tilapia fish, at the Marine
hatchery in Zanzibar and as a Researcher at the
University of Dodoma. He is a BSC in Aquaculture and Aquatic Science from the University
of Dodoma.

José Pedro Frazão é jornalista, editor e repórter na Rádio Renascença, onde acompanha em
particular as áreas internacional e do ambiente.
Conduz debates semanais sobre temas europeus, políticos e sociais e coordena e modera
frequentemente conferências, lançamentos de
obras e painéis de debate em eventos públicos.
Começou na rádio em 1989, em Torres Novas.
Como repórter, esteve em zonas de conflito,
como os Balcãs, o Paquistão e o Irão e cobriu
os atentados de Londres de 2005. Recebeu
prémios do Clube Português de Imprensa,
American Club, Obciber (distinção colectiva) e
Media Digital Sapo. É auditor do Curso de Defesa Nacional e licenciado em Comunicação
Social e Cultural pela Universidade Católica
Portuguesa.

José Pedro Frazão is a journalist, editor and reporter at Rádio Renascença, where he follows
mostly the international and environmental
areas. He leads and moderates weekly talks
on European, political and social issues and
coordinates/moderates conferences, book
presentations and panels in public events. He
began his radio career in 1989 in Torres Novas.
As a reporter, José Pedro Frazão was in conflict
areas, such as the Balkans, Pakistan and Iran,
and he covered the 2005 London terrorist attacks. He was awarded prizes from Clube Português de Imprensa, American Club, Obciber
(collective distinction) and Media Digital Sapo.
He is an auditor of the Curso de Defesa Nacional
and graduated in Social and Cultural Communication from Universidade Católica Portuguesa.

Peter Thomson é Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Oceano. O Embaixador Thomson foi Representante
Permanente das Fiji junto da ONU e Presidente da 71ª sessão da Assembleia Geral da ONU.
Foi eleito presidente da sessão 2011-2012 da
Assembleia da Autoridade Internacional dos
Fundos Marinhos e Presidente do Conselho da
sessão 2015-2016 da Autoridade. Peter Thomson presidiu ao Grupo dos 77 e China (2013)
e foi Presidente do Conselho Executivo do
Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas (PNUD), do Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA) e do Escritório das Nações Unidas para Apoio a Programas (UNOPS).
Como funcionário público do Governo das Fiji,
dedicou muitos anos da sua vida a trabalhar
nas áreas de desenvolvimento rural e, posteriormente das relações internacionais.

Peter Thomson is the United Nations Secretary-General’s Special Envoy for the Ocean.
Ambassador Thomson was the Permanent
Representative of Fiji to the UN and President
of the 71st session of the UN General Assembly.
He was elected President of the Assembly of
the International Seabed Authority’s 2011-2012
session and President of the Council of the
Authority’s 2015-2016 session. Peter Thomson
chaired the Group of 77 and China (2013) and
served as President of the Executive Board of
the UN Development Programme (UNDP), the
UN Population Fund (UNFPA) and the UN Office for Programme Support (UNOPS). As a civil
servant in the Government of Fiji, he devoted
many years of his life to working in the fields of
rural development and then foreign affairs.
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Virgílio Azevedo

Virgílio Azevedo é jornalista de ciência e ambiente do Expresso, onde foi editor de Assuntos Europeus e dos cadernos Economia e XXI.
Ganhou o Prémio Gazeta de Imprensa 2018 do
Clube de Jornalistas pelo trabalho Investigação
na Ilha Terceira - Contaminação nos Açores. Foi
coordenador de estágios do Grupo Impresa e
professor de Análise Quantitativa na Pós-Graduação em Jornalismo Multiplataforma da
Universidade NOVA de Lisboa. Organizou as
conferências Encontros com a Ciência no Banco
de Portugal. Foi cofundador da Futuro, primeira
revista portuguesa de ciência e coautor do livro
Nuclear - O debate sobre o novo modelo energético em Portugal (2006).

Virgílio Azevedo is a journalist of Science and
Environment of Expresso (newspaper), where
he was editor of European Affairs and of the
Expresso Economia and XXI. He won the Prize
Gazeta de Imprensa 2018 of the Portuguese
Club of Journalists for his work Investigação na
Ilha Terceira - Contaminação nos Açores. He coordinated internships in the Impresa Group and
lectured Quantitative Analysis in the Post-Graduation on Multiplatform Journalism of Universidade NOVA de Lisboa. Virgílio de Azevedo
organised the conferences Encontros com a
Ciência at the Portuguese Central Bank. He
co-founded Futuro, the first Portuguese review
of Science and co-authored the book Nuclear
- O debate sobre o novo modelo energético em
Portugal (2006).
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