
UM COMPROMISSO PARA 
PROTEGER PELO MENOS 
30% DOS NOSSOS OCEANOS

O NOSSO DESAFIO DE CONSERVAÇÃO E OPORTUNIDADE POLÍTICA

Conforme descrito na Avaliação Global do Painel Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos e no Relatório 
Especial sobre os Oceanos e a Criosfera do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, os ecossistemas marinhos estão a 
enfrentar um declínio progressivo em resultado das alterações climáticas e de outros impactos antropogénicos. Em 2021, as 196 Partes 
da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) irão adotar um enquadramento para a biodiversidade global pós-2020 que irá definir 
metas orientadas para a ação para 2030, de forma a impulsionar ações de conservação em várias escalas. A fim de alcançar objetivos 
globais para os ecossistemas relativamente à biodiversidade e aos serviços prestados pela 
natureza, as Partes concordaram, de modo geral, em incluir um ambicioso sucessor da 
Meta 11 da Aichi relativo a medidas de conservação baseadas em áreas (tais como áreas 
protegidas e outras medidas eficazes de conservação baseadas em áreas). A Meta 11 poderá 
ser uma das poucas Metas de Aichi passíveis de serem alcançadas, de acordo com os 
relatórios nacionais apresentados na Base de Dados Mundial sobre Áreas Protegidas, apesar 
de ser um esforço que, por si só, não tem sido capaz de travar a perda de biodiversidade.

TEMOS DE PROTEGER OU CONSERVAR PELO MENOS 30% DOS OCEANOS

A Wildlife Conservation Society (WCS) recomenda que as Partes da CBD se comprometam 
a proteger ou conservar pelo menos 30% dos oceanos até 2030 através de medidas 
de conservação baseadas em áreas, incluindo áreas protegidas que mitiguem eficazmente 
os impactos das ameaças identificadas, além de outras medidas de conservação eficazes 
baseadas em áreas (OECM) que apresentem resultados comparáveis aos das áreas protegidas 
e sejam identificadas de acordo com orientações técnicas fornecidas por especialistas1. 
Para tornar este compromisso exequível e eficaz, apelamos às Partes para que:

● Identifiquem e deem prioridade a áreas de conservação críticas para a 
biodiversidade – incluindo áreas fora das suas jurisdições nacionais – para cumprir 
a meta de 30% dos oceanos a nível global através de ações nacionais e internacionais;
● Melhorem as ferramentas para reportar informações sobre a gestão equitativa 
e eficaz de instrumentos baseados em áreas, bem como os resultados ecológicos 
e biológicos2, a fim de medirem os avanços e melhorarem a implementação global de 
forma consistente;
● Garantam a complementaridade entre as medidas baseadas em áreas e outras 
metas relativas à pesca sustentável, alterações climáticas, recifes de coral, poluição 
de origem terrestre, etc., para gerir a totalidade dos oceanos de forma sustentável;
● Reconheçam a necessidade de consultar as comunidades e adotar as medidas baseadas em áreas mais relevantes de acordo 
com o contexto local, que devem incluir o reconhecimento dos sistemas de gestão eficazes tradicionais e indígenas;
● Ajudem outros países a alcançar esta meta através da cooperação técnica e financeira a vários níveis; e
● Definam objetivos globais partilhados para o financiamento da biodiversidade que reflitam as ambições das metas de conservação 
pós-2020 e apoiem a implementação a longo prazo deste compromisso partilhado.

Recomendação da WCS sobre o Enquadramento da Biodiversidade Global da CDB

1 Os OECM estão incluídos na Meta 11 de Aichi. Poderá encontrar informações sobre a identificação e comunicação de OECM aqui.
2 A WCS está integrada no grupo de trabalho da SNAPP sobre “Resultados Costeiros” que analisa os resultados e compromissos das MPA e OECM.

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
https://www.protectedplanet.net/target-11-dashboard
https://www.wcs.org/
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/oecms/oecm-reports
https://snappartnership.net/
https://snappartnership.net/teams/coastal-outcomes/


PORQUÊ PELO MENOS 30% DOS OCEANOS? 

Os esforços envidados pelos governos para alcançar as Metas de Aichi da CDB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, incluindo a conservação de 10% dos habitats marinhos e costeiros através de medidas baseadas em áreas, têm 
sido enormes. Contudo, as evidências científicas estão a deixar claro que 10% dos oceanos não é suficiente para travar a perda de 
biodiversidade e proteger os serviços ecossistémicos. Existe um consenso crescente de que este número terá de ser mais elevado 
para que se possam alcançar objetivos partilhados.

Ciência: Uma meta-análise de 2016, que analisou 144 estudos 
revistos por pares, concluiu que uma meta de 10% não é suficiente 
para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistémicos, tais 
como manter a conetividade, minimizar o risco de colapso das 
pescas e maximizar ou otimizar o rendimento das pescas. Mais de 
metade da literatura analisada sugeriu que a área necessária para 
proteger a biodiversidade e alcançar os objetivos socioeconómicos 
será de pelo menos 30%3. Um estudo de 2020 recorreu a conjuntos 
de dados globais sobre espécies marinhas, habitats marinhos 
identificados como Áreas-Chave para a Biodiversidade e áreas 
marinhas selvagens para determinar que 
será necessário conservar 26 a 41% dos 
oceanos através de uma combinação de 
medidas localizadas e outras respostas 
políticas, sendo o extremo superior 
mais realista no que diz respeito a 
espécies com menores distribuições 
globais4. Reconhecendo que estas 
refletem um subconjunto dos processos 
ecológicos e evolutivos que sustentam 
a biodiversidade marinha, estas 
estimativas são muito conservadoras.

Política: Os membros da IUCN, incluindo mais de 80% de 
membros governamentais, adotaram a Resolução 50 do Congresso 
Mundial de Conservação de 2016, que apelou aos governos 
para que colocassem “pelo menos 30% de cada habitat marinho 
numa rede de MPAs altamente protegidas e outras medidas de 
conservação eficazes baseadas em áreas.” Um número cada 
vez maior de governos (pelo menos 30 até ao momento) está a 
aderir a coligações internacionais que apoiam um objetivo global 
de proteção ou conservação de 30% dos oceanos através do 
enquadramento global da biodiversidade da CDB pós-2020, tais 
como a High Ambition Coalition for Nature and People, coliderada 

pela Costa Rica e a França, ou a Global Ocean Alliance, liderada pelo Reino Unido. Efetivamente, a meta de 30% para a proteção 
marinha foi incluída na proposta inicial para o enquadramento pós-2020 (Meta de Ação 2 para 2030).

A WCS assume compromissos de longo prazo para com a vida selvagem, as zonas 
selvagens e as comunidades que vivem dentro e em torno destas. O nosso objetivo final 
não é o de proteger uma percentagem arbitrária dos oceanos (por exemplo, 30%), mas 
o de garantir uma meta ambiciosa para as medidas baseadas em áreas que contribua 
para proteger as populações selvagens e os seres humanos que dependem delas. Por 
conseguinte, acreditamos que qualquer meta baseada em áreas deverá enquadrar-se 
num conjunto mais amplo de objetivos e metas que conduzam a uma gestão eficaz 
e sustentável da totalidade dos oceanos, incluindo as suas espécies, ecossistemas 
e a multiplicidade de benefícios estes que oferecem aos seres humanos.

Temos de proteger ou 
conservar pelo menos 
30% dos oceanos.

ATÉ 2030

3 O’Leary B.C. et al. (2016). “Effective Coverage Targets for Ocean Protection.” Conservation Letters 9, 6.
4 Jones, K. et al. (2020). “Area Requirements to Safeguard Earth’s Marine Species.” One Earth 2, 188-196.
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