Declaração conjunta sobre o Papel de uma Economia Sustentável do Oceano num Mundo pósCOVID-19
Dia Mundial dos Oceanos - 8 de junho de 2020
Hoje, comemoramos o Dia Mundial dos Oceanos nesta situação sem precedentes, enquanto o mundo enfrenta
a pandemia de COVID-19 e os desafios sanitários e económicos associados. Nós, os membros do Painel de Alto
Nível para a Economia Sustentável do Oceano, propomos o oceano como uma solução para um mundo mais
resiliente e próspero. Isto será mais importante do que nunca quando iniciamos a recuperação pós-COVID-19.
A natureza azul é fundamental para o planeta e os seus habitantes. O oceano cobre mais de 70% da superfície
terrestre, absorve cerca de um quarto de todas as emissões de carbono e capta mais de 90% do calor adicional
que geram. O oceano é um elemento fundamental da economia global, contribui com mais de 2,5 biliões de
dólares por ano em serviços de valor acrescentado, alimenta mais de três mil milhões de pessoas, fornece
meios de subsistência a mais de três mil milhões de pessoas e transporta cerca de 90% do comércio mundial.
É também uma fonte de energia renovável e é um elemento essencial para combater doenças. E pode ter um
papel ainda mais importante se o soubermos gerir de forma sustentável.
Os líderes mundiais têm de valorizar o oceano na recuperação da crise da COVID-19. Numa economia
sustentável do oceano, a proteção eficaz, a produção sustentável e a prosperidade equitativa andam de mãos
dadas. Investir numa economia sustentável do oceano é um excelente negócio: traz benefícios consideráveis
para a economia global, para os oceanos e para o bem-estar social.
O Painel de Alto Nível para a Economia Sustentável do Oceano está empenhado na transição para uma
economia sustentável do oceano, que é essencial para empregos, segurança alimentar, pessoas e
ecossistemas saudáveis, um mundo com baixas emissões de carbono, equidade e resiliência. Atualmente, as
nossas nações estão a trabalhar num conjunto de recomendações para permitir esta transição, que é também
essencial para uma relação sustentável entre as pessoas e o planeta - todo o planeta azul. Não podemos perder
esta oportunidade.
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Nós, membros do Painel de Alto Nível para a Economia Sustentável do Oceano, lideramos nações com perspetivas
oceânicas, económicas e políticas muito diversas. Impulsionados pelo compromisso de parceria, o conhecimento
partilhado e a política fundamentada na ciência, o nosso objetivo é promover os valores que sustentam uma economia
sustentável do oceano - proteção eficaz, produção sustentável e prosperidade equitativa.

