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Economia do oceano

(The World Bank, 2016)
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Economia do oceano
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MAS... os recursos oceânicos são 
limitados!

DÊ UM PEIXE A 
UM HOMEM E 
ELE COMERÁ 
POR UM DIA.
ENSINE UM 
HOMEM A 

PESCAR, E ELE 
COMERÁ POR 
TODA A VIDA.

SOBREPESCA 
E... NÃO SE 

COME
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“Com o crescimento simultâneo da 
economia do oceano e a taxa atual de 
mudanças nos sistemas ecológicos dos 
oceanos, os conceitos que surgiram em 
todo o mundo durante a última década 

para uma "economia verde" e um 
"crescimento verde" se transformaram 
em uma lente para enxergar os riscos e 

oportunidades no oceano.”
“Uma economia oceânica sustentável surge quando a atividade econômica está 
em equilíbrio com a capacidade a longo prazo dos ecossistemas oceânicos para 

apoiar esta atividade e permanecer resistente e saudável. Essencialmente, o 
conceito de economia azul é uma lente para ver e desenvolver agendas de 

políticas que melhorem simultaneamente a saúde dos oceanos e o crescimento 
econômico, de maneira compatível com os princípios de equidade e inclusão 

social.”

Economia azul

Oceano

Economia azul

Saúde 
Ambiental

Benefícios 
econômicos

(The World Bank, 2016)



Benefícios

Ø Oceano mais saudável
Ø Emprego
Ø Desenvolvimento de 

capacidade humana
Ø Inovação
Ø Diversidade setorial



Impulsores de crescimento
(exemplos)

(The World Bank, 2017)

Atividades Impulsores de crecimiento
Captura de frutos do mar (Pesca; Comércio de frutos do 
mar; Aquicultura)

Demanda por alimentos e 
nutrição, especialmente 
proteínas

Uso de recursos vivos marinhos para produtos 
farmacêuticos e aplicações químicas (biotecnologia marinha 
e bioprospecção)

Pesquisa para indústrias 
farmacêutica, cosméticos, e etc

Extração mineral (mineração no fundo do mar) Demanda mineral
Extração de fontes de energia (óleo e gás) Demanda de fontes de energia
Geração de água doce (dessalinização) Demanda de água doce
Geração de energia renovável offshore (ventos, ondas e 
marés)

Demanda de fontes alternativas 
de energia

Transporte marítimo, construção naval, portos e serviços 
relacionados)

Exportações e importações

Turismo e recreação Crescimento global do turismo



Ø Superar as tendências econômicas atuais que 
estão degradando rapidamente os recursos 
oceânicos

Ø Superar a capacidade inadequada (capital 
humano) necessária para tirar proveito dos 
benefícios de emprego e desenvolvimento

Ø Superar a avaliação inadequada do capital 
natural (recursos marinhos e serviços 
ecossistêmicos)

Ø Superar o gerenciamento setorial não 
integrado

Desafios para a economia azul

(The World Bank, 2017)



Ações

(The World Bank, 2017)

Ø Valorizar a contribuição do capital natural marinho para o bem-
estar

Ø Usar o melhor conhecimento disponível para a tomada de 
decisão

Ø Considerar a importância relativa de cada setor da economia azul 
e decidir quais devem ser priorizados com base no capital natural, 
humano e produtivo

Ø Antecipar e adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas
Ø Apontar instrumentos financeiros para a economia azul
Ø Participação ativa de todos os grupos sociais
Ø Capacitar

Desenvolver PEM
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(SBEC, 2018)

9 ÁREAS PRIORITARIAS
1) Transporte marítimo inteligente e conectividade global

2) Emprego e erradicação da pobreza

3) Cidades, turismo, costas resilientes e infraestrutura

4) Energia sustentável, recursos minerais e indústrias inovadoras

5) Conservação e atividades econômicas sustentáveis

6) Acabar com a fome, garantir o suprimento de alimentos e promover a 
boa saúde e a pesca sustentável

7) Ação climática, pesca, gestão de resíduos e oceanos livres de poluição

8) Segurança marítima e conformidade regulamentar

9) Pessoas, cultura, comunidades e sociedades: uma economia azul inclusiva

A declaração de Nairóbi
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Ex.: Seychelles

(Strategic Policy Framework and 
Roadmap: Charting the Future 
2018-2030)

Pilares:
Ø Diversificação econômica e resiliência
Ø Prosperidade compartilhada
Ø Segurança e bem-estar alimentar
Ø Integridade de habitats e serviços 

ecossistêmicos



- 5,4 milhões de 
empregos

- Quase € 500.000 
milhões por ano

Componentes:
I. Desenvolver setores 

com alto potencial 
de crescimento e 
empregos 
sustentáveis

II. Promover 
conhecimento 
marítimo e 
segurança jurídica  
através do PEM

III. Estratégias para 
cada bacia marinha
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