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Comissão Oceanográfica 
Intergovernamental 
da UNESCO
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Paris, FR



• Única organização intergovernamental que 

tem o mandato de promover a ciência 

oceânica em todas as bacias oceânicas 
(Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar - CNUDM)

• Ciência, serviços, observações,

intercambio de dados e desenvolvimento 

de capacidades

• Fomentar o desenvolvimento sustentável 

do oceano

A COI dentro das Nações Unidas



COI-UNESCO

• A COI foi fundada em 1960

• A COI tem 150 Estados Membros (2019)

• Nossos órgãos são a Assembleia Geral e o Conselho Executivo

• A equipe de funcionários da COI é composta por 50 pessoas 

(30 na sede e 20 em campo) 

• Os fundos da COI provêm do orçamento regular da UNESCO, 

renda extra orçamentária (contribuições dos Estados 

Membros e doadores) e de projetos (ex., GEF)



COI no mundo



Seção de Política Marinha e 
Coordenação Regional (MPR)

Coordenação de assuntos 
externos da COI 

(ciência/política), 
comunicação e interlocução 

entre agências

Coordenação regional

Desenvolvimento e 
implementação de 

metodologias e 
ferramentas de gestão 

costeira e marinha
(GERCO, PEM)
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Contexto

Quadro de Referência Conjunto para acelerar os processos de 
PEM a nível mundial, adotado pela Direção Geral de Assuntos 
Marítimos e Pescas (DG MARE) da Comissão Europeia e pela 

COI-UNESCO



Quadro de Referência Conjunto para
acelerar os processos de PEM a nível mundial

AP 1: PEM TRANSFRONTEIRIÇA
Guia sobre PEM transfronteiriça
Projetos transfronteiriços no Mediterrâneo Ocidental e no Pacífico Sudeste / 3ª 
Conferência Internacional

AP 2: ECONOMIA AZUL SUSTENTÁVEL
Estudos e conferências sobre PEM e Economia Azul na escala global e regional

AP 3: PEM ECOSSISTÊMICA
Conhecimento e capacidades sobre pressões ambientais

AP 4: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
Capacitar para planejar nosso oceano de acordo com os objetivos da Agenda 
2030

AP 5: COMPREENSÃO MÚTUA
Fórum internacional de especialistas e ações de comunicação conjunta

#OceanAction15346   #MSPglobal
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Visão geral

Nova guia sobre PEM

Casos pilotos

Participação das 
partes interessadas
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Fórum internacional sobre PEM

TEMAS PRINCIPAIS

1 Integração intersetorial no PEM
2 Aspectos setoriais específicos
3 PEM para a Economia Azul / Avaliação de usos futuros
4 Indicadores e medidas para o PEM
5 Interface terra-mar no PEM
6 Abordagem baseada em ecossistemas
7 Cooperação transfronteiriça
8 Participação das partes interessadas
9 Dados para o PEM



PÚBLICO ALVO

• Encarregados de formular políticas e profissionais envolvidos 

no PEM

• Autoridades locais e regionais comprometidas com o 

planejamento e gestão da interface terra-mar

• ONGs comprometidas com a conservação marinha

• Setores e indústrias marítimas que lidam com planejamento 

e uso do espaço marinho

• Acadêmicos envolvidos no PEM e/ou na Economia Azul 

Sustentável

Fórum internacional sobre PEM



Década da Ciência Oceânica p/Desenv. 
Sustentável
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Uma visão para a Década
Desenvolver conhecimento científico, 
construir infraestrutura e promover 

parcerias para um oceano sustentável e 
saudável



Melhorar a forma como gerenciamos o oceano:
prioridade fundamental da Década

Gestão da zona
costeira
e adaptação

Planejamento
Espacial
Marinho

Estabelecimento de
Áreas Marinhas
Protegidas

Regulamentação
pesqueira

Contribuições
nacionalmente
determinadas
para a UNFCCC

Desenvolvimento
de políticas
oceânicas nacionais

Desenvolvimento
de estratégias
nacionais de P&D

Planejamento de
desenvolvimento
de capacidade
regional e nacional

Sistemas de alerta
precoce



Resultados sociais

Um oceano limpo
Fontes de poluição identificadas, quantificadas e 
reduzidas, e poluentes removidos do oceano.

Um oceano saudável e 
resiliente
Ecossistemas marinhos mapeados e protegidos; 
múltiplos impactos, incluindo as mudanças 
climáticas, medidos e reduzidos; e manutenção 
dos serviços ecossistêmicos oceânicos.

Um oceano previsível
Sociedade capaz de entender as condições 
atuais e futuras do oceano, prever suas 
mudanças e seu impacto no bem-estar e nos 
meios de subsistência humanos.



Um oceano seguro
Comunidades humanas protegidas dos riscos 
oceânicos; e garantia de segurança das 
operações no mar e na costa.

Um oceano produtivo 
sustentável
Garantia do fornecimento de alimentos e meios 
de subsistência alternativos.

Um oceano transparente e 
acessível
Todas as nações, atores e cidadãos com acesso a dados 
e informações sobre o oceano e a tecnologias, sendo 
capazes de tomar decisões informadas.

A Década será orientada por missões
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Curso de capacitação
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Objetivos

1) Compreender o conceito de planejamento espacial 
marinho, seus benefícios e resultados esperados;

2) Compreender os passos e tarefas necessários para 
elaborar um PEM bem-sucedido de acordo com os interesses 
do país e a oportunidades de criar prosperidade por meio da 
economia azul sustentável;

3) Discutir lições aprendidas sobre as práticas do PEM a nível 
mundial.



COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org
mspglobal2030.org

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

Obrigado! ¡Gracias!
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