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Contribuições da Iniciativa MSPglobal para apoiar a Economia Azul Sustentável

• Promovemos o PEM como o caminho para a Economia Azul 
   Sustentável

• Desenvolvemos diretrizes internacionais para apoiar o PEM
   e o desenvolvimento sustentável da Economia Azul

• Oferecemos cursos de capacitação em PEM e Economia Azul 
   Sustentável

• Apoiamos o desenvolvimento de quadros de referência para o 
   PEM transfronteiriço e a Economia Azul Sustentável no Mediterrâ-
   neo Ocidental e no Pacífico Sudeste

Referência: Patil et al., 2016
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Qual é a relação entre o PEM e
a Economia Azul Sustentável?

Para promover a Economia Azul, ou seja, o desenvolvimento 
sustentável das atividades marítimas, é necessária a adoção 
de estratégias de gestão baseada em ecossistemas como 
o Planejamento Espacial Marinho (PEM), o qual apoia a 
implementação, monitoramento e avaliação da gestão através 
do desenvolvimento de indicadores para objetivos ecológicos, 
econômicos e sociais.

Qual é a diferença entre
Economia Oceânica e
Economia Azul Sustentável?

“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.”1

ECONOMIA AZUL SUSTENTÁVEL



Referências:
1. World Bank, 2016. 2. World Bank, 2017.
3. Sustainable Blue Economy Conference, 2018.

Mantenha-se em contato:
mspglobal2030.org/es/
������@MSPglobal2030��  

Envolva-se:
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Transporte marítimo inteligente, portos e
conectividade a nível global

Criação de empregos de qualidade e
erradicação da pobreza

Cidades, turismo, costas resilientes e
infraestrutura

Energia sustentável, recursos minerais e
indústrias inovadoras

Erradicação da fome, garantindo o abastecimento
de alimentos e promovendo boa saúde e
a pesca sustentável

Ação climática, agricultura e pesca, gestão de 
resíduos e um oceano livre de poluição

Segurança marítima, proteção e
cumprimento de normas

Gestão da vida marinha, conservação e
atividades econômicas sustentáveis

Pessoas, cultura, comunidades e sociedades –
uma economia azul inclusiva para todos

A Declaração de Nairóbi para a Economia Azul Sustentável³

©
 Ppictures/Shutterstock.com

*

Desafios
• Superar as tendências econômicas atuais que estão degradando 
   rapidamente os recursos do oceano,
• Superar a avaliação inadequada do capital natural,
• Superar a gestão setorial isolada,
• Superar a falta de capacitação (capital humano).

Oportunidades
• Apoiar o desenvolvimento econômico por meio de um oceano 
   saudável e resiliente,
• Reforçar a ciência, tecnologia, inovação e pesquisa multidisciplinar,
• Mover-se para uma abordagem de gestão holística, intersetorial e de 
   longo prazo,
• Desenvolver a capacidade humana e promover empregos 
   sustentáveis e de qualidade.

Desafios e oportunidades para uma Economia Azul Sustentável²
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