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Alimentação

ODS1: ODS 14: Proteger a 
Vida Marinha

1 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Unidade de Aprendizagem
Oceanos – 

Energia para a Vida

Conhecimento e Compreensão sobre 

Educação para a Cidadania Global:

Aptidões e Competências em 

Educação para a Cidadania Global:

Valores e Atitudes em Educação 

para a Cidadania Global:

Competências-chave para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida:

_Relação entre as 
pessoas e o ambiente;
_Imperativo Global 
do Desenvolvimento 
Sustentável.

_Análise crítica da 
informação;
_Participar e aceitar uma 
decisão de grupo.

_Preocupação com o efeito 
dos nossos estilos de vida nas 
pessoas e no ambiente;
_Vontade de trabalhar em 
prol de um futuro mais 
equitativo.

_Comunicação na língua materna;
_Competências digitais;
_Competências em matemática e 
competências básicas em ciências 
e tecnologia;
_Competências sociais e cívicas;
_Aprender a conhecer;
_Criatividade;
_Cooperação e trabalho de grupo.
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Metodologias:

Objetivos de Aprendizagem:

Explorar os conceitos de capital natural vs capital financeiro;

Aprofundar uma das tentativas de contabilização do capital natural 
– Iniciativa InVEST;

Debater as vantagens e desvantagens dos modelos de atribuição do 
capital natural e pensar em formas de melhorar esses modelos.

5

6

7

Permitir aos alunos conhecerem alguns dados que espelham a 
riqueza dos oceanos;1
Dar a conhecer os diferentes tipos de serviços prestados pelos
ecossistemas marinhos;2
Debater a importância dos serviços dos ecossistemas marinhos 
para a sustentabilidade do Planeta;3

4

_Quiz;
_Discussão Silenciosa;
_Simulação.

Introduzir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 
e refletir sobre a sua importância para a preservação dos 
ecossistemas marinhos;
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_http://www.palp.pt/;
_http://www.naturalcapitalproject.org/invest/;
_http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/;
_https://gulbenkian.pt/iniciativas/gulbenkian-oceanos/.

_Para além de implementar as sugestões de avaliação indicadas nos Planos de 
Aula, não se esqueça de nos dar o feedback da implementação desta Unidade de 
Aprendizagem preenchendo a Ficha de Feedback disponível em www.eathink2015.org 
(secção Unidades de Aprendizagem).

Fontes:

Sugestão de Ferramentas de Avaliação:

Atividades:

Plano de aula 1

Plano de aula 2

“Oceanos: Fonte de Vida” (Biologia)

“Oceanos: Fonte de Riqueza!” (Matemática)

90 min

120 min (+ 5 h de preparação em casa)

http://www.palp.pt/
http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
https://gulbenkian.pt/iniciativas/gulbenkian-oceanos/
www.eathink2015.org
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TÍTULO: OcEanOs: FOntE 
dE Vida!

TEMA: Ecossistemas 
Marinhos e Bem- 
-estar Humano

90 min
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Plano de Aula 1
Oceanos: Fonte de Vida!

Atividades:

Quais os tipos de serviço que são fornecidos pelos ecossistemas
marinhos? Peça aos alunos para identificarem os 4 tipos de serviço
(provisão, suporte, regulação e culturais) e anote no quadro; Caso os
alunos não consigam identificar imediatamente os serviços vá dando pistas
de forma a facilitar o seu raciocínio.

De forma a introduzir a temática, distribua aos alunos o Quiz “Oceanos: 
Fonte de Vida” (em anexo) e peça para responderem individualmente, ou em 
alternativa, apresente as questões do quiz num PowerPoint e peça aos alunos 
para irem respondendo às perguntas em grupo; (Respostas: 1 – b) | 2 – c) | 3 
c) | 4 – b) | 5 – a)).

passO

2

passO

1

passO

3

passO

4
passO

5

10 min

15 min

Utilizando a metodologia da Discussão Silenciosa, peça aos alunos que 
descrevam cada tipo de serviço incluindo exemplos práticos e que reflitam 
sobre a sua importância para a sustentabilidade do Planeta.

(A Metodologia da Discussão Silenciosa consiste em afixar 4 flipcharts 
em locais diferentes da sala, cada uma correspondente a um tipo de 
serviço (escreva o nome de um serviço no centro de cada flipchart). 
Informe depois os alunos que toda a discussão deve ser feita em 
silêncio e por isso que toda a comunicação deve ser feita de forma 
escrita. Cada aluno deve ter uma caneta/marcador e circular entre as 
flipcharts, escrevendo nelas aquilo que pensa ser cada tipo de serviço do 
ecossistema marinho, não esquecendo os exemplos práticos, e indicar 
argumentos que justifiquem a sua importância para a sustentabilidade 
do Planeta.).

20 min

Divida os alunos em 4 grupos e dê a cada grupo uma das flipchart. Os 
grupos devem analisar o que foi escrito na sua flipchart e sistematizar toda a 
informação numa nova folha de flipchart, identificando os exemplos dados e 
também algumas contradições que possam existir nos comentários.

No final do tempo, distribua a cada grupo o Texto de Apoio nº1 “A Importância 
dos Ecossistemas Marinhos para o Bem-estar Humano” (em anexo) e peça que 
comparem a sua informação com a já contida na nova flipchart completando a 
informação que falta.

20 min

10 min
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_Quiz “Oceanos: Fonte de Vida”;
_Texto de Apoio nº1 “A Importância dos Ecossistemas Marinhos para o Bem-estar
Humano”;
- Texto de Apoio nº2 “ODS 14”.

Ferramentas de Ensino:

_Computador/Projetor;
_Quadro/flipcharts e giz/marcadores/canetas;
_Bostik/Fita-cola;
_Cópias do Quiz “Oceanos: Fonte de Vida” (em anexo);
_Cópias do Texto de Apoio nº1 “A Importância dos Ecossistemas Marinhos para o Bem- 
-estar Humano”;
_Cópias do Texto de Apoio nº2 “ODS 14” (em anexo).

Materiais e Equipamentos Necessários:

passO

6
passO

7

Peça a cada grupo que exponha a sua flipchart e dê algum tempo aos alunos 
para circularem entre flipcharts e lerem a informação aí incluída.

Introduza aos alunos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 
– Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos (Pode utilizar o Texto de Apoio nº2, em anexo).

10 min

5 min
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_Como é que os ecossistemas marinhos contribuem para o nosso bem-estar como
sociedade?
_Como é que os serviços dos ecossistemas marinhos são essenciais para a manutenção
do bem-estar do Planeta?
_Porque é que é importante valorizar os serviços dos ecossistemas marinhos?
_Como é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 
ODS 14, irá contribuir para a preservação e promoção dos serviços dos ecossistemas 
marinhos?

Questões para Discutir:

_No final da aplicação do Plano de Aula peça aos alunos que digam oralmente se este 
trabalho alterou ou não algumas preconceções que poderiam ter relativamente ao 
papel dos oceanos e dos seus ecossistemas no bem-estar humano.

Sugestões de Avaliação:

_Quiz “Oceanos: Fonte de Vida”;
_Texto de Apoio nº1 – “A Importância dos Ecossistemas Marinhos para o Bem-estar
Humano”;
_Texto de Apoio nº2 – “ODS 14”.

Anexos:
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TÍTULO: OcEanOs: FOntE 
dE riquEza!

TEMA: Valor Económico 
dos Oceanos; 
Sustentabilidade.

30 min + 80/90 min
(+ 5 h de preparação em casa)
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Plano de Aula 2
Oceanos: Fonte de Riqueza!

Atividades:

Apresente aos alunos o seguinte caso:
Duas companhias petrolíferas efetuaram com autorização do governo 
português estudos de prospeção para verificarem a existência ou não de 
petróleo no Algarve (zona terrestre e marítima).
Após anos de estudo e de um elevado investimento financeiro foi confirmada 
a existência de petróleo ao largo do Algarve e também em terra. Estas 
companhias querem agora explorar esse petróleo pagando ao estado 
português os seguintes montantes:

_Concessão CARANGUEJO e SAPATEIRA: pagarão 6% dos 
primeiros 5 milhões de barris de óleo equivalente produzidos, 8% entre 
os 5 e os 10 milhões de barris; 12% dos restantes barris produzidos.
_Concessão TAVIRA e ALJEZUR: pagarão 3% dos primeiros 5 milhões 
de barris de óleo equivalente produzidos, 6% entre os 5 e os 10 milhões 
de barris; 8% dos restantes barris produzidos.1

Tendo em conta o valor turístico da região do Algarve e a biodiversidade 
existente nesse território, deve o governo português autorizar a exploração de 
petróleo nesta zona?

1 Dados retirados do site: http://www.palp.pt/

passO

1

passO

2

15 min

Apresente aos alunos a definição de Capital Natural, Capital Natural Azul e 
introduza o modelo InVEST (Ficha nº1 em anexo).
Divida depois os alunos em 4 ou 5 grupos e peça que em grupo se dediquem a 
testar o software desenvolvido pela InVEST tentando calcular o capital natural 
do Algarve através dos seguintes modelos:

- Grupo 1 – Carbono Azul das Zonas Costeiras (Coastal Blue Carbon);
- Grupo 2 – Visitas: Recriação e Turismo (Visitation: Recreation and 
Tourism);
- Grupo 3 – Atenuação das Ondas e Redução da Erosão: Proteção
Costeira (Wave Attenuation and Erosion Reduction: Costal Protection);
- Grupo 4 – Produção de Energia das Ondas (Wave Energy Production);
- Grupo 5 – Pescas (Fisheries).

Os grupos devem fazer investigação e testar os modelos trabalhando fora
da sala de aula (dê aos alunos cerca de duas semanas para realizarem o
trabalho).

15 min
(+ 5 h de

trabalho de
grupo em

casa 
durante

2 semanas)

http://www.palp.pt/
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_Um exemplar da Ficha nº1 – Apresentação do Modelo InVEST;
_Acesso à internet;
_Computador e projetor;
_Acesso à internet e/ou biblioteca com bibliografia adequada à temática da atividade.

_http://www.palp.pt/;
_http://www.naturalcapitalproject.org/invest/;
_http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/;
_https://gulbenkian.pt/iniciativas/gulbenkian-oceanos/.

Materiais e Equipamentos Necessários:

Ferramentas de Ensino:

Peça aos grupos para apresentarem os resultados a que chegaram e para 
mencionarem as dificuldades que enfrentaram durante o seu trabalho (máx. 
10 min por grupo).

passO

3 40/50 
min

Dê aos grupos 15 min para se reunirem, somarem os valores a que chegaram 
com a aplicação de cada modelo e decidirem sobre qual a opção mais rentável 
para o país de acordo com estes cálculos? A exploração de petróleo ou a 
manutenção do estado natural do Algarve e a aposta neste destino como 
destino turístico de excelência?

Debata com os alunos o porquê da importância de debater a questão do 
capital natural e como é que estes modelos são um contributo essencial para 
a questão da sustentabilidade e para a viabilidade de novos e alternativos 
modelos económicos que coloquem o planeta e as pessoas em primeiro lugar.

passO

4
passO

5

20 min

20 min

http://www.palp.pt/
http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
https://gulbenkian.pt/iniciativas/gulbenkian-oceanos/
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_Como é que o cálculo do capital natural pode apoiar empresas, governos e sociedade
civil a tomar decisões sobre o seu futuro?
_Porque é que estas tentativas de atribuição de valor aos serviços dos ecossistemas são
um contributo essencial para a questão da sustentabilidade?
_Como é que estes modelos podem ser utilizados para apoiar os modelos económicos
alternativos que colocam o planeta e as pessoas em primeiro lugar?

_Ficha nº1 – Apresentação do Modelo InVEST.

_No final deste Plano de Aula faça uma pequena ronda entre os alunos e peça-lhes 
que digam se este trabalho alterou ou não algumas preconceções que poderiam ter 
relativamente ao valor económico do petróleo vs o valor do económico dos serviços 
dos ecossistemas.

Questões Para Discutir:

Anexos:

Sugestões de Avaliação:



Um projeto cofinanciado pela União Europeia:

Esta publicação foi produzida com o apoio da 
União Europeia. Os conteúdos desta publicação 
são da exclusiva responsabilidade da Fundação 
Calouste Gulbenkian e dos seus parceiros e não 
podem em caso algum ser considerados como 
refletindo as posições da União Europeia.

Um projeto implementado em Portugal por:

w w w. e a t h i n k 2 015 . o r g
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Plano de Aula 1
Quiz Oceanos: 
Fonte de Vida


a) 50% do planeta
b) 75% do planeta
c) 65% do planeta


a) 55%
b) 65%
c) 80%


1 – Os oceanos cobrem:


2 – Qual a percentagem de animais e plantas que conhecemos, que 
vivem nos oceanos?


3 – Segundo a Iniciativa Gulbenkian Oceanos, a água da Zona 
Económica Exclusiva armazena 1000 milhões de toneladas de CO2. 
Isto é equivalente a:


a) 8 vezes o total de gases de efeitos de estufa emitidos para a atmosfera por 
Portugal em 2012
b) 12 vezes o total de gases de efeitos de estufa emitidos para a atmosfera por 
Portugal em 2012
c) 15 vezes o total de gases de efeitos de estufa emitidos para a atmosfera por 
Portugal em 2012
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Plano de Aula 1
Quiz Oceanos: 


Fonte de Vida (continuação)


4 – Os oceanos são a maior fonte de proteína do mundo. Quantas 
pessoas no mundo dependem dos oceanos como fonte primária de 
proteína?


5 – Quantas pessoas no mundo trabalham no setor da pesca?


a) 4 mil milhões
b) 3 mil milhões
c) 2 mil milhões


a) 200 milhões
b) 500 milhões
c) 350 milhões
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Plano de Aula 1
Texto de Apoio nº1 – 


A Importância dos 
Ecossistemas Marinhos 


para o Bem-estar Humano


Fonte: “Iniciativa Gulbenkian Oceanos – Dar Valor aos Oceanos para o Futuro”, 2013.
Texto: Catarina Grilo.


Com mais de 70% da superfície 
da Terra coberta por oceanos, 
não é surpresa que estes
gigantescos ecossistemas 
determinem uma parte 
significativa do clima e da 
ecologia no nosso planeta. Os 
oceanos são fundamentais para o 
funcionamento dos sistemas de 
suporte de vida na Terra: são um reservatório de água doce, que se evapora dos mares
através da energia solar, chegando a terra sob a forma de chuva, contribuindo desta forma 
para a regulação do ciclo hidrológico do planeta; e albergam milhões de espécies que 
gostamos de observar pela sua beleza, que gostamos de comer devido ao seu excelente 
sabor e valor nutricional, e das quais extraímos compostos ativos para a cura de algumas 
doenças.
Mas os oceanos e os seus 
ecossistemas contribuem de 
muitas outras formas para 
o nosso bem-estar como 
sociedade. Os ecossistemas 
marinhos e a biodiversidade que 
lhes está associada fornecem-nos 
uma vasta gama de serviços que, 
apesar de serem cruciais para o nosso bem-estar individual e coletivo, não são geralmente 
reconhecidos enquanto tal nos processos de tomada de decisão. Na prática, isto significa 


Bem-estar define-se como as 
necessidades materiais para uma vida 
condigna, saúde, boas relações sociais, 
segurança e liberdade de escolha e ação.


TEEB (2010)


Serviços dos ecossistemas
marinhos são os benefícios obtidos
a partir dos ecossistemas marinhos.


TEEB (2010)


A Importância dos Ecossistemas Marinhos para o Bem-estar 
Humano
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Plano de Aula 1
Texto de Apoio nº1 – 


A Importância dos 
Ecossistemas Marinhos para o 
Bem-estar Humano (continuação)


que quando um governo precisa de decidir entre, por exemplo, proteger uma área do 
oceano ou pesquisar petróleo e gás natural, geralmente considera a proteção como um 
custo e a produção de petróleo e gás como um benefício, negligenciando o facto de que 
aquela mesma área traz enormes benefícios para todos, e subvalorizando por vezes os 
custos ambientais da produção de petróleo e gás.
Uma das razões para isto acontecer é que todos nós – cidadãos e instituições – frequen-
temente não compreendemos inteiramente como beneficiamos dos serviços dos oceanos 
na nossa vida quotidiana, mesmo quando vivemos próximo do mar.


ServiçoS de proviSão
Os oceanos fornecem-nos 
uma variedade de bens que 
encontramos na nossa vida 
quotidiana. A maioria do peixe 
que comemos provém dos 
oceanos, e precisamos de cada 
vez mais peixe para alimentar 
uma população mundial em 
crescimento. Em 2011, 
154 milhões de toneladas de peixe foram obtidas dos oceanos – 4% mais que em 2010 – 
e cerca de 85% daquelas foram destinadas à alimentação.i


Os oceanos são também o meio através do qual a maior parte da produção da UE é 
exportada, e por onde nos chegam bens de consumo de outras partes do mundo: perto 
de 90% dos fretes de carga da UE (em volume) para o resto do mundo e mais de 90% do 
comércio mundial são feitos por via marítima.ii


Os oceanos e mares são portanto uma infraestrutura natural para o transporte de 
pessoas e bens. No entanto, e contrariamente às redes viárias e ferroviárias, que têm 
custos associados bem definidos, o transporte marítimo não reflete no seu custo o valor 
económico desta infraestrutura natural: o espaço marítimo.
Os oceanos dão-nos também outros bens materiais essenciais para a economia e bem-
-estar nacionais, da UE e mundiais. O petróleo e o gás natural provêm cada vez mais do


Serviços de provisão são os serviços que 
descrevem a extração de materiais dos 
ecossistemas. incluem os alimentos, 
matérias-primas, água e recursos
farmacológicos.


TEEB (2010)
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subsolo marinho, à medida que a exploração das reservas em terra se vai tornando menos 
rentável; a tecnologia emergente para as energias renováveis necessita de apenas mais 
alguns anos para gerar eletricidade a partir de ondas, marés e ventos off-shore a uma 
escala comercial, contribuindo assim para a meta da UE de ter 20% do seu consumo de 
eletricidade a partir de fontes de energia renovável até 2020;iii e as empresas farmacêuticas 
obtêm um número crescente de compostos bioativos para medicamentos e cosméticos a 
partir da vida marinha.
Alguns destes serviços de provisão, como a energia eólica, são abundantes na UE e 
contribuem cada vez mais para o seu PIB. Em 2010, a contribuição da energia eólica para o 
PIB da UE foi duas vezes superior ao crescimento percentual do próprio PIB.iv Na energia 
eólica, estima-se que a componente off-shore constitua 26% da capacidade instalada na UE 
até 2020.


ServiçoS de regulação
Os oceanos fornecem-nos muito 
mais que bens materiais. Têm um 
papel fundamental na regulação 
dos processos ecológicos, físicos 
e químicos dos quais a vida e o 
bem-estar humano dependem. 
Os oceanos são um sumidouro 
natural para os nutrientes e 
resíduos de origem terrestre. 
São capazes de processar alguns 
poluentes perigosos que produzimos em terra, mas não processam todos os poluentes, nem 
os processam na totalidade. Dito de outra forma, não podemos continuar a acreditar que “a 
solução para a poluição é a diluição”. A quantidade de poluentes que chegam aos oceanos já 
está em muitos sítios acima da capacidade de os processar. Muitas zonas costeiras são hoje 
consideradas “zonas mortas” devido à sobrecarga de nutrientes que causam concentrações 
elevadas de fitoplâncton, que rapidamente consomem todo o oxigénio dissolvido na água, 
levando à morte dos outros organismos marinhos.v


Serviços de regulação são os serviços 
que os ecossistemas fornecem 
quando atuam como reguladores, p. 
e. ao regularem a qualidade do ar e do 
solo ou quando controlam cheias ou 
doenças.


TEEB (2010)


Plano de Aula 1
Texto de Apoio nº1 – 


A Importância dos 
Ecossistemas Marinhos para o 
Bem-estar Humano (continuação)
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Os oceanos também regulam o clima mundial, armazenando calor e absorvendo CO2. É
a capacidade que a água tem de armazenar calor que proporciona um clima mais ameno na 
costa atlântica da Europa do que na costa atlântica da América do Norte. Parte da cálida 
corrente do Golfo que tem origem no Golfo do México desloca-se em direção a Sul ao 
longo da costa europeia, mas não se aproxima o suficiente da costa atlântica da América do 
Norte.
A capacidade dos oceanos absorverem CO2 faz com que sejam o maior sumidouro de
carbono do planeta. O CO2 dissolve-se na água ou é incorporado pelo fitoplâncton através 
da fotossíntese. De uma forma ou de outra, os oceanos contribuem decisivamente para 
eliminar da atmosfera este gás com efeito de estufa.
Os oceanos têm por isso um papel crucial na regulação do clima e dos gases atmosféricos e 
são essenciais para a reciclagem da água, nutrientes e resíduos.
Outros serviços de regulação dos ecossistemas marinhos e costeiros dos quais beneficia-
mos incluem: estabilização da linha de costa pela dunas costeiras, possibilitando que as 
normais atividades humanas sejam levadas a cabo; proteção de tempestades pelas dunas e 
sapais, prevenindo danos a pessoas e bens; e o processamento de poluentes (p.e., através 
da acumulação nas raízes de plantas marinhas), reduzindo o contacto humano com estes 
compostos.


ServiçoS culturaiS
Os oceanos são também um 
local de recreação, albergando 
uma variedade de atividades 
turísticas, desportivas e de lazer. 
Estas dependem não só do espaço 
físico do oceano (p.e. náutica, 
surf, mergulho e natação), mas 
também da vida marinha que este 
acolhe (p.e. observação de baleias 
e golfinhos e pesca recreativa).
Tais atividades fornecem muitas vezes os alicerces para economias locais sustentáveis.


Serviços culturais incluem os benefícios 
não-materiais que obtemos pelo 
contacto com os ecossistemas. incluem 
benefícios estéticos, espirituais e 
psicológicos.


TEEB (2010)
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Por exemplo, no sul de Portugal, 18% da força de trabalho está empregada em 
restaurantes e hotéisvi que servem milhões de turistas que todos os anos visitam as praias 
do Algarve. Nos Açores, a observação de baleias e golfinhos tornou-se uma indústria 
próspera, em grande parte dependente das mais de vinte espécies de mamíferos marinhos 
que cruzam regularmente aquelas águas.
O turismo costeiro emprega mais de 2 milhões de pessoas na UE, fazendo desta a 
maior atividade marítima à escala do velho continente. O segmento dos cruzeiros 
costeiros deverá crescer fortemente, mesmo que os segmentos mais tradicionais tenham 
estabilizado.vii


Em Portugal, as excelentes condições naturais da costa tornaram, nos últimos anos, o país 
num destino atrativo para surfistas e windsurfistas de toda a Europa e mais além.
Infelizmente, o valor dos oceanos como local para estas atividades não é ainda incluído no 
valor de mercado, precisando de ser mais estudado e avaliado.


ServiçoS de Suporte
Além dos serviços já mencionados, 
os oceanos fornecem muitos outros 
serviços menos evidentes, uma vez 
que não são diretamente utilizados 
pelas pessoas. No entanto, estes 
serviços de suporte são essenciais 
para que os demais serviços dos 
ecossistemas existam.
Um destes serviços é a fotos-
síntese, o processo bioquímico 
através do qual o fitoplâncton marinho produz metade do oxigénio que respiramos, 
ao mesmo tempo que retira CO2 da atmosfera (a outra metade provém das plantas 
terrestres, desde as árvores às ervas). viii


Os oceanos têm também um papel insubstituível nos ciclos da água e dos nutrientes. 
Armazenam mais de 95% da água do planeta, e são fonte de 90% da evaporação que 
entra no ciclo da água. Os oceanos são ainda essenciais para os ciclos de nutrientes como 


Serviços de suporte incluem quase 
todos os outros serviços, uma vez que 
os ecossistemas fornecem o espaço 
para as plantas ou os animais viverem e 
também muitas variedades diferentes 
de plantas e animais.


TEEB (2010)


Plano de Aula 1
Texto de Apoio nº1 – 


A Importância dos 
Ecossistemas Marinhos para o 
Bem-estar Humano (continuação)







6  |  P R O J E T O  E AT h i n k 2 015


o carbono, fósforo e azoto.
Esta variada e complexa teia de serviços dos ecossistemas marinhos alerta-nos para que 
estes são insubstituíveis ix, necessitando de ser corretamente protegidos e geridos.


i FAO (2012). The State Of World Fisheries and Aquaculture 2012. Rome. 209 pp;
ii UNCTAD (2013). Review of Maritime Transport 2012. UNCTAD/RMT/2012;
iii Diretiva 2009/28/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009 relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis que altera e subsequentemente revoga 
as Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE;
iv EWEA (2012). Green Growth: The Impact of Wind Energy on Jobs and the Economy. European Wind Energy
Association;
v R. J. Diaz & R. Rosenberg (2008). Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems. Science
321(5891): 926-929;
vi European Parliament (2008). The Impact of Tourism on Coastal Areas: Regional Development Aspects;
Directorate General for Internal Policies of the Union, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies;
vii European Commission & DG MARE (2012). Blue Growth – Scenarios and drivers for Sustainable Growth from 
the Oceans, Seas and Coasts. Final Report;
viii M. Bollmann e outros (2010). World Ocean Review 2010 – Living With the Oceans. Maribus, Hamburg;
ix P. Dasgupta (2012). “Natural capital as economic assets: a review”. In Inclusive Wealth Report 2012:
Measuring progress toward sustainability. UNU-IHDP and UNEP. Cambridge: Cambridge University Press.
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ODS 14


Fonte: http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/
uploads/2016/08/14_Why-it-Matters_Goal-14_Life-Below-
Water_3p.pdf. 


As áreas marinhas protegidas contribuem para a 
Redução da Pobreza através do aumento do rendimento 
das pessoas e da melhoria da saúde.


Conservar e utilizar de forma sustentável os Oceanos do Mundo, os mares e os 
recursos marinhos.


Os Oceanos fornecem recursos naturais essenciais incluindo alimentos, medicamentos, 
biocombustíveis e outros produtos. Ajudam com a quebra e remoção de desperdícios e 
poluição, e os seus ecossistemas costeiros atuam como amortecedores para reduzir os 
estragos das tempestades. Manter os oceanos saudáveis apoia a mitigação das alterações 
climáticas e os esforços de adaptação. E tens ido à beira-mar? É um ótimo sítio de 
turismo e recreio.
Para além disso, as áreas protegidas marinhas contribuem para a redução da pobreza 
através do aumento da pesca, do rendimento e da saúde. Também ajudam a melhorar a 
igualdade de género, uma vez que as mulheres fazem a maior parte do trabalho da pesca 
de pequena escala.
O ambiente marinho é também casa para uma imensa variedade de criaturas bonitas, 
desde organismos monocelulares ao maior animal que vive na terra: a baleia azul. É 
também casa dos recifes de coral, um dos mais diversos ecossistemas do Planeta.


Proteger a Vida Marinha: Porque é que é 
importante?


Qual é o objetivo?


Porquê?


PROTEGER A 
VIDA MARINHA



http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/14_Why-it-Matters_Goal-14_Life-Below-Water_3p.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/14_Why-it-Matters_Goal-14_Life-Below-Water_3p.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/14_Why-it-Matters_Goal-14_Life-Below-Water_3p.pdf
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Os níveis crescentes de resíduos nos oceanos do mundo estão a ter um grande 
impacto económico e ambiental. Os resíduos marinhos têm um impacto na 
biodiversidade através do emaranhamento e ingestão de resíduos por parte dos 
organismos vivos, o que pode matá-los ou fazer com que seja impossível que eles se 
reproduzam.
No que diz respeito aos recifes de coral, cerca de 20% têm sido efetivamente 
destruídos e não mostram sinais de recuperação. Cerca de 24% dos restantes recifes 
estão em risco iminente de colapso devido à pressão humana e 26% estão em risco de 
colapsar a longo prazo.
Para além disso, uma gestão adequada imprópria dos recursos marinhos resulta em 
sobrepesca. A perda de benefícios económicos do setor das pescas estima-se em 
cerca de 50 mil milhões de dólares anuais. O Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) estima que o impacto económico acumulado da fraca gestão dos 
oceanos é de pelo menos 200 mil dólares anuais. Na falta de medidas de mitigação, 
as alterações climáticas irão aumentar o custo dos danos ao oceano em mais 322 mil 
milhões de dólares por ano a partir de 2050.


Os custos de agir são de longe ultrapassados pelos ganhos a longo prazo. Em termos 
económicos, a Convenção da Diversidade Biológica sugere que ações de larga escala 
para sustentar os oceanos necessitam de um investimento público inicial de 32 mil 
milhões de dólares e de 21 mil milhões de dólares por ano para custos recorrentes.


Para oceanos abertos e áreas marítimas profundas, a sustentabilidade só pode ser atingida 
através do aumento da cooperação internacional para proteger os habitats vulneráveis. 
Devem ser estabelecidos sistemas de gestão de áreas governamentalmente protegidas 


Quanto custa corrigir isto?


O que podemos fazer?


Parece-me algo digno de ser protegido. Então, qual é o problema?
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que sejam eficazes, abrangentes e justos para conservar a biodiversidade e assegurar 
um futuro sustentável para a indústria pesqueira.
A nível local, devemos fazer escolhas amigas dos oceanos quando compramos 
produtos ou comemos produtos que vêm dos oceanos e consumir só o que 
precisamos. Selecionar produtos certificados é um bom começo.
Fazer pequenas alterações nos hábitos do nosso dia-a-dia como, por exemplo, usar 
transportes públicos e desligar os aparelhos eletrónicos, poupa energia. Estas ações 
contribuem para reduzir a nossa pegada de carbono, um fator que contribui para o 
aumento do nível médio das águas do mar.
Devemos eliminar o uso de plástico o mais possível e organizar limpezas de praias.
Mais importante ainda, devemos espalhar a mensagem acerca de quão importante é a 
vida marinha e da necessidade de a proteger. 
Para descobrires mais acerca do ODS 14 e dos outros Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) visita: http://www.un.org/sustainabledevelopment/.



http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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do Modelo InVEST


O Capital Natural é o stock de ativos naturais (florestas, rios, praias, mares, oceanos,
solo, ar, água, entre outros) de onde fluem, direta ou indiretamente, uma série de
benefícios, a que chamamos Serviços dos Ecossistemas.


O Capital Natural Azul é o stock de todos os ativos naturais marinhos e costeiros, 
tais como as praias, os mares e os oceanos. Para além de ser fundamental para o 
bem-estar humano, é imprescindível para o crescimento sustentável da Economia 
do Mar.


Os Serviços dos Ecossistemas Marinhos e Costeiros incluem alimentos (ex.: peixe), 
recursos farmacológicos, recursos naturais renováveis para a produção de energia (ex.: 
vento e ondas), combustíveis fósseis, a possibilidade de realizar atividades desportivas, 
turísticas ou de aventura (ex.: surf, vela, mergulho, observação de aves marinhas 
ou cetáceos), uma vista para o mar, entre outros. Embora menos percetíveis, os 
ecossistemas marinhos e costeiros fornecem uma série de serviços de regulação, tais
como a proteção das zonas costeiras contra condições meteorológicas adversas, a
regulação da temperatura do ar, a capacidade de sequestro de dióxido de carbono da
atmosfera e a produção de oxigénio.


Fonte: Iniciativa Gulbenkian Oceanos.


Capital Natural


Capital Natural Azul


Serviços dos Ecossistemas Marinhos e Costeiros
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“InVEST” é um conjunto de modelos de software livre e de código aberto usados para
mapear e valorizar os bens e serviços da natureza que sustentam e apoiam a vida
humana. Se forem devidamente geridos, os ecossistemas produzem um fluxo de
serviços que é vital para a humanidade, incluindo a produção de bens (por exemplo,
alimentos), processos de suporte vital (por exemplo, purificação de água) e de
melhoria das condições de vida (por exemplo, beleza, oportunidades para recreação) e
a conservação de opções (por exemplo, diversidade genética para uso futuro). Apesar
da sua importância, este capital natural é mal compreendido, pouco monitorizado e,
em muitos casos, está a ser submetido a uma rápida degradação e depleção.
Governos, organizações sem fins lucrativos, instituições de crédito internacionais e
empresas gerem recursos naturais para múltiplos usos e, inevitavelmente, devem
avaliar as compensações entre eles. O design modular multisserviço de “InVEST”
fornece uma ferramenta eficaz para equilibrar os objetivos ambientais e económicos
dessas diversas entidades.
O “InVEST” permite que os tomadores de decisão avaliem as compensações
quantificadas associadas a escolhas de gestão alternativas e identifiquem áreas em
que o investimento em capital natural possa melhorar o desenvolvimento e a
conservação do ser humano. O conjunto de ferramentas, atualmente, inclui dezoito
modelos distintos de serviços ecossistémicos projetados para ecossistemas terrestres,
de água doce, marinhos e costeiros, bem como uma série de “ferramentas auxiliares” 
para ajudar a localizar e processar dados de entrada e compreender e visualizar os
resultados.


COMO FuNCIONA?
Os modelos “InVEST” são espacialmente explícitos, usando mapas como fontes de
informação e produzindo mapas como saídas. O “InVEST” devolve os resultados em
termos biofísicos (por exemplo, toneladas de carbono sequestradas) ou em termos
económicos (por exemplo, valor presente líquido desse carbono sequestrado).
A resolução espacial das análises também é flexível, permitindo que os usuários


O que é o InVEST?
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abordem questões às escalas locais, regionais ou globais.
Os modelos “InVEST” baseiam-se em funções de produção que definem como as
mudanças na estrutura e na função de um ecossistema podem afetar os fluxos e os
valores dos serviços ecossistémicos numa paisagem terrestre ou marítima. Os modelos
representam o fornecimento de serviços (por exemplo, habitats vivos como buffers
para ondas de tempestade) e a localização e atividades de pessoas que se beneficiam
de serviços (por exemplo, localização de pessoas e infraestruturas potencialmente
afetada por tempestades costeiras).
Os modelos “InVEST” podem ser executados de forma independente, ou como
ferramentas de script no ArcGIS ArcToolBox. Irá precisar de um software de
mapeamento como o QGIS ou o ArcGIS para visualizar seus resultados. Executar o
“InVEST” efetivamente não requer conhecimento de programação Python, mas 
requer conhecimentos básicos no software GIS.
A ferramenta é modular no sentido de que não precisamos de modelar todos os
serviços do ecossistema listados, mas sim selecionar apenas os de interesse.


Fonte: http://www.naturalcapitalproject.org/invest/.



http://www.naturalcapitalproject.org/invest/



