
 

O futuro do planeta azul: conferência do
Parlamento sobre os oceanos
 
Está preocupado com o que está a acontecer nos oceanos? Participe na conferência de
alto nível do Parlamento Europeu que irá ocorrer no dia 19 de março.
 

Os oceanos são de uma importância crucial para a União Europeia (UE) e para o mundo. A boa
saúde dos oceanos contribui para uma biodiversidade rica, atuam como reguladores climáticos,
oferecem segurança alimentar e contribuem para a economia europeia, com um volume de
negócios na ordem dos 566 mil milhões de euros e que cria emprego para quase 3,5 milhões
de pessoas.
 
Mas os oceanos encontram-se sob crescente pressão devido ao excesso de pesca,
eutrofização costeira (quantidades excessivas de minerais e nutrientes num corpo de água),
lixo marinho e alterações climáticas. Os mares precisam de ser geridos de forma sustentável
para conservar os frágeis ecossistemas marinhos.
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Os oceanos são responsáveis por darem emprego a quase 3,5 milhões de pessoas.
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https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/%E2%82%AC566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving_pt
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/%E2%82%AC566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules


•
•
•

A 19 de março, o Parlamento Europeu, em parceria com a Comissão Europeia, organiza uma
conferência sobre o futuro dos oceanos, com três principais painéis de discussão:
 

Governação global dos oceanos 
Economia azul sustentável; 
Saudáveis, mares e oceanos limpos até 2030.
 

A conferência tem início às 14h (13h em Lisboa) com a sessão de abertura prevista para o
meio-dia.
 
Para assistir presencialmente ao debate, a inscrição está disponível aqui.
 
Para saber mais
Programa (em inglês)
Em síntese do EPRS (em inglês): “Proteção do oceano” (16-05-2018)
Em direto
O futuro do planeta azul (em inglês)
Estudo (em inglês)

Comissões parlamentares envolvidas
Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI)
Pescas (PECH)
Indústria, Investigação e Energia (INTRE)

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 2

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCEANS2019
https://www.europarl.europa.eu/external/appendix/oceans/programme_high-level_conference_on_oceans_19032019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614755/EPRS_ATA(2018)614755_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20190319-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Oceans_Final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635557/EPRS_BRI(2019)635557_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/pech/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/itre/home.html

