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10 METAS

14.1. Prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha
14.2. Gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros
14.3. Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos
14.4. Promover a pesca sustentável
14.5. Conservar as zonas costeiras e marinhas
14.6. Proibir subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca
14.7. Aumentar os benefícios económicos do uso sustentável dos recursos marinhos
14.a. Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de investigação e 
transferir tecnologia marinha
14.b. Promover a pesca artesanal de pequena escala
14.c. Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos
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IMPLEMENTAÇÃO

Stakeholders
privados 

Outras 
entidades 
públicas

• Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020
• Programa Operacional Mar 2020/Fundo Azul
• Programa de Monitorização e Programa de

Medidas da DQEM
• Programa Nacional de Amostragem Biológica
• Planos de Receção e Gestão de Resíduos
• Regulamento do Regime de Apoio aos

Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência
Energética

• Acordo relativo à Conservação e Gestão das
Populações de Peixes Transzonais e de Populações
de Peixes Altamente Migradores

• Planos de Gestão de Áreas Marinhas Protegidas
• Agenda de Investigação & Inovação sobre o Mar



10 COMPROMISSOS NY (junho 2017)
• Até 2020, desenvolvimento plataformas tecnológicas e outros instrumentos que

promovam a economia circular do mar
• Até 2030, expandir o projeto “A pesca por um mar sem lixo” a todos os portos de pesca

(Continente)
• Trabalhar ao nível da Convenção OSPAR, para reduzir o lixo marinho no Atlântico
• Até 2020, desenvolver Planos de Situação do Espaço Marítimo abrangendo toda a área

marítima sob jurisdição nacional, usando abordagens de base ecossistémica
• Criar um sistema de avaliação do Fundo Azul alinhado com as metas do Objetivo 14
• Até 2023, reduzir as capturas acessórias e as rejeições das pescas
• Até 2020, classificar pelo menos 14 % das áreas marinhas e costeiras
• Promover e aumentar o investimento público em conservação da biodiversidade marinha

em 2 M €, até 2020
• Implementar Port Tech Cluster em Lisboa e o Observatório do Atlântico nos Açores
• Sensibilizar a comunidade internacional para tema “Oceanos e Saúde Humana”

Projeto OceanWise
Projeto CleanAtlantic



FINANCIAMENTO

Potenciar o desenvolvimento da 
economia do mar

Apoiar a investigação cientifica e 
tecnológica

Incentivar a proteção e monitorização do 
meio marinho

Incrementar a segurança marítima

Editaln.º 1 

(10 M€)

DL nº 16/2016, de 9 de março

Editaln.º 2

ENERGIAS RENOVÁVEIS 
OCEÂNICAS

(1 M€)

Editaln.º 4

SEGURANÇA MARÍTIMA
(0,6 M€)

Editaln.º 5

BIOTECNOLOGIA AZUL
(1 M€)

Editaln.º 6

MONITORIZAÇÃO E 
PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

MARINHO
(1 M€)

Editaln.º 3

(5 M€)
NOVOS EMPREENDEDORES DO MAR 

AVISOS 2017



Agenda 2030 / Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Indicadores 14.4.
Percentagem de unidades populacionais de gestão
pesqueira (stocks) dentro dos limites biológicos
sustentáveis

Indicador 14.5.
Proporção de áreas marinhas protegidas
relativamente à área marítima sob jurisdição
nacional

14.a.1 - Proporção do investimento em serviços
de I&D científico em tecnologia
marinha no total de investimento em produtos de
propriedade intelectual

Indicadores
Prioritários



Portugal juntou-se recentemente a duas plataformas de alto 
nível que visam a mobilização para iniciativas concretas que 
executem o ODS 14 da ONU:

Nível Estatal Nível Empresarial

http://oceanpanel.org/index.html

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-
platforms/ocean

Plataforma para a economia do mar
http://globalcompact.pt/

http://oceanpanel.org/index.html
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-
http://globalcompact.pt/


Portugal criou uma plataforma online para promoção dos 
produtos e serviços de inovação da Economia Azul 
portuguesa, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

https://www.oceaninvest.pt/

https://www.oceaninvest.pt/


Em Portugal o estado e a sociedade civil têm-se associado 
para desenvolver iniciativas que contribuem para prevenir e 
reduzir a poluição marinha com origem em terra, em 
alinhamento com a meta 14.1 da Agenda 2030

https://escolaazul.pt/

2018:

80 Escolas Azuis

10 Municípios Aderentes

11.735 Alunos

https://escolaazul.pt/


As empresas portuguesas também se têm associado às 
iniciativas governamentais para desenvolver soluções 
inovadoras que contribuem para a Agenda 2030

http://bluetechaccelerator.com/

Programa de inovação aberta:

junta startups talentosas

com empresas-chave do setor

para acelerar a Economia Azul

1ª edição: Portos & Shipping 4.0

2ª edição: Aquacultura & Pesca

3ª edição: Energia & Sustentabilidade

http://bluetechaccelerator.com/


Posição PT 
Agenda pós-2015

Relatório Voluntário 
Nacional de 
Implementação da 
Agenda 2030

Compromissos voluntários Agenda 2030
Integração de Plataformas internacionais 
de mobilização da ação

Implementação e  
monitorização

Conferência UN 
para os Oceanos 
em PT
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