
PLANET
“Recomeçar a partir do mar e do clima: cidades costeiras e portuárias no centro 
da retomada.”
Contexto

A Década dos Oceanos das Nações Unidas (2021-
2030) – começou simbolicamente numa época em 
que a pandemia desacelerou a exploração intensiva 
dos mares e a natureza pôde recuperar algum espaço. 
Mas o objetivo 30by30 – no âmbito da Aliança para 
os Oceanos, uma iniciativa lançada pela Grã-Bretanha 
e à qual a Itália aderiu no passado dia 8 de junho para 
proteger pelo menos 30% dos mares e oceanos do 
mundo inteiro até 2030 - exigirá um esforço muito 
maior do que uma mera desaceleração das atividades 
poluentes. Sobreaquecidos pela mudança climática, 
intensamente explorados e sufocados por toneladas 
de plástico, nossos oceanos - que cobrem dois terços 
do planeta - precisam ser protegidos. 

O G20 em 2021 dedicará uma especial atenção 
ao combate aos resíduos plásticos marinhos, 
promovendo a produção e o consumo circular do 
plástico e apoiando a economia azul e a transição 
ecológica, também em continuidade com a COP 25 
presidida pelo Chile e denominada “COP azul”. Além 
de ser uma fonte de oxigênio, os oceanos absorvem 
mais de um quarto do dióxido de carbono total, 
contribuem para a segurança alimentar e para a criação 
de empregos e meios de subsistência decentes.
A proteção dos oceanos começa principalmente no 
continente e nas cidades portuárias e costeiras: onde 
de fato origina-se 80% da poluição marinha. 
Os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável n. 11 (cidades e comunidades sustentáveis) 
e 14 (proteger a vida marinha) devem, portanto, ser 
considerados de forma sinérgica. A Itália, com seus 
8300 km de litoral e numerosas cidades portuárias e 
costeiras, tem grandes afinidades com os problemas 
enfrentados pela maioria dos países ALC, tanto na 
costa atlântica e pacífica como no mar do Caribe. 
Algumas costas italianas, como as dos países da ALC, 
também estão ameaçadas pela subida do nível das 
águas provocada às mudanças climática.

Conteúdos

Que equilíbrio pode ser encontrado entre as 
necessidades do homem e a recuperação e 
proteção do sistema ambiental e marinho das 
cidades portuárias e costeiras, que frequentemente 
constituem complexos sistemas, de interesse histórico, 
artístico e ambiental, significativos do ponto de 
vista econômico e turístico? Quais são as melhores 
estratégias da economia azul para o desenvolvimento 
a longo prazo dos portos (incluindo pequenos portos 
e portos em Estados insulares) de modo a fortalecer 
seu papel como motores de crescimento sustentável 
nas áreas costeiras? Quais são as possibilidades de 
expandir a proteção das áreas marinhas protegidas e 
combater os resíduos plásticos marinhos? O desafio 
da mudança climática no especial contexto do Mar do 
Caribe. A inovação tecnológica como ferramenta de 
contenção dos fenômenos das mudanças climáticas e 
do empobrecimento do ecossistema.


