
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

CONVITE 
 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), o Presidente do Conselho 
Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o Secretário-Geral 
do Conselho Nacional da Água e a Presidente da Liga para a Protecção da Natureza 
(LPN), com o apoio do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, têm a honra de 
convidar V. Exa. e sua Exma. Família para participarem numa evocação conjunta do 
Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho) sob o tema “Trinta anos da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar” com uma mesa-redonda sobre “Os 
Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20”, a realizar na sede da SGL 
em 11 de junho de 2012, com início às 15h00. 

Rua das Portas de Santo Antão, 100 1150-269 LISBOA         Tlf: 21 342 54 01 – Fax: 21 346 45 53 
www.socgeografialisboa.pt   –   geral@soc.geografia.lisboa.pt           (r.s.f.f.) 

 

Programa (11 de junho de 2012) 
15h00 – Abertura , pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Cat. Luís Aires-

Barros; 
15h10 – Evocação do Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho) : 
      _”Significado do Dia Mundial dos Oceanos”, CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da 

Secção de Geografia dos Oceanos da SGL (10 min); 
 _Depoimentos breves sobre “Trinta anos da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar” , tema do Dia Mundial dos Oceanos de 2012, apresentados por 
individualidades associadas aos trabalhos das Conferências das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, Genebra (1958) e Montego Bay (1982) (40 min). 

16h00/18h00 – Mesa-redonda  “Os Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20 ”,  
moderada pelo CAlm. José Bastos Saldanha com perspetivas sucintas (15 min cada) 
introduzidas pelas individualidades seguintes: 

 – Prof. Cat. Fernando Barriga (SGL); 
 – Prof. Carlos Sousa Reis (CNADS); 
 – Cte. João Fonseca Ribeiro (DGPM). 
      _ Debate e encerramento pelo moderador. 

18h00/18h45 – Encerramento do ciclo de debates “Conferência das Na ções Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20)” , com intervenções de: 

 _Presidente da Liga para a Protecção da Natureza; 
      _Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água; 
      _Presidente do CNADS e do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar; 
      _Diretor-Geral de Política do Mar; 
      _Palavras de encerramento pelo Presidente da SGL. 

 

O Dia Mundial dos Oceanos 2012 (“30 anos da CNUDM”) 
Em 2008, a Assembleia-Geral das Nações Unidas decid iu por intermédio da Resolução 
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63/111, parágrafo 171, que a partir de 2009 as Naçõ es Unidas consagraria 8 de junho  como 
Dia Mundial dos Oceanos.  
Os oceanos são essenciais à segurança alimentar e à  saúde e sobrevivência da vida, 
impelem o clima e são uma parte crítica da biosfera . A consagração oficial do Dia Mundial 
dos Oceanos é uma oportunidade para concitar uma co nsciencialização global para os 
desafios atuais que a comunidade internacional enfr enta relativamente aos oceanos.  
Na noite de 8 de Junho deste ano, o Empire State Bu ilding em Nova Iorque será iluminado 
por listas de cores diferentes para representar as camadas dos oceanos penetradas pela luz 
solar: branco (as águas superficiais e a calote pol ar), azul  (as águas pouco profundas), roxo  
(as águas mais profundas) e preto  (as águas onde a luz não chega). Esta representação  
oferece uma imagem integrada de todas as partes dos  oceanos e tão-só da superfície por 
nós observada. 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio + 20) 
Um dos mais importantes e mediáticos acontecimentos mundiais do ano é inquestionavelmente a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento  Sustentável , mais conhecida por Rio 
+ 20 (por reapreciar o tema Ambiente e Desenvolvimento abordado há 20 anos na Cimeira da 
Terra realizada no Rio de Janeiro), onde terá lugar entre 20 e 22 de Junho próximo. 

O objetivo da Conferência  é alcançar um compromisso político renovado em prol do 
desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso alcançado e as lacunas existentes devido ao 
incumprimento dos resultados de sucessivas cimeiras sobre desenvolvimento sustentável e 
apresentar novos e emergentes desafios. Os trabalhos da Conferência vão incidir em dois temas 
primordiais: (a) Uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza; e (b) O enquadramento institucional conducente ao desenvolvimento 
sustentável. Identificaram-se sete questões críticas: emprego, energia, cidades, alimentação, 
água, oceanos e catástrofes . Informação pormenorizada em http://www.uncsd2012.org/ 

Ponderada a importância que a temática em causa reveste para a Sociedade Portuguesa, a 
Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) em parceria com outras instituições propõe-se organizar 
um ciclo de três debates sobre a Conferência Rio + 20, a realizar na sua sede aproveitando a 
celebração de algumas efemérides, tais como: 
_23 de Março (6.ª feira) – celebração conjunta do Dia Mundial da Água (22 de M arço) sob o 

lema “Água e Segurança Alimentar” com uma mesa-redonda sobre “A Água: questão 
crítica da Conferência RIO + 20”. [Devido ao anúncio de greve geral a celebração foi adiada 
para o dia seguinte.] 

_22 de Maio (3.ª feira) – celebração conjunta do Dia Internacional da Diversi dade Biológica 
sob o lema “Biodiversidade Marinha” com uma mesa-redonda sobre “RIO + 20: Que 
expetativas?”. 

_11 de Junho (2.ª feira) – evocação conjunta do Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho) com 
uma mesa-redonda sobre “Os Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20 ” .[Devido 
ao encerramento da sede da SGL, a comemoração foi adiada para o dia útil seguinte, 2.ª 
feira.] 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(excertos do Brief n.º 4 preparado pelo Secretariado da UNCSD) 
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, também conhecida por 
“Constituição dos oceanos”, tem 164 partes (em 20 de Setembro de 2011, de que 141 são partes 



 
 

 
  
 

do Acordo sobre a sua Parte XI), incluindo 135 estados costeiros, e institui o quadro legal aplicável 
a todas as atividades nos oceanos e mares, No seu âmbito foram estabelecidas três instituições: 
O Tribunal Internacional de Direito do Mar, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a 
Comissão de Limites da Plataforma Continental, O labor conjunto do Direito do Mar e da Comissão 
de Desenvolvimento Sustentável estreitou-se ao reconhecer a importância dos oceanos e da vida 
marinha na prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Outras agências das 
Nações Unidas encetaram esforços para promoverem o desenvolvimento sustentável dos oceanos 
e a proteção de recursos marinhos. 
O relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre os oceanos e o direito do mar que foi 
apreciado na 12.ª reunião do Processo Consultivo Informal sobre Oceanos e o Direito do Mar, em 
Junho de 2011, identificou lacunas no implemento do quadro legal e institucional para o 
desenvolvimento sustentável dos oceanos e mares e um adequado conhecimento geral e 
investigação científica. Várias delegações opinaram que no processo de realização do 
desenvolvimento sustentável deveria evitar-se a fragmentação do direito do mar, cuja integridade 
deveria ser preservada, relembrando a propósito que as atividades nos oceanos eram reguladas 
pelo direito do mar como ficou refletido na Convenção das Nações Unidas de 1982. Foi realçada a 
necessidade de harmonizar a visão da comunidade internacional e de desenvolver sinergias para 
promover a gestão sustentável dos oceanos. 
Algumas delegações constataram com preocupação o vazio entre a aprovação de compromissos e 
o respetivo implemento e realçaram a necessidade de serem encetados maiores esforços 
conducentes ao implemento de acordos e compromissos existentes, particularmente no âmbito 
nacional, de modo a fazer avançar a agenda do desenvolvimento sustentável. 
 

Os oceanos: questão crítica do “Rio + 20” 
(excertos do Brief n.º 4 preparado pelo Secretariado da UNCSD)  
A importância dos oceanos  
Os oceanos, 72% da superfície terrestre, constituem a principal parte do planeta que suporta a 
vida, modula o clima e o ciclo hidrológico e fornece recursos vitais. Como foi enunciado no Plano 
para Implemento de Joanesburgo (JPOI), os oceanos, os mares, as ilhas e as áreas costeiras 
integram uma componente essencial do ecossistema da Terra e revestem uma importância crítica 
para a segurança alimentar de âmbito global e para uma prosperidade económica sustentável e o 
bem-estar de muitas economias nacionais, particularmente de países em desenvolvimento. Os 
significativos benefícios de ordem económica, social e ambiental compelem-nos a garantir que os 
oceanos sejam saudáveis e produtivos, premissa vital para conseguir o seu desenvolvimento 
sustentável. 
Estado do implemento de acordos e compromissos 
Embora a importância dos oceanos para o desenvolvimento sustentável seja amplamente 
reconhecida pela comunidade internacional e foi incorporada na Agenda 21, no Plano para 
Implemento de Joanesburgo e em várias decisões tomadas pela Comissão sobre 
Desenvolvimento Sustentável, o facto é que o progresso no implemento de decisões internacionais 
para avançar o desenvolvimento sustentável dos oceanos tem sido lento. Até agora, foram 
tomadas entre 1994 e 2011 cerca de 12 decisões, acordos, resoluções e iniciativas relacionadas 
com os oceanos. 
Além disso, têm sido aprovados compromissos-chave para o desenvolvimento sustentável e uso 
dos oceanos em várias cimeiras, tais como do Milénio 2000 e do Desenvolvimento Sustentável de 
2002, e convenções como por exemplo sobre Diversidade Biológica referem os oceanos e os seus 
recursos marinhos e chegam a estabelecer objetivos com eles relacionados. Apesar destes 



 
 

 
  
 

esforços, é improvável atingir o objetivo da supracitada Cimeira de 2002 de restaurar até 2015 as 
unidades populacionais aos respetivos rendimentos sustentáveis máximos; outros objetivos, como 
a inversão da perda de biodiversidade e a eliminação de práticas de pesca destrutivas não serão 
alcançados. 
Desafios e questões emergentes 
Apesar dos significativos benefícios de ordem económica, social e ambiental concedidos pelos 
oceanos persistem inúmeros desafios para os manter e preservar para futures gerações. Alguns 
dos problemas mais sérios são a sobrepesca e a pesca destrutiva, a perda de biodiversidade, 
incluindo o declínio acentuado e extinção de algumas unidades populacionais haliêuticas, a 
acidificação, o aquecimento, a destruição de recifes de corais, poluição de origem marítima e 
telúrica, incluindo derrames acidentais de hidrocarbonetos e água radioativa contaminada por 
acidentes nucleares e espécies exógenas disseminadas por águas de lastro. Outros desafios 
incluem a delimitação marítima, a aplicação da lei, a gestão integrada de oceanos e mares, a 
vulnerabilidade ambiental de pequenos estados em desenvolvimento, ecossistemas marinhos 
vulneráveis e a fraude e outros crimes praticados no mar. Emergem outros assuntos importantes, 
tais como, recursos genéticos marinhos, gestão de recifes de corais, lixo no mar, sobre-fertilização 
de nutrientes e eutrofização, ruído oceânico, energias renováveis e permuta de dados ambientais. 
Os impactes económicos, sociais e ambientais decorrentes destes desafios são enormes, pelo que 
é urgente a tomada de ação que assegure a gestão sustentável e o uso dos oceanos e dos 
recursos marinhos. 

A via em frente 
Na supracitada 12.ª reunião do Processo Consultivo Informal sobre Oceanos e o Direito do Mar, 
várias delegações expressaram a opinião de que para ter sucesso, a Conferência sobre 
Desenvolvimento Sustentável deve apostar numa posição de força em defesa dos oceanos, das 
pescas e da biodiversidade. A importância económica, social e ambiental dos oceanos e mares 
deve conduzir à sua afirmação com proeminência nas discussões e resultados daquela 
Conferência, salvaguardando a necessidade de se estabelecerem objetivos e alvos exequíveis e 
aceitáveis, de modo a permitir o seu pleno implemento. 
Um dos temas da Conferência Rio + 20 é “uma economia verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da pobreza”. No entanto, o desenvolvimento de uma tal economia 
dependerá em parte da gestão e uso sustentável dos oceanos e dos seus recursos. Com efeito, 
subsistem justas expetativas que o tópico sobre os oceanos ganhe a desejável proeminência. 
 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 
 


