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OUR OCEAN
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Remember!

Regulação do clima
O oceano 
tem um papel 
fundamental 
na regulação 
do clima. Tem 
ainda um papel 

particularmente importante 
na moderação dos efeitos 
do aumento dos gases de 
estufa na atmosfera e do 
aquecimento global.

O Sea Change ajudará a perceber melhor 
como a nossa saúde depende da saúde 
do oceano e de como, por sua vez, esta 
depende das nossas acções. 
A Terra é habitável graças ao oceano e do 
meio marinho provém inúmeros benefícios 
para a saúde e bem-estar humano. 

O oceano tem enorme 
importância para a Europa. Os 28 
estados membros têm o maior 
território marítimo do mundo, 
cerca de 3,9 milhões de km2.
A protecção e o desenvolvimento 
sustentável da área marítima 
europeia enfrentam ameaças 
de origem natural e humana. 
Se compreendermos melhor 
a relação entre nós e o mar, 
seremos capazes de proteger 
melhor este património natural.  

ALIMENTO
O peixe e o 
marisco são 
alimentos 
básicos e 

uma fonte fundamental 
de proteína. 

Medicina
Produtos derivados 
de espécies 
marinhas são 
benéficos para a 
saúde humana. 

Transporte
90% do comércio externo  
da Europa é feito por mar e os 
armadores europeus controlam 

quase 40% da frota mundial. 

Economia
As indústrias do 
oceano geram 
receitas, por 

exemplo, através da pesca, 
distribuição de peixe e marisco, 
turismo, lazer e transporte. A 
economia “Azul” representa 
cerca de 5,4 milhões de postos 
de trabalho e gera valor 
acrescentado bruto de quase 
€500 mil milhões ao ano, com 
potencial para crescer. 

Lazer
Os benefícios 
da proximidade 
do mar são 

difíceis de quantificar mas 
essenciais. 
O turismo ligado ao oceano 
é a segunda indústria 
marítima mais importante 
a nível mundial, a seguir à 
navegação e transporte. 



CAPACITAR CIDADÃOS 
ATRAVÉS DA LITERACIA DO OCEANO 
Os cidadãos europeus não estão cientes da 

importância do oceano para a saúde, economia 

e sociedade. A maior parte de nós não tem consciência do efeito cumulativo 

das nossas acções diárias na saúde do oceano e dos mares, essenciais para a 

existência de vida na Terra.  

É, por isso, importante promover a literacia do oceano – compreender a 

influência do oceano em nós e a nossa influência sobre o oceano. 

A LITERACIA DO OCEANO IMPLICA:

- Compreender a importância do oceano para a humanidade;

- Conseguir comunicar sobre o oceano de forma significativa;

- Ser capaz de tomar decisões informadas e responsáveis acerca do oceano e      

   dos seus recursos. 

Este projecto é financiado pelo Programa de Investigação e Inovação da União Europeia Horizon 2020 
com o nº 652644. Este folheto reflecte apenas o ponto de vista dos autores e a União Europeia não pode 
ser responsabilizada por qualquer uso desta informação.

Coordenação
The Marine Biological Association 
(www.mba.ac.uk)

Parceiros Nacionais
Agência Nacional 
para a Cultura Científica e 
Tecnológica (Ciência Viva).
Centro Interdisciplinar 
de Investigação Marinha 
e Ambiental (CIIMAR).

WWW.SEACHANGEPROJECT.EU

twitter:@SeaChange_EU
#OceanLiteracy
#BlueGrowth
#OurOceanOurHealth

CONTACTOS
Designed & developed by AquaTT


