DECLARAÇÃO POR COASTAL 500
Lideres costeiros pedem equilíbrio de proteção e uso
sustentável para a biodiversidade e esforços de 30x30
14 de março de 2022
Somos o Coastal 500, uma rede global de autarcas e líderes do governo local, que todos se comprometeram a trabalhar
para a prosperidade das comunidades costeiras e dos ecossistemas circundantes. Reunimo-nos, reconhecendo que a ação
coletiva e a liderança servem de força motivadora para uma mudança eficaz.
Temos de quebrar as barreiras artificiais entre a proteção e a produtividade económica. Que ao combinar esforços locais
para proteger a biodiversidade crítica com uma cogestão eficaz para as pescas costeiras, podemos garantir a segurança
alimentar, apoiar a economia produtiva, salvaguardar os meios de subsistência e contribuir para alcançar a consecução
das metas nacionais e global de biodiversidade, incluindo 30x30. O esforço 30x30 refere-se à campanha de proteção de
30% do oceano global até 2030, e apoiamos ainda o objetivo de gerir de forma sustentável 100% do oceano.
Como lideres de comunidades costeiras, estamos exclusivamente sintonizados com a importância dos habitats costeiros
para o benefício e saúde das nossas comunidades e famílias. Aproximadamente 22 milhões de quilómetros quadrados de
águas territoriais contêm globalmente os nossos habitats costeiros mais vitais: 83% dos recifes de coral do mundo, 100%
de mangais e 100% de erva marinha. A biodiversidade nas águas territoriais é 3,5 vezes maior do que nas Zonas
Económicas Exclusivas 6,7 vezes maior do que no alto mar a nível global. Cerca de 500 milhões de pessoas dependem
diretamente da pesca de pequena escala nestas zonas.
Para equilibrar a proteção com uma utilização sustentável em reconhecimento da importância destas áreas biodiversas
para os meios de subsistência locais, o Coastal 500 incentiva outros a implementar os seguintes princípios relativos à
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CBD) Pós-2020 Global Biodiversity Framework, ou respetivo
esforço 30x30:
1) Priorizar águas territoriais e costeiras ricas em biodiversidade na determinação das áreas protegidas para investir
e apoiar;
2) Implementar redes de áreas protegidas que reconheçam o valor da conectividade e das Áreas Marinhas Protegidas
e Outras Medidads de Conservação Efectivas (OECMs) liderados localmente,
3) Participar numa abordagem de participação e propriedade inclusiva para garantir que todas as vozes sejam
ouvidas;
4) Incutir elementos de conceção centrados no comportamento para a conservação da biodiversidade, garantindo a
longevidade das intervenções; e
5) Promover e aumentar o financiamento sustentável para soluções locais como Areas de Pesca de Gestão
Comunitária ou (OECMs).
A aplicação local destes princípios pode ser mais adequada à medida que os OECMs legalmente designados, ou outra
medida de conservação eficaz baseada na área. Como rede, estamos também empenhados em garantir que as
comunidades locais e as zonas costeiras continuem a fazer parte das discussões globais e a utilizar o Ano Internacional
das Pescas e Aquacultura Artesanal (IYAFA) de 2022 para ter um envolvimento significativo em fóruns como o CBD em
torno da necessidade de incluir as comunidades locais no processo de tomada de decisão e garantir a inclusão de OECM
nos compromissos globais e nacionais.
Exortamos e convidamos outros líderes do governo local das comunidades costeiras a partilharem os princípios acima
referidos de uma abordagem equitativa e focada na comunidade para a biodiversidade global e 30x30 e comprometemonos a encontrar formas de reforçar a resiliência das nossas comunidades costeiras, em reconhecimento do papel vital que
as pescas de pequena escala desempenham em todo o mundo.

