
1 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 

  



2 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 

  



3 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

Índice Geral  
 

Volume I  
Termos de referência  
 
Volume II  
Monitorização dos Objetivos Estratégicos 
 
Volume III 
Monitorização dos Objetivos para as Áreas Programática Oceano/Atmosfera e Sistema Integrado, e 
Proteção e Salvaguarda 
 
Volume IV  
Monitorização dos Objetivos para a Área Programática Educação, Ciência e Tecnologia 
 
Volume V 
Monitorização dos Objetivos para as Áreas Programáticas Pesca, Aquicultura e Indústria do Pescado 
 
Volume VI  
Monitorização dos Objetivos para a Área Programática Portos, Transporte e Logística 
 
Volume VII 
Monitorização dos Objetivos para as Áreas Programáticas Recreio, Desporto e Turismos, e Identidade e 
Cultura 
 
Volume VIII  
Monitorização dos Objetivos para a Área Programática da Construção, M&R Naval 
 
Volume IX 
Monitorização dos Objetivos para a Área Programática Obras Marítimas 
 
Volume X 
Monitorização dos Objetivos para as Áreas Programáticas Biotecnologia Marinha, Recursos Minerais 
Marinhos e Recursos Energéticos Marinhos 
 
  



4 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

Volume II  
Monitorização dos objetivos estratégicos 

 

Índice 
 

Capítulo 1  - Objetivos estratégicos e metas ................................................................................... 9 

Capítulo 2  - Articulação da monitorização da ENM 2013-2020 com outros processos de monitorização . 10 

Capítulo 3  - Selecção de indicadores........................................................................................... 13 

ANEXO I – Identificação de indicadores potencialmente relevantes para a monitorização dos objetivos 

estratégicos da ENM 2013-2020 ................................................................................................ 17 

ANEXO II – Resultados do trabalho do Open Working Group , estabelecido no contexto das 

Nações Unidas para o estabelecimento dos indicadores de desenvolvimento sustentável no 

contexto da Agenda Pós-2015 .............................................................................................. 18 

ANEXO III – Indicadores de impacte chave para a monitorização do Plano de Ação da Estratégia 

da União Europeia para a Área do Atlântico .......................................................................... 26 

 

  



5 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

Volume II  
Monitorização dos objetivos estratégicos 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Direção-Geral de Política do Mar  
 
Coordenação geral do projeto  

Conceição Santos 
 

Autoria do documento 
Conceição Santos 

 
 
Citação: 

DGPM (2015), SEAMind Indicadores e Monitorização, Volume II Monitorização dos objetivos estratégicos, 

Lisboa, julho 2015 

 
Edição: 

Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) 

Av. Brasília, Nº 6, 1449-006 Lisboa 

Portugal 

TEL +351 218 291 000 

WEB www.dgpm.mam.gov.pt 

TWITTER @DGPM_Portugal 

 

  



6 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

AGRADECIMENTOS: 
 

Agradece-se a Miguel Fonseca, da Direção de Serviços de Estratégia, da Direção-Geral de Política do 
Mar, a elaboração da capa e contracapa. 

  



7 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 

 

Índice Siglas e Acrónimos 

AMP Áreas Marinhas Protegidas 

AP  Área Programática 

BEA Bom Estado Ambiental 

BM  Banco Mundial 

CE Comissão Europeia 

CIAM  Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar 

CIC   Comissão Interministerial Portugal 2020 

DGEEC Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

DG MARE Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas, da Comissão Europeia 

DGPM Direção-Geral de Política do Mar 

DGT Direção-Geral do Território 

DQEM   Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 

EM Estado(s)-Membro(s) 

ENDS Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

ENM Estratégia Nacional para o Mar 

EMUEAA Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico 

ENDS Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 

FCT  Fundação para a Ciência e Tecnologia 

GEE Gases com Efeito de Estufa 

I&D Investigação e Desenvolvimento  

IDS Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

INE Instituto Nacional de Estatística 

ITI - Mar Investimento Territorial Integrado - Mar 

MSY Maximum Sustainable Yeld (Captura máxima sustentável) 

NU Nações Unidas 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

OWG SDG Open Working Group on Sustainable Develpment Goals 

PIB Produto Interno Bruto 

PMI Política Marítima Integrada 

UE União Europeia 

UNEP   Programa para o Ambiente das Nações Unidas (United Nations Environment Programme) 

VAB Valor Acrescentado Bruto 

 

  



8 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1 - Pré-seleção de indicadores considerados potencialmente relevantes para a monitorização dos objetivos 

estratégicos .................................................................................................................................................................. 14 



9 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 

Capítulo 1  - Objetivos estratégicos e metas 
 

Os cindo objetivos estratégicos estabelecidos pela ENM 2013-2020 são: 

1. Reafirmar a identidade marítima nacional. 

2. Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo-nacional, 

tornando o Mar-Portugal num ativo com benefícios económicos, sociais e ambientais 

permanentes. 

3. Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional, em todos os setores da 

economia do mar, promovendo o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade 

territorial, e aumentando, até 2020, a contribuição direta do setor mar para o PIB nacional em 

50% 

4. Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de 

novas áreas de ação que promovam o conhecimento do Oceano e potenciem, de forma eficaz, 

eficiente e sustentável, os seus recursos, usos, atividades e serviços dos ecossistemas. 

5. Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e como parte incontornável da PMI e 

da Estratégia Marítima da UE, nomeadamente para a área do Atlântico. 

 

A única meta estabelecida pela ENM é garantir que em 2020 a contribuição direta do setor mar para o PIB 

nacional aumentou em 50%, em face do referencial de 2010. 
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Capítulo 2  - Articulação da monitorização da ENM 2013-2020 com outros processos de 

monitorização 
 

O modelo de crescimento proposto, que se entende ser um modelo de desenvolvimento sustentável, está 

em linha com o modelo de Blue Growth da Politica Marítima Integrada da União Europeia, enquanto 

componente marítima da Estratégia Europa 2020, e poderá ser considerado, para efeitos de quadro 

metodológico, como estando em linha com o green growth discutido na Cimeira das Nações Unidas Rio + 20 

(agosto 2012) e expresso na respetiva declaração The Future We Want. 

O referencial para a identificação dos indicadores a considerar na monitorização dos objetivos estratégicos 

é o seguinte, de acordo com o Volume I do SEAMind: 

 Indicadores de contexto nacional na área do mar, como seja a dimensão marítima, da linha de 

costa ou o consumo per capita de pescado; 

 Indicadores de caracterização da economia do mar a obter da Conta Satélite do Mar: 1) 

contributo para a economia nacional (VAB e emprego) e 2) estrutura sectorial do VAB, da 

produção e do emprego na economia do mar; 

 Indicadores da Estratégia Europa 2020, na sua expressão marítima; 

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, que venham a ser adotados no contexto da Agenda 

para o Desenvolvimento Pós-2015, na área dos Oceanos, para monitorização dos Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável marinhos disponibilizados pelo INE;  

 Outros indicadores marcadamente estruturais que permitam análises integradas entre setores 

ou atividades, e indicadores de relevância estratégica em matéria de caracterização do Oceano 

ou da governação dos Oceanos. 

 

Assim sendo, nos trabalhos desenvolvidos neste relatório para identificação dos indicadores de 

monitorização dos objetivos estratégicos da ENM 2013-2020 foram consideradas uma referência relevante 

as seguintes plataformas: 

 Sustainable Development Knowledge Platform, com destaque para os trabalhos do Open Working 

Group on Sustainable Develpment Goals (OWG SDG), estabelecida sob a égide das Nações Unidas 

(NU); 

 Green Growth Knowledge Platform, estabelecida em 2012, e que constitui uma rede global de 

organizações internacionais, com destaque para o Global Green Growth Institute, a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a Programa para o Ambiente das Nações 

Unidas (UNEP) e o Banco Mundial (BM); 

 European Sustainable Development Network, que se trata de uma rede informal de entidades da 

administração pública e outros peritos com envolvimento nas estratégias de desenvolvimento 

sustentável na Europa.  

 

O Anexo I apresenta indicadores apresentados por estas plataformas como relevantes para monitorização 

de objetivos de desenvolvimento e modelos de crescimento verde.  

 

Apresenta-se no Anexo II o resultado do trabalho do Open Working Group para a área dos Oceanos, criado 

ao nível das Nações Unidas no contexto do processo de discussão dos ODS, que substituirão os Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milénio (ODM), e que deverá ser uma referência relevante para a seleção dos 

indicadores para as áreas programáticas, em especial para a AP Oceano e para a AP Pesca e Indústria do 

Pescado, e respetiva articulação com o que vier a ser selecionado para monitorização dos objetivos 

estratégicos da ENM 2013-2020. 

A nível nacional, a bateria dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) disponibilizados pelo INE 

para monitorização da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) inclui um indicador 

relativo a stocks pesqueiros abaixo dos limiares biológicos de segurança, indicador que ainda não está 

desenvolvido. Este indicador está associado ao Objetivo Estratégico 3 “Melhor Ambiente e Valorização do 

Património” e da Prioridade Estratégica 3.3 “Oceano”. O alinhamento ao nível da Área Programática da Pesca 

da ENM 2013-2020 poderá constituir uma oportunidade para a discussão deste indicador. 

A estratégia Europa 2020 visa criar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo mediante o 

investimento na educação, na investigação e na inovação. Os progressos para alcançar estes fins serão 

avaliados em função de cinco objetivos estratégicos estabelecidos a nível europeu, e que os EM deverão 

transpor para as suas próprias estratégias nacionais, tendo em conta os seus diferentes pontos de partida. 

Os cinco objetivos estratégicos são os seguintes: 

 assegurar o emprego de 75% da população entre os 20 e os 64 anos; 

 investir pelo menos 3% do PIB da UE em I&D; 

 cumprir os objetivos em matéria de clima/energia «20/20/20»; 

 reduzir a taxa de abandono escolar para menos de 10% e assegurar que pelo menos 40% da geração 

mais jovem dispõe de um diploma do ensino superior; 

 tirar 20 milhões de pessoas da pobreza. 

 

Pelo menos os três primeiros objetivos indicados podem ter um contributo da área marítima, que importe 

individualizar, pelo que ao nível da ENM 2013-2020 deverão resultar da análise integrada das várias áreas. 

Os objetivos em matéria de clima/energia, a cumprir até 2020, conhecidos como os ‘objetivos 20-20-20’, são: 

 reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na UE para pelo menos 20% abaixo dos níveis de 

1990; 

 aumentar para 20% a proporção do consumo energético da UE com origem em fontes renováveis; 

 reduzir, através da eficiência energética, a quantidade de energia primária usada em 20% em 

comparação com os níveis previstos. 

 

A implementação do Plano de Ação da Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico 

(EMUEAA) para a Área do Atlântico deverá ser objeto de monitorização por parte da Comissão Europeia (CE), 

assumindo neste processo um papel chave a articulação com os Estados Membros. Ao nível da seleção dos 

indicadores para monitorização da ENM 2013-2020 serão tidos em consideração os indicadores de impacte 

propostos, deixando-se para a seleção por Área Programática a consideração dos indicadores de resultado. 

O quadro de monitorização considerado pela Comissão não tem caracter vinculativo e ainda não é um 

exercício definitivo pelo que há oportunidade para discussão dos indicadores considerados ao nível do 

SEAMInd e laboração de propostas de melhoria, a serem apresentadas pela DGPM à DG MARE, no contexto 

dos trabalhos da Politica Marítima Integrada (PMI). 
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Capítulo 3  - Selecção de indicadores 

Apresenta-se no Quadro 1 um primeiro exercício de identificação de indicadores potencialmente relevantes 

para a monitorização dos objetivos estratégicos da ENM 2013-2020, que deverá ser um ponto de partida e 

uma referência para os grupos de trabalhos ao nível dos vários domínios de monitorização.  
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Quadro 1 – Pré-seleção de indicadores considerados potencialmente relevantes para a monitorização dos objetivos estratégicos 

Obj. 
Estratégico 

Geografia e Dimensões de 
política 

 
Indicadores 

 
Designação 

 
Fonte 

 
Articulação com outros processos e com domínios de monitorização da ENM 

2013-2020 

1 Geografia 

Área marítima nacional INE/DGT  

Comprimento da linha de conta 
nacional 

INE/DGT  

Área marítima nacional/hab A partir de dados INE  

2 e 3 Economia e comércio 

Valor Acrescentado Bruto 
Produção 
Formação Bruta Capital Fixo 
Importação e Exportação de 
bens e serviços 
Produtividade do trabalho 

INE (futura Conta 
Satélite do Mar) 

 

2 e 3 Emprego Emprego 

INE (futura Conta 
Satélite do Mar) 

Articulação com o indicador “assegurar o emprego de 75% da população entre 

os 20 e os 64 anos” da Estratégia Europa 2020. 

2 e 3 Capital humano 

(Formação profissional, ensino 
dual, cursos vocacionais no mar; 
profissão dos marítimos; 
mobilidade/certificação – a 
desenvolver) 

 Articulação com o indicador “reduzir a taxa de abandono escolar para menos 
de 10% e assegurar que pelo menos 40% da geração mais jovem dispõe de um 
diploma do ensino superior” da Estratégia Europa 2020. 

4 Investigação e inovação 

 
(A desenvolver)  

 
FCT/DGEEC/OCDE/BM 

Articulação com o processo de monitorização da Estratégia de Investigação e 
Inovação para uma especialização Inteligente. 
 
Inclui desenvolvimento tecnológico. 
 
Articulação com o indicador “investir pelo menos 3% do PIB da UE em I&D” da 
Estratégia Europa 2020. 
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Obj. 
Estratégico 

Geografia e Dimensões de 
política 

 
Indicadores 

 
Designação 

 
Fonte 

 
Articulação com outros processos e com domínios de monitorização da ENM 

2013-2020 

2 e 3 
Distribuição de rendimento e 
equidade 

(A desenvolver)   

1,2,3,4 e 5 Cooperação internacional 
(A desenvolver)  Ter em consideração indicadores OCDE. Cooperação para o Desenvolvimento e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contribuir para a redução de 
pobreza. 

1 e 2 
Ecossistemas marinhos e 
biodiversidade 

Até 2020, classificar 
aproximadamente 10% dos 
espaços marítimos nacionais 
como AMP. 
 
Até 2020 a qualidade das águas 
marinhas portuguesas não 
impede o BEA nas sub-regiões 
Macaronésia e Costa Ibérica. 

PMe DQEM 
 
 
 
 
PMo e artigo 8º DQEM 

Articular com estado ambiental dos descritores da DQEM.  

Articular com o Domínio de monitorização Oceano, Atmosfera e Sistema 

Integrado. Inclui conhecimento sobre meio marinho e campanhas 

oceanográficas para o efeito. 

Articulação com as propostas de indicadores do OWG para o Goal 14. 14.5 by 

2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with 

national and international law and based on best available scientific 

information, do processo Pós-2015 (Indicador proposto: Share of coastal and 

marine areas that are protected). 

Articulação com as propostas de indicadores do OWG para o Goal 14. Conserve 

and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development, 14.2 by 2020, sustainably manage and protect marine and 

coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by 

strengthening their resilience, and take action for their restoration, to achieve 

healthy and productive oceans, do processo Pós-2015. 

Articulação com conceito e contabilização dos serviços dos ecossistemas 

(provisioning services, regulating services, cultural services, supporting 

services). 

2 e 4 Recursos Marinhos/Pesca 
Número de Stocks com 
Avaliação Analítica exploráveis 

 Articular com o Domínio de monitorização da Pesca, Aquicultura e Industria do 
Pescado 
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Obj. 
Estratégico 

Geografia e Dimensões de 
política 

 
Indicadores 

 
Designação 

 
Fonte 

 
Articulação com outros processos e com domínios de monitorização da ENM 

2013-2020 

a nível do Rendimento Máximo 
Sustentável  
 

 
Articulação com as propostas de indicadores do OWG para o Goal 14. Conserve 
and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development, do processo Pós-2015 (Percentage of fish tonnage landed within 
Maximum Sustainable Yield (MSY)) 

1,2 e 5 Carbono e energia 

Intensidade Energética 
(consumo de energia/VAB) 
 
Intensidade Carbónica 
(emissões de GEE/VAB) 
 
Energia renovável marinha 
produzida/ Nº projetos piloto 
 
Investimento em eficiência 
energética na economia do mar 

 
Articulação com o indicador “cumprir os objetivos em matéria de clima/energia 

«20/20/20»” da Estratégia Europa 2020 

 

Articulação com as propostas de indicadores do OWG para o Goal 14. 14.3 

minimize and address the impacts of ocean acidification, including through 

enhanced scientific cooperation at all levels, do processo Pós-2015  

 

1, 2 e 5 Alterações climáticas e riscos 

(a desenvolver)  
Inclui sistemas de meteorologia e aeronáutica marítimas e sistemas de resposta 
a ameaças decorrentes de fenómenos naturais e tecnológicos no mar. 
Considerar meios de contingência para combate a acidentes de poluição. 

2  Lixo marinho 

  
Articulação com Goal 14 - 14.1 by 2025, prevent and significantly reduce marine 
pollution of all kinds, particularly from land-based activities, including marine 
debris and nutrient pollution, do processo Pós-2015 
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Capítulo 4- Considerações finais  

 

No que se refere ao Dash Board do SEAMind, o “Radar” dará uma perspetiva macro, de longo prazo e de 

caracter estrutural, permitindo leituras conjugadas intersectoriais e de contexto, conforme expresso no 

Volume I. Podem integrar o “Radar” indicadores que resultem diretamente das áreas programáticas mas este 

instrumento será constituído sobretudo por indicadores que traduzem visões integradas. 

O exercício que se apresenta neste relatório só poderá ser considerado completo quando for possível garantir 

a articulação com os indicadores selecionados ao nível de todas as áreas programáticas da ENM 2013-2020, 

no plano nacional, e quando terminados alguns trabalhos muto relevantes em curso no plano internacional, 

de que se destaca a seleção dos indicadores para monitorização da área dos Oceanos, ao nível dos Objetivos 

de Desenvolvimentos Sustentável das Nações Unidas. 

A análise quantitativa dos indicadores selecionados pode igualmente conduzir a melhoramentos no trabalho 

agora apresentado, sendo de garantir no SEAMind uma metodologia de aperfeiçoamento continuo até à sua 

entrada em velocidade cruzeiro. 

A monitorização dos objetivos estratégicos será da máxima relevância para apoio ao Instrumento Territorial 

Integrada – Mar (ITI – MAR), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 200/2015, de 16 de setembro, no que se refere 

à monitorização de contexto e às avaliações a serem realizadas, para apoio à Comissão Interministerial dos 

Assuntos do Mar (CIAM) e Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria (CIC Portugal 

2020). 
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ANEXO I – Identificação de indicadores potencialmente relevantes para a monitorização dos 

objetivos estratégicos da ENM 2013-2020 
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Fonte: Green Growth  Knowledge Platform (abril/2013) 

 

Fonte: Green Growth  Knowledge Platform (abril/2013) 
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Fonte: Green Growth  Knowledge Platform (abril/2013) 

 

 

Fonte: Green Growth  Knowledge Platform (abril/2013) 
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Fonte: Green Growth  Knowledge Platform (abril/2013) 
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Fonte: Proposta OCDE para monitorização de Green Growth (2013) 
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Fonte: Proposta Global Green Growth Institute para avaliação da sustentabilidade no planeamento do Green Growth 
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Fonte: Proposta Global Green Growth Institute para avaliação da sustentabilidade no planeamento do Green Growth 

  



 

26 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

ANEXO II – Resultados do trabalho do Open Working Group , estabelecido no contexto das Nações 

Unidas para o estabelecimento dos indicadores de desenvolvimento sustentável no contexto da 

Agenda Pós-2015 
 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development 1 

14.1 by 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, particularly from land-based 

activities, including marine debris and nutrient pollution 

14.2 by 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse 

impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration, to achieve healthy 

and productive oceans 

14.3 minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific 

cooperation at all levels  

14.4 by 2020, effectively regulate harvesting, and end overfishing, illegal, unreported and unregulated (IUU) 

fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, to restore fish 

stocks in the shortest time feasible at least to levels that can produce maximum sustainable yield as 

determined by their biological characteristics 

14.5 by 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and 

international law and based on best available scientific information  

14.6 by 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, 

and eliminate subsidies that contribute to IUU fishing, and refrain from introducing new such subsidies, 

recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least 

developed countries should be an integral part of the WTO fisheries subsidies negotiation 2 

14.7 by 2030 increase the economic benefits to SIDS and LDCs from the sustainable use of marine resources, 

including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism  

14.a increase scientific knowledge, develop research capacities and transfer marine technology taking into 

account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine 

Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the 

development of developing countries, in particular SIDS and LDCs  

14.b provide access of small-scale artisanal fishers to marine resources and markets  

14.c ensure the full implementation of international law, as reflected in UNCLOS for states parties to it, 

including, where applicable, existing regional and international regimes for the conservation and sustainable 

use of oceans and their resources by their parties 

 

 

                                                           
1 Fonte:  INTRODUCTION TO THE PROPOSAL OF THE OPEN WORKING GROUP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS julho 2015 
2 taking into account ongoing WTO negotiations and WTO Doha Development Agenda and Hong Kong Ministerial 
Mandate   
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Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development  
See Annex 1 (page 83) for a synthesis of how indicators track sustainable oceans across all goals, and Annex 5 for an 
illustration of Thematic Monitoring for this goal area  

 
81 Share of coastal and marine areas that are protected  

 
 

 
Complementary National Indicators:  
14.1. Eutrophication of major estuaries  
14.2. Ocean acidity (measured as surface pH)  
14.3. [Indicator on the implementation of spatial planning strategies for coastal and marine areas]– to be developed  
14.4. Area of coral reef ecosystems and percentage live cover  
14.5. Proportion of fish stocks within safe biological limits (MDG Indicator)  
14.6. Percentage of fisheries with a sustainable certification  
14.7. Does flag state require International Maritime Organization (IMO) numbers and transponders for all fishing vessels 
more than 24 meters or 100 tons?  
14.8. Has Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) established satellite- monitoring program?  
14.9. [Use of destructive fishing techniques] – to be developed  
14.10. [Indicator on access to marine resources for small-scale artisanal fishers] – to be developed  
14.11. [Indicator on transferring marine technology] – to be developed  
14.12. Area of mangrove deforestation (hectares and as % of total mangrove area)  
 
Fonte: Table 1: Suggested SDG Indicators arranged by Open Working Group Goals, março 2015 
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ANEXO III – Indicadores de impacte chave para a monitorização do Plano de Ação da Estratégia da 

União Europeia para a Área do Atlântico 
 
 

 
Fonte: DG-Mare Assistenance in elaboration and Prospective Evaluation of the Atalntic Action Plan – phase 2. 
Guidelines for the Atlantic Action Plan`s monitoring (Indicators Report). Final version. April 30th, 2014. 
  



 

29 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

  



 

30 
 SEAMInd - Volume II 

Monitorização dos Objetivos Estratégicos (versão preliminar) 
Julho 2015 

 

 


