DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
E METAS PARTILHADOS PARA
OS RECIFES DE CORAL
Recomendação da WCS sobre o Enquadramento da Biodiversidade Global da CDB
O NOSSO DESAFIO DE CONSERVAÇÃO E OPORTUNIDADE POLÍTICA

Conforme especificado na Avaliação Global do Painel Intergovernamental para a
Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos, no Relatório Especial sobre os Oceanos e a
Criosfera do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas e na Convenção sobre
Diversidade Biológica, os ecossistemas dos recifes de coral encontram-se particularmente
ameaçados pelas alterações climáticas e outros impactos antropogénicos.
Na CBD CoP15 em 2021, as Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) irão
adotar um enquadramento para a biodiversidade global pós-2020 e definir objetivos e metas
orientadas para a ação partilhados de forma a impulsionar ações de conservação em várias
escalas. Estamos perante um momento político crítico para melhorar os objetivos e metas
globais relativos aos recifes de coral, nomeadamente a sua clareza e os indicadores
utilizados para medir os progressos alcançados, de forma a orientar ações de conservação
que preservem efetivamente a biodiversidade dos recifes de coral e os respetivos benefícios
socioeconómicos às escalas necessárias.
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GOVERNOS E ESPECIALISTAS CHEGAM A ACORDO SOBRE REQUISITOS
ATRAVÉS DA ICRI

A atual proposta de enquadramento para a CDB pós-2020 define metas
orientadas para resultados, nomeadamente no que diz respeito ao estado dos
ecossistemas naturais e a “metas de ação” mensuráveis para 2030 no âmbito de
ferramentas como o ordenamento territorial e medidas de conservação baseadas
em áreas. Muitos destes objetivos e metas serão aplicáveis aos recifes de coral e
incluem campos específicos para indicadores relevantes no âmbito dos recifes de
coral.
Na sequência da publicação da proposta de enquadramento, a WCS e
outros membros da Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral
(ICRI), incluindo 40 países cujos territórios abrangem a maioria dos
ecossistemas de recifes de coral do mundo, chegaram a um consenso quanto
a recomendações críticas para as Partes da CDB relativamente a esta
proposta. As recomendações de alto nível incluem:
● o “reconhecimento explícito e proeminente dos ecossistemas dos recifes de
coral”, incluindo, eventualmente, através de referências explícitas nos objetivos
e metas;
● a “retenção de linguagem relativa à integridade e resiliência dos
ecossistemas” nos objetivos e metas, de forma a preservar todos os valores e
benefícios da biodiversidade resultantes de recifes de coral funcionais; e
● a “inclusão explícita de indicadores relevantes relativos aos recifes de
coral” para os objetivos e metas pós-2020, nomeadamente os indicadores
incluídos na recomendação (ver página seguinte).

WCS E MEMBROS DA ICRI CHEGAM A ACORDO SOBRE INDICADORES CRÍTICOS PARA RECIFES DE CORAL

As Partes da CDB irão adotar um enquadramento de monitorização com indicadores relativos aos objetivos e metas
adotados na CoP15. A WCS dedica-se à preservação dos recifes de coral em diversos países e está preparada para apoiar
as Partes a reforçar a monitorização e a elaboração de relatórios, nomeadamente através de ferramentas online como a
MERMAID. Os Membros da ICRI recomendaram um conjunto de indicadores, incluindo, entre outros:

Cobertura de coral vivo
A cobertura de coral vivo já é um indicador global da Meta 10 de Aichi.
A WCS e os nossos parceiros monitorizam a cobertura de coral vivo e os
nossos dados científicos demonstram que os recifes necessitam de um
limiar preventivo de ~30% de cobertura de coral vivo para garantir o
crescimento.

Cobertura de macroalgas e Cobertura de grupos
bentónicos essenciais

A recolha de dados relativos à percentagem de cobertura de macroalgas
e de outros grupos bentónicos essenciais (por exemplo, cianobactérias
e ervas marinhas) nas proximidades da cobertura de coral vivo
permite aprofundar o conhecimento sobre a composição e função dos
ecossistemas.

Abundância e biomassa de peixes de recife
As avaliações da biomassa de peixes permitem conhecer a condição
dos recifes de coral em termos ecológicos e de recursos pesqueiros. Os
dados científicos da WCS demonstram que são necessários pelo menos
500-600 kg/ha para manter a produtividade pesqueira, a função do
ecossistema e a biodiversidade.

Complexidade estrutural dos recifes de coral
A complexidade estrutural está positivamente associada a características
como a abundância de peixes e biodiversidade de recifes. A WCS está
a trabalhar para aperfeiçoar a recolha de dados e definir um limite
globalmente relevante para adoção pela CDB.
Estes são apenas alguns dos indicadores recomendados pela ICRI. Estão a decorrer trabalhos para disponibilizar ainda mais
indicadores online, nomeadamente indicadores indiretos para recifes de coral que podem ser analisados com recurso a conjuntos
de dados globais, tais como o acesso aos recifes de coral, a sua proximidade a mercados ou o stress térmico crónico. Saiba mais
sobre os dados científicos que sustentam estes indicadores aqui:
•
•
•
•
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Uma nota sobre a restauração de recifes de coral: Ainda não provámos que conseguimos restaurar ecossistemas complexos
como os recifes de coral a escalas espaciais ou temporais que nos permitam alcançar objetivos de biodiversidade partilhados.
Além disso, os indicadores relativos a esta matéria estão subdesenvolvidos. Por isso, apelamos às Partes que se concentrem na
preservação dos recifes de coral existentes e na mitigação das ameaças imediatas.

AS NEGOCIAÇÕES ESTÃO EM CURSO E OS RECIFES DE CORAL PRECISAM DE ALIADOS

Junte-se à WCS e aos nossos parceiros ICRI na defesa da adoção das recomendações da ICRI na 24.ª reunião
do Organismo Auxiliar para o Aconselhamento Científico, Técnico e Tecnológico da CDB (SBSTTA-24)-agendada para novembro de 2020 na Cidade de Quebec, no Canadá. O documento relativo aos indicadores para
o enquadramento pós-2020 já está disponível para avaliação por pares aqui.

