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O oceano global mudou bastante desde que Fernão de Magalhães
realizou a primeira circum-navegação do planeta (1519-1522).
O oceano tornou-se cada vez mais um elemento de ligação entre as
nações e as pessoas. O impacte humano sobre o oceano aumentou
muito e esta infografia, baseada em dados científicos, ilustra as
alterações na temperatura, no nível médio das águas do mar, na
acidez, na cobertura de gelo no Ártico, na poluição por plástico,
na redução dos stocks dos grandes animais e nas frotas marinhas.
Nos últimos anos os métodos de medição e observação do oceano
melhoraram substancialmente e a sua observação é cada vez mais
importante para perceber as mudanças que nele ocorrem e para
poder informar os decisores políticos.

www.cienciaviva.pt/oceano · www.seachangeproject.eu
Infografia produzida por Glynn Gorick e pelo Flanders Marine Institute VLIZ, em cooperação com o Oceans Past
Initiative, o Oceans Past Platform e o ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries WGHIST, e traduzida
do original em inglês pela Ciência Viva. A União Europeia, o coordenador e os autores não têm qualquer responsabilidade por possíveis alterações de sentido decorrentes do processo de tradução. Esta infografia é também parcialmente baseada no trabalho do COST Action Ocean Past Platform apoiado pelo COST (European Cooperation in
Science and Technology).

Realizada no âmbito do projeto de literacia do oceano “Sea Change” financiado pelo Programa de Investigação
e Inovação da União Europeia Horizonte 2020 com o nº 652644. Esta infografia reflete apenas o ponto de vista
dos autores e a União Europeia não pode ser responsabilizada por qualquer uso desta informação.

