AUSTRÁLIA

Candidata à Categoria B do Conselho da OMI
A Austrália contribui para a OMI
• A Austrália está empenhada em assegurar que a OMI possa enfrentar os novos
desafios decorrentes da tecnologia emergente, da expansão do comércio global e da
evolução ambiental.
• A Austrália defendeu com êxito a criação de um grupo de trabalho aberto para
desenvolver reformas na OMI.
• A Austrália tem interesses diversos e equilibrados na OMI e um compromisso forte e
contínuo de desenvolver normas de navegação justas e eficazes.
• A Austrália preside o Comitê de Segurança Marítima.
• A Austrália é um membro fundador da OMI e tem contribuído como membro do
Conselho durante mais de 50 anos.
• Há muito que a Austrália está aberta e disposta a trabalhar com todos os EstadosMembros e com o Secretariado da OMI para assegurar que as decisões do Conselho
sejam justas e sustentáveis.

A Austrália é uma nação marítima importante
• A Austrália é o maior exportador mundial de mercadorias a granel e também é um país
insular.
• A Austrália tem diversos interesses marítimos e está banhada pelos Oceanos Pacífico,
Índico e Antártico.
• A Austrália tem 60 000 quilômetros de litoral, 12 000 ilhas e a terceira maior Zona
Econômica Exclusiva do mundo.

A Austrália tem uma das maiores tarefas de transporte
marítimo do mundo
• A Austrália é o maior exportador mundial de minério de ferro, carvão e bauxita e o
segundo maior exportador de gás natural liquefeito.
• A Austrália tem o maior porto de exportação a granel do mundo.
• 99% do comércio internacional da Austrália é efetuado por via marítima e a Austrália
recebe mais de 28 440 visitas por ano de navios mercantes internacionais.
• Os portos australianos movimentam anualmente cerca de 1,6 mil milhões de toneladas
de carga, mais de 93% das quais são comércio internacional.
• A tarefa de navegação costeira doméstica da Austrália é moldada pelo nosso extenso
litoral e pela distância entre as nossas principais cidades litorais.
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A Austrália tem diversos interesses
marítimos

Proteção Ambiental Marítima

Segurança e navegação dos navios
• A Austrália desenvolveu um sistema de inspeção de classe
mundial do estado do porto baseado no risco. A Austrália
realiza quase 3 000 inspeções de controle do estado do
porto a cada ano e trabalha em estreita colaboração com os
estados de bandeira para tornar os navios mais seguros e
proteger o bem-estar dos navegantes.
• O serviço de tráfego marítimo da Austrália na Grande Barreira
de Coral e no Estreito de Torres reduziu o número médio
anual de encalhes na área em 89 por cento desde 2004.

Busca e salvamento
• A Austrália tem um serviço de busca e salvamento que cobre
um décimo da superfície da Terra. Ele se estende até aos
Oceanos Índico, Pacífico e Antártico e faz fronteira com as
outras 10 regiões de busca e salvamento.
• A Austrália dá um contributo substancial para a criação de
capacidades de busca e salvamento em todas as regiões do
Oceano Índico e do Pacífico.

• A Grande Barreira de Coral da Austrália foi designada a
primeira Zona Marítima Particularmente Sensível (ZMPS) da
OMI em 1990. Foi alargada para incluir o Estreito de Torres
em 2005 e novamente em 2015 para incluir parte do Mar de
Coral.
• A Austrália tem ecossistemas marinhos sensíveis e protege
o ambiente marinho através de um regime interno forte e
do pleno cumprimento das convenções internacionais. A
Austrália também tem disposições nacionais abrangentes
para gerir emergências ambientais marítimas
• A Austrália é um membro ativo do Plano de Contingência
para Derramamentos Marinhos nas Ilhas do Pacífico
(PACPLAN) e fornece assistência aos Estados Insulares do
Pacífico para se prepararem para as operações de combate à
poluição marinha.

Melhorando resultados regionais
• A Austrália investe muito fortemente em esforços de
capacitação nas regiões da Ásia-Pacífico e do Oceano
Índico.
• A Austrália está empenhada em promover normas de boas
práticas para o transporte marítimo internacional, de modo
a que todos os países possam colher os benefícios de um
setor marítimo seguro, vibrante e eficiente e de um ambiente
marinho limpo.

Great Barrier Reef, Queensland

2017, a Austrália
Em 2017, aEm
Austrália
a
respondeurespondeu
a
e salvou e salvou

AMSA

75957595 159 159

AMSA

vidas
de
incidentes incidentes
de
busca e salvamento
busca e salvamento

Austrália A Austrália
cerca de
cebe cercarecebe
de

A Austrália
tem o
A Austrália tem
o

maior
maior

29 000
29 000

porto de
porto de
exportação exportação
a granel
a granel
do mundo do mundo

visitas de navios
itas de navios
mercantes internacionais
ercantes internacionais
por ano.
r ano.
A região
de busca e salvamento
A região de busca
e salvamento
Austrália
cobre mais de
da Austrália da
cobre
mais de

10%10%

superfície terrestre
da superfícieda
terrestre

vidas

99%99%

do comérciodo comércio
de
internacionalinternacional
de
da
mercadoriasmercadorias
da
Austrália é efetuado
Austrália é efetuado
por via marítima
por via marítima

A Austrália mantém
A Austrália mantém
uma rede deuma rede de

11 250
11 250

auxílios à navegação
auxílios à navegação

éa
A AustráliaAéAustrália
a

maior
maior

A área do patrimônio
A área do patrimônio
mundial damundial
Grandeda Grande
de Coral inclui
Barreira deBarreira
Coral inclui

nação
insular com
nação insular
com

29002900

60 000
60 000

900 recifes900
de recifes de
corais e corais e

quilômetros
de
quilômetros
de
litoral e litoral e

900 900

12 000
12 000
ilhas

ilhas

ilhas

ilhas

sendo

send

de 400
MaisMais
de 400

mercadorias
sãopara
enviadas para
mercadorias
são enviadas
dentro
para
fora da Austrália
dentro e para
foraeda
Austrália
utilizando
utilizando mais
de mais de

10001000

rotas marítimas
rotas marítimas
é o maior exportador
A AustráliaAéAustrália
o maior exportador
de mercadorias
mundial demundial
mercadorias
a granel a granel
os portos australianos
e os portose australianos
movimentam
movimentam
cerca de cerca de

1.6 milhões
mil milhões
1.6 mil
de toneladas
de carga anualmente
de toneladas
de carga anualmente

93%93%

comércio comérc
internacion
internacional

75%75%

maiores
navios graneleiros
dos maioresdos
navios
graneleiros
do mundo
(capeà size)
vêmtodos
à Austrália
todos os ano
do mundo (cape
size) vêm
Austrália
os anos
A Zona Marítima
A Zona Marítima
Particularmente
Sensível
Particularmente
Sensível
(ZMPS)Barreira
da Grande Barreira
(ZMPS) da Grande
de Coral,
Estreito de Torres
de Coral, Estreito
de Torres
e Mar
de Coral cobre
e Mar de Coral
cobre
aproximadamente
aproximadamente

A Austrália
tem sido membro
A Austrália tem
sido membro
da OMI
do Conselhodo
daConselho
OMI há mais
de há mais de

968 968
000 000
quilômetros quilômetros
quadrados quadrados

50 anos
50 anos

o mercado de
A Austrália éAoAustrália
mercadoéde
cruzeiros
cruzeiros com
o maiorcom o maior
crescimentocrescimento
do mundo, do mundo,
com mais decom mais de

1.3 milhões
1.3 milhões
Port Hedland, Western Australia
de australianos
fazendo
de australianos
fazendo cruzeiros
emcruzeiros
2017 em 2017

