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Resumo Executivo 
A NOAA Pescas está se esforçando para atender as necessidade das partes interessadas de forma homogênea, 

buscando engajar comunidades carentes na ciência, conservação e gestão dos recursos oceânicos da nação e seu 

habitat. Esta estratégia nacional baseia-se nos esforços anteriores de equidade e justiça ambiental da NOAA Pescas para 

fornecer orientação de como incorporar e priorizar a EEJ nas atividades em andamento e futuras para ajudar a missão da 

NOAA Pescas. 
 

As atividades de ciência, conservação e gestão da NOAA Pescas atendem a uma variedade diversificada de comunidades 

nos Estados Unidos e territórios. Reconhecendo que nem todas as comunidades têm iguais oportunidades de acesso aos 

serviços da NOAA Pescas, definimos três objetivos gerais (Tabela 1). Esta estratégia nacional necessita de planos de 

implementação gradual e relatórios anuais de progresso para garantir melhorias em cinco pontos centrais: Política, 

Pesquisa, Divulgação, Benefícios e Governança. Um sexto ponto central, Ambiente de Capacitação, fornece à equipe da 

agência o suporte e as ferramentas necessárias para implementar as mudanças (Tabela 1). 

A identificação e o reconhecimento de comunidades carentes, bem como a abordagem dos obstáculos de acesso que 

enfrentam, permitirão que a NOAA Pescas atenda de forma mais equitativa e eficaz a todas as comunidades Concentrar-

se nesses seis objetivos principais fornecerá uma administração mais equitativa dos recursos oceânicos do país e seu 

habitat. 
 

Essa estratégia nacional é resultado da orientação de recentes ordens executivas do Plano de Ação de Equidade do 

Departamento de Comércio do Conselho Climático da NOAA e da liderança da NOAA Pescas, bem como da participação 

animada da equipe e de uma necessidade clara e crescente indicada por comunidades carentes. Para ser claro, essas 

orientações não compactuam com empresas como de costume e não se trata de um rebranding de atividades 

existentes. Em vez disso, esta estratégia nacional descreve o caminho que a NOAA Pescas tomará para incorporar a EEJ 

nos serviços vitais que fornecemos a todas as partes interessadas. 
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Tabela 1. Três metas gerais da NOAA Pescas e seis objetivos principais da EEJ 
 

Objetivos de Equidade e Justiça Ambiental da NOAA Pescas 

Priorizar a identificação, o tratamento 
equitativo e o envolvimento significativo de 

comunidades carentes. 

 

Fornecer uma entrega 
equitativa de serviços. 

 

Priorizar a EEJ em nosso trabalho e missão. 

Objetivos 

 

Ambiente de Capacitação: 
Fornece suporte institucional, incluindo treinamento e recursos necessários para implementar múltiplas abordagens da 
EEJ na NOAA Pescas. A liderança e a administração interna identificarão a EEJ como prioridade e incentivarão a equipe a 

considerar a EEJ em todos os aspectos de seu trabalho. 

Incorporar Equidade e 
Justiça ambiental na 

Política e Planos: 
Certificar que nossas políticas 

promovam a igualdade de 
oportunidades para todos e 

não criem desigualdades não 
intencionais ou encargos 

desiguais para  
comunidades carentes. 

Equidade na 
pesquisa e Pesquisa 

Equidade: 
Identificar comunidades 
carentes, abordar suas 

necessidades e avaliar os 
impactos do 

gerenciamento  
de decisões. 

 
Alcance e envolvimento 

Equitativamente: 
Construir relacionamentos 

com comunidades 
carentes para melhorar o 

entendimento de suas 
necessidades, e aprimorar 

as informações 
compartilhadas com todas 

as partes interessadas. 

 
Distribuir de forma 

Equitativa os 
Benefícios: 

Distribuir benefícios de 
forma equitativa entre 
as partes interessadas 
aumentando o acesso a 

oportunidades para 
comunidades carentes. 

 
Inclusiva 

Governança: 
Proporcionar o 

envolvimento 
significativo de 

comunidades carentes 
nos processos de 

tomada de decisão. 

 




