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Estratégia da CPLP para os Oceanos  

 
 

Plano de Ação do Mindelo 2019-2021 
Presidência pro tempore de Cabo Verde 

 
 

 

São Objetivos Gerais da “Estratégia da CPLP para os Oceanos”:  
a) Promover os princípios estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;  
b) Contribuir para uma melhor gestão e desenvolvimento sustentável dos oceanos, através da aplicação da abordagem multisetorial (incluídas as 

abordagens de defesa, ambiental, científica, tecnológica, social e económica) e da cooperação internacional;  
c) Promover a constituição de áreas marinhas protegidas nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nos Estados membros da CPLP;  
d) Promover medidas de compreensão e de adaptação à mudança do clima nas regiões costeiras;  
e) Contribuir para o reforço de uma rede de recursos humanos capacitada para desenvolver uma política de oceanos integrada;  
f) Promover medidas de aproveitamento económico dos recursos marinhos, incluindo o encorajamento de parcerias empresariais. 

 
O Secretariado Técnico Permanente, coordenado por Cabo Verde, com apoio de Timor-Leste e Angola, será responsável por implementar o 

Plano de Ação, cabendo-lhe: 

• Acompanhar a realização das atividades referidas no presente Plano de Ação, mantendo um contacto regular com os Pontos Focais Nacionais 
e com o Secretariado Executivo da CPLP; 

• Partilhar com regularidade (a definir em sede de reunião técnica) os avanços alcançados, no âmbito do Plano de Ação; 

• Apoiar a concertação política e técnica no âmbito dos assuntos dos mares e garantir a representação da CPLP nos Fóruns internacionais; 
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I. Ações Transversais 

Atividades Cronograma Responsável 
Estratégia da CPLP para os Oceanos: atualização  

Conclusão via eletrónica do trabalho de atualização iniciado na IV RPF AM Março de 2020 Todos EM; Cabo Verde 

Portal da CPLP para o Oceano: atualização  
Os PF dos assuntos do mar da CPLP comprometem-se a enviar com caráter regular as informações 
nacionais pertinentes sobre o setor para atualização do Portal do Oceano da CPLP, como por exemplo 
atividades de celebração no âmbito do dia Mundial dos Oceanos; avanços sobre o ODS 14 e outras; 

Permanente Todos EM; SECPLP 

Monitorização e relato sobre o ODS 14:    

Partilha de informação entre os Estados-Membros sobre realizações e avanços Pontual: Reuniões 
Ministeriais 

Permanente: Portal  

Todos EM 

Projeção Internacional da CPLP através do Oceano  
Concertação política, diplomática e técnica sobre pontos comuns da agenda do Oceano e sua divulgação 
em fora regionais e internacionais;  

Permanente  Cabo Verde; SECPLP 

Identificar oportunidades de financiamento/parcerias/capacitações para cumprimento acordos 
internacionais;  

Permanente Todos EM; SECPLP 

Celebração do 8 junho_ Dia Mundial dos Oceanos. (partilha de iniciativas nacionais) 8 junho Todos EM 

Literacia do Mar na CPLP   

Kit do Mar  
Atlas do Mar  
Ações de Sensibilização e Educação  

Permanente Todos EM 

Cooperação Triangular para o Oceano na CPLP 

Identificar e estabelecer parcerias com os Observadores Associados e Consultivos da CPLP, Sociedade 
Civil e Organizações internacionais 

Permanente Todos EM  
SECPLP 

Identificação de Financiamentos 

Promover a procura sistemática de fontes de financiamento junto de diferentes parceiros de 
desenvolvimento públicos e privados para a concretização do Plano de Ação; 

Permanente Proponente da 
atividade;  
Todos EM;  
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II. Iniciativas prioritárias  
(identificadas na III RMAM, Díli, maio 2016) 

 

A. CRIAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA CPLP 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incentivar a investigação científica e aprofundar a capacidade das entidades públicas e privadas nas diversas áreas 
ligadas ao mar, de forma a auxiliar o processo decisório eficaz e capaz de identificar riscos e oportunidades na economia do oceano, de acordo com 
os princípios do desenvolvimento sustentável. 
 
REFERÊNCIA ODS: 14 a - Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios 
e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a 
contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. 

 
Proposta de debate pela RPF AM:  

• Atividade proposta na I RM AM sem desenvolvimentos significativos;  

• Os EM deveriam ter manifestado o seu interesse (justificado) até maio de 2016;  

• Atualização dos TdR da atividade; 

 

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Atualizar os TdR da atividade, tendo em 
vista a sua transformação numa ferramenta 
informática com a designação “Centro de 
Conhecimento de Ciências do Mar da 
CPLP”, enquanto contributo para o reforço 
técnico do “Portal do Oceano da CPLP” 

• Apresentação da nova 
funcionalidade informática “Centro 
de Conhecimento de Ciências do 
Mar da CPLP” 

• Criação de um separador no Portal 
do Oceano da CPLP com a 
designação “Centro de 
Conhecimento de Ciências do Mar 
da CPLP” 

 
 

Até junho de 2020 Portugal (contribuição 
em género via Fundação 
de Ciência e Tecnologia 
(FCT): personalização de 
um meta-motor de 
pesquisa RCAAP 
(Repositório Cientifico de 
Acesso Aberto de Portugal) 
para as Ciências do Mar 
CPLP 

Portugal  
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B. ATLAS DOS OCEANOS DA CPLP 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir para o aumento do conhecimento da sociedade civil sobre os oceanos através do estabelecimento de um Atlas 
multimédia de acesso livre e para o reforço do papel dos oceanos como componente essencial à história e cultura dos países de língua portuguesa.  

 
REFERÊNCIA ODS: 14 a - Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios 
e orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a 
contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos.  

 
Proposta de debate pela RPF AM:  
Estava prevista a sua finalização no 1º semestre de 2018;  

 

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Avaliar junto do Brasil o ponto de situação 
relativo à finalização da atividade 
 

• Atlas dos Oceanos da CPLP 
concluído 

• Edição do Atlas dos Oceanos da 
CPLP no Portal Oceano da CPLP 

junho 2020 Brasil Brasil  
Secretariado Técnico 
Permanente (StP) 
SECPLP 
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C. EXTENSÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL E PROGRAMAS ASSOCIADOS  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Concertar esforços para a partilha de informação relevante e promoção de atividades de capacitação sobre 
os projetos de extensão da plataforma continental.  
 
REFERÊNCIA ODS 14.c: Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido 
na UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos 
seus recursos, conforme registado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos” 

 
Proposta de debate pela RPF AM:  
 

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Partilha de conhecimento e informação sobre 
os processos de extensão das plataformas 
continentais dos Estados-Membros 
  

• Constituição de um Grupo Técnico 
para partilha de informação sobre os 
processos de extensão das 
plataformas continentais dos 
Estados-Membros 

Permanente  A definir 
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D. PROJEÇÃO INTERNACIONAL DA CPLP ATRAVÉS DOS OCEANOS  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover a concertação no âmbito das organizações internacionais sempre que sejam abordadas questões 
relativas aos oceanos sobre as quais exista uma posição comum de todos os países.  

 
REFERÊNCIA ODS 17.16: Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e 

compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento. 

 
Proposta de debate pela RPF AM:  

• Concertação para posicionamentos comuns na agenda internacional e busca de parceiros e financiamentos;  

• Incluir como atividade transversal 

 

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Participação da CPLP nas Conferências das 
Partes para as Alterações Climáticas. 
(próxima: 25º COP, Madrid, dez de 2019);  

• Articulação com PF Nacionais do 
Clima  

• Integração da componente dos 
Oceanos nas NDC (Contribuições 
Nacionais Determinadas);  

• Oportunidades de 
parcerias/financiamentos 
identificados 

Dezembro de 2019 
 

Permanente 

- Todos EM 
SECPLP 

Participação da CPLP nas Conferências das 
Partes para a “Convenção sobre a 
Biodiversidade Biológica. (próxima: 15ª 
COP, em Kuming, China 2020) 

• Articulação com PF Nacionais da 
Biodiversidade 

• Debate e posicionamento sobre nova 
estratégia; 

• Oportunidades de 
parcerias/financiamentos 
identificados  

Fevereiro de 2020 
 
 

Permanente 

- Todos EM 
SECPLP 

Participação da CPLP na 4ª Conferência 
Intergovernamental sobre a adoção de um 
instrumento legalmente vinculativo da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 

• Debate e posicionamento sobre 
“Protocolo sobre a conservação e uso 
sustentável da diversidade biológica 
marinha em áreas fora da jurisdição 
nacional” 

Até ao final de 2020 - Todos EM 
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Direito do Mar, agendada para 2020, na sede 
das Nações Unidas, em Nova Iorque;   

Participação da CPLP na 5ª Reunião da 
Assembleia Ambiental das Nações Unidas, 
em 2021, no Quénia;  
 

• Tomada de posição conjunta, 
especifica sobre o lixo marinho;  

• Apresentação dos avanços do 
compromisso da CPLP por um mar 
sem lixo  

Até ao final de 2021 - Todos EM 

Participação da CPLP na 2º Conferência 

Oceanos das Nações Unidas, Lisboa, junho 
2020  

• Debater a implementação do ODS 14;  

• Debater participação da CPLP 

Até junho de 2020 - Concertação entre a 
Presidência Cabo-
Verdiana da CPLP e 
Portugal 

Celebração do dia 8 de junho – Dia Mundial 
dos Oceanos  

• Partilha de iniciativas de âmbito 
nacional, a colocar no Portal dos 
Oceanos da CPLP 

Permanente - Todos EM 
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E. PARCERIA DA CPLP PARA UM MAR SEM LIXO 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estabelecer uma parceria da CPLP para o lixo marinho destinada a implementar medidas de prevenção 
para reduzir o lixo proveniente de fontes terrestres e marinhas e medidas corretivas de limpeza no mar e áreas costeiras e de valorização 
do lixo marinho, numa perspetiva de sustentabilidade. 
 
REFERÊNCIA ODS 14.1: Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, 

incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. 

 
Proposta de debate pela RPF AM:  

• Confirmação do interesse dos países na continuação desta atividade;   

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Adesão ao compromisso: CPLP por um mar 
sem lixo 

• Assinatura da carta de compromisso 
político para o combate ao Lixo 
marinho  

Novembro 2019 -  Todos EM 

Atualizar os Pontos Focais para o Lixo 
Marinho 

• Pontos Focais sobre Lixo Marinho 
identificados  

Fevereiro de 2020 - Todos EM 

Elaboração de um TdR para a realização de 
atividades de diagnóstico; 

• TdR elaborados 

• Identificação e envolvimento de 
vários detentores de interesse;  

• Partilha de soluções técnicas, legais e 
políticas, de base económica e/ou 
comunitária, que ajudem a prevenir, 
reduzir e gerir o lixo marinho 

fevereiro 2020/ 
junho 2020 

-  Todos os PF Lixo 
Marinho 
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F. DESENVOLVIMENTO DE CLUSTERS MARÍTIMOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dinamizar o desenvolvimento do setor privado e da economia azul através da partilha de experiências e 
sinergias e criação de parcerias empresariais inovadoras e competitivas em atividades económicas ligadas ao mar  
 
REFERÊNCIA ODS: 14.7 - Até 2030, aumentar os benefícios económicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos 
desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo. 

 
 
Proposta de debate pela RPF AM:  

• Debater novas atividades para impulsionar a Economia Azul;  
 

Atividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Identificação no separador “Economia Azul” 
do Portal do Oceano da CPLP, dos clusters 
de Economia Azul de cada Estado-Membro 
e dos instrumentos de financiamento 
disponíveis públicos e privados 

 

• Partilha de informação e apoio à 
realização de investimentos na 
Economia Azul 
 

Até junho de 2020 
Permanente 

- Todos os EM 
StP 
SECPLP 

 


