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GABINETE DO MINISTRO 
 
 

TÓPICOS  
DISCURSO DE ABERTURA DA V REUNIÃO DOS MINISTROS DOS ASSUNTOS 

DO MAR DA CPLP 
 

“Mobilizar Parcerias e Investimentos para o Desenvolvimento Sustentável 
do Oceano da CPLP. Desafios e oportunidades” 

 
1. O mar, sem duvida, fala português! 

2. A CPLP é uma comunidade constituída, totalmente, por estados costeiros. Estados com 

uma ligação inquestionável com os oceanos. Facto que acresce a nossa 

responsabilidade no Desenvolvimento Sustentável do Oceano da CPLP. 

3. Os oceanos ocupam mais de 70% do planeta, contendo quase 97% de toda a água 

existente na terra. 

4. São imprescindíveis na regulação do clima e das demais condições meteorológicas e 

são o habitat natural para a maior biodiversidade do nosso planeta. 

5. A urgência da ação oceânica tem a sua origem nas preocupações ambientais mais 

amplas, e querer, hoje, uma tomada de consciência crescente da necessidade da 

preservação dos ecossistemas oceânicos.  

6. O momento é de preocupação e urgência, que requer dos decisores posições de força e 

medidas de coragem, sempre cientes de que tudo o que possamos agora fazer, será 

sempre pouco, diante da urgência de mudar o estado de coisas. 

7. O sucesso das nossas ações conjuntas depende, fundamentalmente, de uma aposta clara 

na inovação tecnológica e da investigação aplicada, capaz de produzir resultados 

científicos criteriosos e rigorosos, que auxiliam os decisores.  

8. Por isso, urge criar na CPLP uma comunidade cientifica vocacionada para melhorar a 

gestão e desenvolvimento sustentável dos oceanos, através da aplicação de uma 

abordagem multissetorial, incluindo as abordagens de defesa, ambiental, científica, 

tecnológica, social e económica da cooperação internacional. 

9. Todas as parcerias e os investimentos que possamos almejar, todos os desafios e 

oportunidades que possamos identificar, deve ser neste sentido.  

10. Pôr a ciência e a tecnologia ao serviço do desenvolvimento sustentável dos nossos 

oceanos.  

11. E aqui, Cabo Verde quer, colocar à disposição de todos os estados membros, o nosso 

Centro Oceanográfico do Mindelo, que enquanto centro permanente de pesquisa 

moderna, tem o objetivo de fornecer uma base multifuncional para observação 

oceânica de longo prazo e pesquisa de campo na região tropical do Atlântico Nordeste 

e criar oportunidades para fortalecer as capacidades e a educação acadêmica na África 

Ocidental. 

12. Em parceria estreita e comunitária, o navio oceanográfico angolano “Baía Farta” 

poderá também ser uma mais valia à CPLP, aproveitando o nosso centro e técnicos. 

13. E assim, criar uma verdadeira estratégia comunitária para o mar.   

 

 


