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V REUNIÃO DE MINISTROS DOS ASSUNTOS DO MAR DA 
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - CPLP 

 
Luanda, 26 de Maio de 2022 

 
“Mobilizar Parcerias e Investimentos para o Desenvolvimento Sustentável dos Mares da 

CPLP. Desafios e oportunidades” 

 
 

Resolução sobre a Criação da Plataforma de Cooperação na Promoção da Pesca 
Sustentável e Combate à Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada entre 

os Estados-Membros da CPLP 
 
 
Os Ministros dos Assuntos do Mar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
ou seus representantes, reunidos por ocasião da V Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar 
da CPLP, em Luanda, Angola, no dia 26 de Maio de 2022; 
 
Reafirmando o seu compromisso com a implementação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, em 
especial o número 14: “Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos 
marinhos para o Desenvolvimento Sustentável”; 
 
Confirmando a relevância e pertinência da “Estratégia da CPLP para os Oceanos” como 
documento sectorial destinado a promover o desenvolvimento sustentável do espaço oceânico 
sob jurisdição dos Estados-Membros da CPLP e reiterando que este é o instrumento primordial 
para orientar a cooperação da Comunidade neste domínio; 
 
Preocupados com o flagelo da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) e os seus 
efeitos adversos nas unidades populacionais, nos ecossistemas marinhos, nos modos de 
subsistência dos pescadores e outros profissionais de sectores complementares, assim como a 
crescente necessidade de segurança alimentar a nível mundial; 
 
Reconhecendo o papel do Estado do Porto na adopção de medidas eficientes que promovam a 
utilização, aproveitamento e exploração sustentável e a conservação a longo prazo dos 
recursos marinhos vivos; 
 
Conscientes da necessidade de incrementar a coordenação aos níveis regionais e inter-regionais 
para combater a pesca INN através de medidas do Estado do Porto; 
 
Reconhecendo a mais-valia de reforçar as suas capacidades na promoção da pesca sustentável e 
no combate à pesca INN, através do estabelecimento de uma plataforma de cooperação no 
âmbito da CPLP visando contribuir para o reforço das capacidades nacionais na promoção da 
pesca sustentável e no combate à pesca INN; 
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Saudando os resultados das reuniões realizadas a 19 de Novembro de 2021, à margem da 2ª 
Conferência Internacional Crescendo Azul, em Vilankulos, Moçambique, e a 18 de Fevereiro 
de 2022, à margem da Semana dos Oceanos de Angola no Ano Internacional da Pesca de 
Pequena Escala da Aquicultura, no Namibe, Angola, bem como das reuniões técnicas de 
pontos focais subsequentes. 
 
 
DECIDEM: 
 

1. Promover esforços visando a aprovação nacional de instrumentos da FAO como o 
“Acordo sobre Medidas do Estado do Porto contra a pesca ilegal, não-declarada e não-
regulada” e outros instrumentos jurídicos complementares de combate à Pescas INN 
e de promoção da segurança alimentar; 
 

2. Incitar a participação dos Estados-Membros, ao mais alto nível, na Conferência dos 
Oceanos das Nações Unidas, nomeadamente no evento paralelo que será promovido 
pela CPLP e pela FAO, sobre “Soluções e parcerias para promover a pesca sustentável 
e fortalecer a implementação de instrumentos internacionais para prevenir, deter e 
eliminar a pesca INN”, a realizar na sede da CPLP, em Lisboa, no dia 29 de Junho de 
2022; 

 

3. Encorajar a conclusão do processo de redacção do “Acordo de Criação da Plataforma 
de Cooperação para a Promoção da Pesca Sustentável e Combate à Pesca Ilegal, Não 
Declarada e Não Regulamentada Entre os Estados-Membros da CPLP”, visando a sua 
aprovação numa reunião de alto-nível, a realizar na sede da CPLP, em Lisboa, no dia 
29 de Junho de 2022. 
 

 

 

Feita em Luanda, a 26 de Maio de 2022. 


