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II REUNIÃO DE MINISTROS DOS ASSUNTOS DO MAR DA 

CPLP 
 

Luanda, 1 de Junho de 2012 

 
 
 

Resolução sobre os desenvolvimentos da Estratégia dos Oceanos da CPLP  

 
 
Os Ministros responsáveis pelos Assuntos do Mar da CPLP, reunidos em Luanda, 
na II Reunião Ordinária, no dia 1 de Junho de 2012; 
 
Reconhecendo que a Declaração Constitutiva da CPLP, de Julho de 1996, refere como 
um dos objetivos da CPLP “o incentivo à cooperação bilateral e multilateral para a 
proteção e preservação do meio ambiente nos Estados membros, com vista à 
promoção do desenvolvimento sustentável”; 
 
Consciente que no quadro das decisões emanadas da VI Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo da CPLP, realizada em Bissau, em 2006, os Estados membros 
decidiram alinhar a Cooperação da CPLP com os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio; 
 
Dando sequência à aprovação pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros 
da CPLP, realizada na Cidade da Praia, em 20 de Julho de 2009, de uma Resolução 
sobre a “Cooperação na CPLP- Uma visão Estratégica de Cooperação pós Bissau”, 
na qual se reforçaram os instrumentos orientadores da cooperação da CPLP, 
recomendando-se a elaboração de Planos Estratégicos de Cooperação Sectoriais, 
para o incremento da cooperação comunitária, numa lógica de multilateralização e 
o incremento de metodologias e procedimentos que irão promover a eficácia, 
coordenação e harmonização das ações de cooperação a desenvolver pela 
Comunidade; 
 
Congratulando-se com a I Reunião de Ministros responsáveis pelos Assuntos do Mar 
da CPLP, realizada em Março de 2010, em Oeiras, que aprovou a “Estratégia da 
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CPLP para os Oceanos”, que constitui uma visão integrada para a promoção do 
desenvolvimento sustentável dos espaços oceânicos sob as respetivas jurisdições 
nacionais e na qual constam um conjunto de iniciativas específicas e de linhas de 
ação; 
 
Admitindo a necessidade de impulsionar a execução das iniciativas decorrentes da 
Estratégia dos Oceanos da CPLP; 
 
Identificando a necessidade de alargar a partilha de informação e conhecimento 
sobre os Oceanos da CPLP e dinamizar uma rede de cooperação e informação com 
base nos pressupostos da Estratégia dos Oceanos da CPLP; 
 
Constatando, que a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, Rio +20, tem como objectivo um acordo político renovado 
relativamente ao desenvolvimento sustentável e a procura de caminhos para 
enfrentar desafios novos e emergentes;    
 
Tendo presente que um dos temas centrais da Rio+20 é a Economia Verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável, que promova a conservação do 
ambiente, contribua para a erradicação da pobreza e se paute por ser de baixo 
carbono e que potencie o uso eficiente dos recursos naturais, considerando a 
economia azul como a componente Oceano desta economia verde; 
 
Considerando a Declaração da CPLP à Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, assinada pelos Ministros do Ambiente da CPLP e 
seus representantes, na Ilha do Sal, em 4 de Maio de 2012, em que é referido o 
interesse da CPLP em desempenhar um papel ativo e construtivo na realização e 
seguimento daquela Conferência no reforço da coordenação e diálogo 
intersectorial, nomeadamente, entre as áreas do ambiente, mar, segurança 
alimentar, saúde, juventude e educação, ciência e cultura para o desenvolvimento; 
 
Tomando nota, com satisfação, da constituição do Secretariado Técnico Permanente 
para os Assuntos do Mar e do seu Programa de Atividades, bem como das 
conclusões da Reunião Técnica de Pontos Focais para os Assuntos do Mar. 
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DECIDEM: 

 
1. Aprovar o Plano de Atividades do Secretariado Técnico Permanente da 

Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar; 
 
2. Considerar como objetivo a ser alcançado, a gestão sustentável dos oceanos, 

privilegiando uma abordagem de longo prazo e de cooperação internacional, 
no quadro dos desafios emergentes;  

 
3. Estimular a articulação da Estratégia dos Oceanos da CPLP com outras áreas 

setoriais da CPLP no domínio do Desenvolvimento Sustentável e incremento 
da cooperação conjunta; 

 
4. Recomendar o alargamento da partilha de informação e conhecimento sobre os 

Oceanos da CPLP e a dinamização de uma rede de cooperação e troca de 
informação entre os Estados membros, com base nos pressupostos da 
Estratégia dos Oceanos da CPLP, que se consubstanciará num Plano de Ação 
que contemple a identificação das valências e necessidades de cada Estado 
membro; 

 
5. Exortar o Secretariado Técnico Permanente da Reunião de Ministros dos 

Assuntos do Mar a iniciar um processo de articulação e concertação, 
preferencialmente por via eletrónica, com os Pontos Focais para os Assuntos 
do Mar, até Novembro de 2012, a propor calendários para o desenvolvimento 
das iniciativas especificas acordadas; 

 
6. Exortar à criação do grupo de trabalho previsto na iniciativa de Segurança e 

Vigilância Marítima, para a identificação de áreas estratégicas de interesse 
comum aos Estados membros da CPLP e requisitos para a construção do 
Observatório de Informação Estratégica Marítima, devendo cada Estado 
membro indicar uma instituição para participar nesse grupo;  

 
7. Encorajar os Estados membros a mobilizar a captação de recursos para as 

atividades a realizar no quadro da Estratégia dos Oceanos da CPLP; 
 



 

COMUNIDADE  DOS  PAÍSES  

DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 

 4 

8. Incentivar os Estados membros a apresentar novas iniciativas no quadro da 
Estratégia dos Oceanos da CPLP. 

 
Feita em Luanda, a 1 de Junho de 2012 


