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II REUNIÃO DE MINISTROS DOS ASSUNTOS DO MAR DA 
CPLP 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE LUANDA 

 
 
 
Os Ministros responsáveis pelos Assuntos do Mar da CPLP ou seus 
representantes, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe, reunidos em Luanda, no dia 1 de Junho de 2012, durante a II 
Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP; 
 
Tendo presentes os objetivos que nortearam a criação da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, nomeadamente o compromisso assumido pelos Chefes 
de Estado e de Governo na Declaração Constitutiva da CPLP, de 17 de Julho de 
1996, “de reforçar os laços de solidariedade e de cooperação que os unem, 
conjugando iniciativas para a promoção do desenvolvimento económico e 
social dos seus Povos”;  
 
Considerando a necessidade de promover o desenvolvimento de uma cooperação 
mutuamente vantajosa na base do respeito pelos princípios da igualdade 
soberana dos Estados, da integridade nacional, do primado da democracia, do 
Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos e da justiça social; 
 
Retomando o compromisso assumido na I Reunião de Ministros dos Assuntos do 
Mar, realizada em Oeiras, em Março de 2010, que visa a implementação da 
Estratégia da CPLP e iniciativas específicas aprovadas; 
 
Reconhecendo que a Estratégia da CPLP para os Oceanos é um instrumento que 
promove a junção de esforços dos Estados membros, com vista ao 
desenvolvimento sustentável dos espaços oceânicos sob as suas respetivas 
jurisdições nacionais, inclusive por meio de cooperação internacional;  
 
Reafirmando que as iniciativas específicas aprovadas são os primeiros e 
importantes passos para a concretização efetiva das ações a implementar no 
âmbito da Estratégia; 
 
Incentivando os Estados membros a desenvolver outras iniciativas específicas 
que promovam o desenvolvimento sustentável dos espaços oceânicos por meio 
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da cooperação internacional, e possam proporcionar maior projecção da CPLP 
no cenário internacional; 
 
Tendo em conta que os Estados membros possuem extensões marinha e costeira 
que agregam vasto potencial de recursos vivos e não vivos, principalmente no 
que tange à biodiversidade marinha;  
 
Considerando a necessidade de reforçar os laços de cooperação e amizade entre 
os Estados membros da CPLP para juntos desenvolverem iniciativas que 
promovam a capacitação, a formação e o intercâmbio técnico e científico nos 
assuntos relativos às ciências do Mar;  
 
Tendo em vista que a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, Rio+20 constitui uma oportunidade impar de diálogo entre os 
Estados participantes que resulte na implementação de ações concretas, as quais 
poderão contribuir para o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos 
e a consequente geração de riqueza e bem-estar dos povos;  
 
Identificando a necessidade de alargar a partilha de informação e conhecimento 
sobre os Oceanos da CPLP, bem como dinamizar uma rede de cooperação e 
informação com base nos pressupostos da Estratégia dos Oceanos da CPLP; 
 
Tendo presente o interesse da CPLP em desempenhar um papel ativo e 
construtivo no reforço da coordenação e diálogo intersectorial, nomeadamente 
entre as áreas do Mar, Defesa, Ambiente, Segurança Alimentar, Ciência, Cultura 
e Educação para o Desenvolvimento, como contributo para o debate sobre uma 
nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável; 
 
Assim, os Ministros responsáveis pelos Assuntos do Mar da CPLP ou seus 
representantes, 
 
Exortam os Estados membros a implementar as iniciativas aprovadas e a 
renovar o seu compromisso com a Estratégia dos Oceanos da CPLP;  
 
Recomendam ao Secretariado Técnico Permanente dos Assuntos do Mar que 
tome em atenção as discussões da Rio+20 e proponha aos Estados membros, 
caso se mostre necessária, a sua compatibilização com a Estratégia;  
 
Recomendam a mobilização de recursos, pelos Estados membros da CPLP, para 
as atividades a realizar no quadro da Estratégia, incentivando à implementação 
de todas as suas iniciativas. 
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Manifestam o seu agradecimento ao Governo da República de Angola, pela 
calorosa hospitalidade e acolhimento, pelas excelentes condições de trabalho 
proporcionadas, bem como ao Secretariado Executivo da CPLP pelo 
significativo apoio prestado.  
 

                                                                          

 
Luanda, 1 de Junho de 2012 

 
 
 
______________________________ 
Pela República de Angola 
Afonso Pedro Canga 
Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 
 
 
 
 
________________________________ 
Pela República Federativa do Brasil 
Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto 
Comandante da Marinha do Brasil  
 
 
 
 
________________________________ 
Pela República de Cabo Verde 
Adalberto Vieira 
Secretário de Estado dos Recursos Marinhos 
 
 
 
 
________________________________ 
Pela República de Moçambique 
Henrique Banze 
Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
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________________________________ 
Pela República Portuguesa 
Assunção Cristas 
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe 
 
 
 
 
 


