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Estratégia da CPLP para os Oceanos 

 

Plano de Trabalho 2022-2024 
 

(Actualização do Plano de Trabalho 2019-2021) 
 
 

 
 
São Objectivos 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 multissectorial (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 Angola, com apoio de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, será responsável por implementar o Plano de 

Acção, cabendo-lhe: 

• Acompanhar a realização das actividades referidas no presente Plano de Trabalho, 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 Trabalho; 

• 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 

Actividades Cronograma Responsável 
Portal da CPLP para o Oceano: actualização regular 

Compilação de informações nacionais pertinentes sobre o sector e seu envio ao Secretariado Executivo da 
CPLP (SECPLP), para actualização do Portal do Oceano da CPLP, partilhando informação como:  

− Relato sobre avanços no ODS 14;  

− Actividades no âmbito da Década das Ciências Oceânicas para o Desenvolvimento Sustentável;  

− Iniciativas nacionais de celebração do 8 Junho - Dia Mundial dos Oceanos; 

− Material de literacia, sensibilização e educação sobre o Oceano; 

− Legislação nacional, Programas e Planos de Acção para o setor; 

− “Estado da arte” no âmbito da Economia Azul 

− Outra informação considerada relevante. 
 

− Até 15 de Junho de 2022 
– SECPLP enviará uma 
matriz com indicação 
de documentação a 
disponibilizar pelos EM; 

− Até 31 de Julho de 2022, 
PF para os Assuntos do 
Mar remeterão a 
documentação nacional 
disponível 

− A actualização destes 
elementos deve ser 
efectuada 
semestralmente  

Todos EM 
Pontos Focais dos 
Assuntos do Mar 
SECPLP 

Projecção Internacional da CPLP através do Oceano  
Concertação política, diplomática e técnica sobre pontos comuns da agenda do Oceano e sua divulgação, 
pela Presidência da Comunidade ou pelo SECPLP, em fora regional e internacional 
 

Permanente  Presidência em exercício 
 SECPLP 

Identificar oportunidades de financiamento/parcerias/cooperação para o cumprimento da Agenda do 
Oceano da CPLP  
 

Permanente Todos EM 
SECPLP 

Mobilização e Reforço de Parcerias (ODS 17) 

− Identificar e estabelecer parcerias com os Observadores Associados e Consultivos da CPLP, Sociedade 
Civil e Organizações internacionais, nomeadamente por via da identificação de disponibilidades para 
apoio ao reforço de formação e capacitação no setor do Oceano (bolsas de estudo, isenção de propinas, 
vagas em cursos de formação e/ou graduação, estágios, etc.) 

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

Permanente Presidência em exercício 
Todos EM  
SECPLP 

https://www.un.org/en/observances/international-decades
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− Promover a apresentação do Plano de Trabalho 2022-2024 a diferentes parceiros, visando o reforço e 
mobilização de parcerias 
 

Articulação com outras iniciativas sectoriais da CPLP 

− Dinamizar a articulação com o sector do Turismo para identificar sinergias que apoiem a 
implementação da acção do Plano de Trabalho do Sector do Turismo: “Apoiar acções que promovam 
a gestão ambiental de orlas costeiras e a certificação de praias nos Estados-Membros da CPLP” 

− Dinamizar a articulação com o sector Ambiente da CPLP para apoiar a execução do projecto “Apoio à 
constituição da Rede de Reservas da Biosfera da UNESCO nos países da CPLP” 

− Dinamizar a articulação com o sector da Economia, visando a identificação de iniciativas que 
promovam o desenvolvimento da Economia Azul; 

− Desenvolver a articulação com o setor Energia, para avaliar e incentivar o crescimento da capacidade 
de produção de energia oceânica; 

Permanente Todos EM  
SECPLP 

Criação de um prémio para reconhecimento de boas práticas na CPLP no setor do Oceano 

− Definir os TdR da actividade (até final de 2022); 

− Apresentação dos TdR aos pontos focais numa reunião virtual (até ao final do primeiro trimestre de 
2023); 

− Atribuição do primeiro prémio de reconhecimento na VI RMAM (em maio de 2024) 

Até maio de 2024 Portugal em parceria 
com os restantes EM 
SECPLP 

 
  



(2022/05/25) 
 
 

 

4 
 

 
 

II. Iniciativas prioritárias  
 
 

A. INVESTIGAÇÃO SOBRE O OCEANO DA CPLP 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− 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; 

− Contribuir para o aumento do conhecimento da sociedade civil sobre os oceanos. 
 
REFERÊNCIA ODS:  

− 14.5 - Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor 
informação científica disponível  

− 14.8 - 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. 

 
Actividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 

Financiamento 
Responsável 

 Lançamento do “Centro de Conhecimento 
de Ciências do Mar da CPLP” 

• Actualizar os TdR da actividade 
“Centro de Estudos do Mar da 
CPLP”, renomeado “Centro de 
Conhecimento de Ciências do Mar 
da CPLP”; 

• Apresentação do modelo de Centro 
desmaterializado e das suas 
funcionalidades, visando a sua 
integração no Portal de Oceano da 
CPLP; 

Até dezembro de 
2022 

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

Portugal  
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• Desenvolver a articulação com os 
Centros de referência de Cabo Verde 
(IMAR e Centro Oceanográfico do 
Mindelo), bem como com outros 
Centros existentes nos restantes 
Estados-Membros; 

1ª Conferência de Hidrografia da CPLP • 1ª Conferência de hidrografia 
realizada; 

• Capacidades de cada Estado-
Membro na hidrografia 
identificados; 

• Constrangimentos e desafios ao 
avanço da hidrografia nos Estado-
Membros identificados: 

• Propostas para a cooperação na área 
da hidrografia na CPLP identificadas 
em áreas como: levantamentos 
hidrográficos, produção de 
cartografia náutica, maritime safety 
information (MSI), etc. 

• Rede de contactos na área da 
hidrografia reforçada; 

• Estratégia de cooperação para o 
desenvolvimento da hidrografia nos 
países da CPLP definida;  

• Rotatividade para o acolhimento da 
Conferência de Hidrografia da CPLP 
estabilizada. 
 

Julho de 2022  Portugal Instituto 
Hidrográfico de 
Portugal 
SECPLP 

 
 
 
 
 
 



(2022/05/25) 
 
 

 

6 
 

 

 
B. EXTENSÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL E PROGRAMAS ASSOCIADOS  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Concertar esforços para a partilha de informação relevante e promoção de actividades de capacitação sobre 
os projectos de extensão da plataforma continental.  
 
REFERÊNCIA ODS 14.10: Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como reflectido 
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” 

 
Actividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 

Financiamento 
Responsável 

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

• Partilha no Portal do Oceano da 
CPLP dos processos de extensão das 
plataformas continentais dos 
Estados-Membros entregues às NU 
(documentos públicos) 

• Avaliar a pertinência de constituição 
de um Grupo Técnico para partilha 
de informação sobre estes processos 
 

Permanente  A definir 

 
 
 
 

 
C. PROJEÇÃO INTERNACIONAL DA CPLP ATRAVÉS DOS OCEANOS  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

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

− 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.  
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REFERÊNCIA ODS 17.16: Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissectoriais que mobilizem e 
compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objectivos do desenvolvimento sustentável em todos os 
países, particularmente nos países em desenvolvimento. 
 

Actividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 
Financiamento 

Responsável 

Participação da CPLP na 2º Conferência 
Oceanos das Nações Unidas, Lisboa, Junho 
2022 

 

• Debater a participação concertada da 
CPLP, V RMAM, 26 Maio, Luanda 

 

 27 Junho a 1 de 
Julho 

- Concertação entre a 
Presidência em 
exercício e Portugal 

Participação da CPLP nas Conferências das 
Partes para a “Convenção sobre a 
Biodiversidade Biológica. (próxima: 15ª 
COP, em Kuming, China 2022) 

• Articulação com PF Nacionais da 
Biodiversidade 

• Debate e posicionamento sobre nova 
estratégia; 

• Oportunidades de 
parcerias/financiamentos 
identificados  
 

 
 

2 º semestre de 2022 

- Todos EM 
SECPLP 

Participação da CPLP nas Conferências das 
Partes para as Alterações Climáticas. 
(próxima: 27º COP, Egipto, Novembro de 
2022);  

• Articulação com PF Nacionais do 
Ambiente/Clima  

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

• Oportunidades de 
parcerias/financiamentos 
identificados 

 
 Novembro de 2022 

 

- Todos EM 
SECPLP 

Participação da CPLP na 6ª Reunião da 
Assembleia Ambiental das Nações Unidas, 
em 2024, no Quénia;  
 

• Participação nas discussões do 
Comité Interministerial para a 
elaboração de Instrumento 
Internacional contra a Poluição por 
Plásticos assegurada  

• Modalidades e apoios à sua 
aplicação debatida 

Até 6º UNEA, em 
2024 

- Todos EM 
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D. 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 correctivas de limpeza no mar e áreas costeiras e de 
valorização do lixo marinho, numa perspectiva de sustentabilidade. 
 
REFERÊNCIA ODS 14.1: Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de actividades terrestres, 
incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. 

 
Actividades Resultados Cronograma Orçamento _ Fonte 

Financiamento 
Responsável 

Adesão ao compromisso: CPLP por um mar 
sem lixo 

• Carta de compromisso político para 
o combate ao Lixo marinho 
assinada pelos: 
o Ministros dos Assuntos dos 

Mares (Nov 2019); 
o Ministros do Ambiente (Nov 

2020); 
o XXVI Reunião do Conselho de 

Ministros da CPLP, no âmbito 
da Resolução sobre a 
Emergência Climática na CPLP 

o (Julho de 2021); 
o Ministros do Turismo da CPLP 

(abril 2022); 
 

Permanente -  Todos EM 

Actualizar os Pontos Focais para o Lixo 
Marinho 

• Pontos Focais sobre Lixo Marinho 
identificados (em articulação com 
sector do ambiente) 
 

Permanente - Todos EM 
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Promover troca de experiências e debates 
multiactores e multisectores, sobre 
prevenção e redução do lixo marinho 

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

Permanente -  Todos EM 
(em articulação com 
sector do ambiente) 

Apoio à implementação da Resolução da 
UNEA sobre lixo marinho 

• Criação de um Grupo de Trabalho 
que debata possíveis modalidades de 
transposição dos princípios dade 
Resolução da UNEA para os 
contextos nacionais 
 

Até final de 2023  SECPLP 

 
 
 
 
 

 
E. DESENVOLVIMENTO DE CLUSTERS MARÍTIMOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dinamizar o desenvolvimento do sector privado e da economia azul através da partilha de experiências e 
sinergias e criação de parcerias empresariais inovadoras e competitivas em actividades económicas ligadas ao mar  
 
REFERÊNCIA ODS:  

− 14.4 - Até 2020, regular, efectivamente, a extracção de recursos, acabar com a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas 
de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor período de tempo possível, pelo 
menos para níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado pelas suas características biológicas 

− 14.6 - Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam 
para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios desse 

− tipo, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve 
ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio 

− 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. 
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Actividades 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 
 

Permanente - Todos os EM 
StP 
SECPLP 

Aprovar o “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” 

• Promover concertações técnicas e 
políticas visando a concertação do 
documento; 

• Aprovação do documento a nível 
técnico; 

• Realização de um evento de 
divulgação da Plataforma na II 
Conferência Mundial do Oceano; 

• Assinatura do documento num 
evento de “alto-nível” a realizar na 
sede da CPLP a 29 de Junho de 2022 
 

Até ao final de 2023 - Todos os EM 
SECPLP 
FAO 

Reforçar a colaboração com a FAO para o 
apoio ao desenvolvimento de actividades de 
cooperação visando a implementação dos 
objectivos 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” 

• Modalidades de cooperação e apoio 
técnico da FAO identificadas 

• Apoio técnico da FAO em curso nos 
Estados-Membros da CPLP que 
pretendam aderir e implementar: 
o “Acordo sobre Medidas do 

Estado do Porto contra pesca 
ilegal, não-declarada e não-
regulada” 

o “Código de Conduta para uma 
Pesca Responsável” 

Até ao final de 2023 FAO Todos os EM 
SECPLP 
FAO 

 


