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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA COMISSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA 
DECISÃO DA CONFERÊNCIA RELATIVA À ESTRATÉGIA MARÍTIMA INTEGRADA DE 

ÁFRICA (AIM) 2050 
 

A. ANTECEDENTES 
 

1. De recordar que a Conferência, na Decisão Assembly/AU/Dec.496 (XXII), adoptou a 
Estratégia Marítima Integrada de África (AIM) 2050, durante a sua Vigésima Segunda 
Sessão Ordinária, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2014. A visão da 
Estratégia AIM 2050 é de “fomentar o aumento da criação de riqueza dos oceanos e 
mares de África através do desenvolvimento de uma economia azul próspera sustentável 
de uma maneira segura e ambientalmente sustentável.” 
 
2. A Conferência, na Decisão Assembly/AU/Dec.496 (XXII), acima referenciada, 
solicitou, entre outras coisas, à Comissão, no âmbito da implementação, a realizar uma 
avaliação das implicações estruturais e financeiras da Estratégia AIM 2050 e a apresentar 
o respectivo relatório à próxima Sessão da Conferência, em Junho de 2014. 
 
3. O presente Relatório de Actividades resume as acções empreendidas pela 
Comissão, na implementação da decisão da Conferência. 
 
B. ACÇÕES LEVADAS A CABO PELA COMISSÃO 

 
4. Na sequência da adopção da Estratégia AIM 2050, a Presidente da Comissão criou 
uma Equipa Interdepartamental na Comissão, devido à natureza multissectorial e 
transversal da Estratégia AIM 2050. A Equipa Interdepartamental foi criada para garantir 
sinergia no trabalho da Comissão a fim de implementar de forma eficaz a Estratégia AIM 
2050. Nesse sentido, a Presidente incumbiu ao Gabinete do Conselheiro Jurídico (OLC) a 
coordenar a implementação da Estratégia através de um processo de consulta a nível da 
Comissão sobre a via a seguir. 
 
5. Recorde-se que houve um Grupo de Trabalho da AIM 2050, que foi criado em Maio 
de 2010, para facilitar o desenvolvimento da Estratégia. 
 
6. Sob a liderança do OLC, a Equipa Interdepartamental reuniu-se três (3) vezes – a 
13 de Março de 2014, 02 de Junho de 2014 e 10 de Junho de 2014. Durante essas 
reuniões, a Equipa Interdepartamental reflectiu sobre a implementação da Estratégia AIM 
2050 e a decisão da Conferência. 
 
7. A reunião analisou igualmente os requisitos estruturais e orçamentais para a 
implementação da Estratégia AIM 2050. Nesse sentido, a Equipa Interdepartamental 
tomou nota do resultado da Segunda Conferência dos Ministros Africanos responsáveis 
pelas Questões Marítimas, realizada a 06 de Dezembro de 2012, adoptou a Declaração de 
Addis Abeba, que, entre outras coisas, apelou à criação no seio da Comissão de um 
Departamento de Assuntos Marítimos pleno e autónomo para abordar de forma 
abrangente transversal e multifacetada os desafios e oportunidades geoestratégicos das 
vias navegáveis fluviais, oceanos e mares. A Declaração de Adis Abeba foi aprovada pela 
Conferência na Decisão Assembly/AU/Dec.496 (XXII) (parágrafo 6 da Decisão). 
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8. A Equipa Interdepartamental concordou que havia necessidade de desenvolver 
tanto uma estrutura de curto como de longo prazo para a implementação da Estratégia 
AIM 2050. Tanto a estrutura de curto como a de longo prazo, terão de ser implementadas 
gradualmente com o objectivo final de se transformar num Departamento na Comissão 
que seja inteiramente encarregado pelas questões marítimas em geral. 
 
9. Além disso, como é a prática, a Equipa Interdepartamental observou que a 
Comissão será obrigada a consultar o Comité dos Representantes Permanentes e seus 
subcomités competentes, sobre as implicações estruturais e financeiras de um eventual 
departamento. 
 
10. Nesse sentido, a Equipa Interdepartamental concordou ser necessário mais tempo 
para finalizar o desenvolvimento da estrutura de curto e de longo prazo bem como das 
suas implicações financeiras, devido à natureza transversal das questões marítimas e 
garantir que todos os departamentos e direcções envolvidas na Comissão contribuam para 
o processo. A estrutura finalizada e suas implicações financeiras deverão ser submetidas 
à consideração durante a Cimeira de Janeiro de 2015, após consultas com o CRP e seus 
subcomités competentes sobre o assunto. 
 
11. Entretanto, a Equipa Interdepartamental é de opinião ponderada que a decisão da 
Comissão de colocar a Coordenação da implementação da Estratégia AIM 2050 sob tutela 
do OLC, exigia que os peritos que trabalharam no Grupo de Trabalho da Estratégia AIM 
2050, fossem colocados sob a supervisão do OLC, antes da decisão da Conferência.  
 
C. DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 
i) Desafios 

 
12. A Decisão sobre a Estratégia AIM 2050 foi aprovada em Janeiro de 2014 pela 
Conferência. Neste momento, os orçamentos, tanto para o exercício de 2013 como para o 
de 2014, já haviam sido adoptados. No entanto, a Estratégia AIM 2050 identificou algumas 
actividades essenciais que devem ser realizadas, algumas das quais são: 
 

a) A criação de um Grupo de Trabalho Especial para preparar os detalhes 
técnicos para a implementação inicial da Zona Marítima Exclusiva Combinada; 
 

b) Consultas a serem levadas a cabo pelo Presidente da União e Presidente da 
Comissão da União Africana com as Comunidades Económicas Regionais e 
Mecanismos Regionais para estimular a adesão e reunir o maior apoio 
possível para a implementação da Estratégia; 

 
c) A celebração do Dia Africano dos Oceanos e Mares a 25 de Julho de cada 

ano; 
 

d) Sensibilização dos Estados-membros, que ainda não o fizeram, a assinar e 
ratificar os pertinentes instrumentos da UA e internacionais; 
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e) Reforço da capacidade dos Estados-membros para gerir as suas Zonas 

Económicas Exclusivas; 
 

f) Promover a cooperação entre as agências a todos os níveis, para enfrentar os 
desafios e oportunidades no domínio marítimo africano. 

 
13. Além disso, alguns peritos que trabalharam no desenvolvimento da Estratégia AIM 
2050 foram mantidos e estão a contribuir para o processo de implementação da 
estratégia, mas sem qualquer garantia de continuidade dos seus contratos. 
 
14. Assim, a ausência de um orçamento autónomo para a Estratégia ou para o OLC 
para a coordenação da implementação da Decisão sobre o Orçamento da Estratégia para 
os Exercícios de 2014 e 2015, representa um enorme desafio para a Comissão na 
implementação da Estratégia AIM 2050. 
 

ii) Oportunidades 
 

15. A adopção da Estratégia AIM 2050 e o estabelecimento da Equipa 
Interdepartamental sobre a sua implementação apresentar uma oportunidade para o 
continente, através da Comissão, abordar os desafios e oportunidades no domínio 
marítimo africano. A adopção da Estratégia levantou grande interesse nos Estados-
membros e na comunidade internacional. Por isso, é importante garantir que a dinâmica 
alcançada não seja perdida. 
 
16. Importa lembrar que a Conferência, na sua Decisão Assembly/AU/Dec.511 (XXII), 
adoptada em Adis Abeba, Etiópia em Janeiro de 2014, sublinhou a necessidade de 
incorporar na Agenda 2063, estratégias para a gestão optimizada dos imensos recursos 
dos oceanos e mares limítrofes de África, com base na Estratégia AIM 2050. 
 
17. Algumas Comunidades Económicas Regionais, no espírito da Estratégia, iniciaram 
igualmente a adoptar estratégias marítimas integradas. Nesse sentido, a Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), adoptou a sua Estratégia 
Marítima Integrada a 29 de Março de 2014. 
 
D. RECOMENDAÇÕES 

 
18. Face ao exposto, a Comissão recomenda ao Conselho Executivo a: 

 
i) TOMAR NOTA do Relatório de Actividades da Comissão sobre a 

implementação da decisão da conferência relativa à Estratégia Marítima 
Integrada de África (AIM) 2050; 
 

ii) SOLICITAR à Comissão, em consulta com o CRP, a facilitar a criação de um 
Grupo de Trabalho Estratégico composto por representantes dos Estados-
membros, da Comissão e das CER, até o final do mês de Outubro de 2014, 
com o mandato de analisar os detalhes técnicos da Estratégia AIM 2050 e 
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propor um roteiro para a implementação incremental da estratégia em 
conformidade com a Direito Marítimo Internacional; 

 
iii) Nesse sentido, SOLICITAR IGUALMENTE à Comissão a convidar os 

Estados-membros no sentido de indicarem, até o final de Setembro de 2014, a 
sua vontade de integrar o Grupo de Trabalho Estratégico; 

 
iv) SAUDAR a criação pela Comissão de uma Equipa Interdepartamental sob a 

coordenação do Gabinete do Conselheiro Jurídico (OLC); 
 

v) SOLICITAR AINDA à Comissão a elaborar um projecto de orçamento 
complementar para os exercícios de 2014 e 2015 para análise pelo CRP, de 
modo a permitir que o Grupo de Trabalho Estratégico se reúna; 

 
vi) ENALTECER os Estados-membros que destacaram Peritos, à sua custa, para 

a Comissão, no sentido de auxiliar na implementação da Estratégia AIM 2050 
e SOLICITAR AINDA à Comissão a convidar outros Estados-membros 
dispostos a destacarem, à sua própria custa, Peritos em questões marítimas, 
a fazer o mesmo. 
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