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SEGURANÇA MARÍTIMA EM ÁFRICA 
Notas Explicativas para a Inclusão da Segurança Marítima  

em África como um Ponto de Agenda da Reunião do 
Conselho Executivo em Maputo 

 
O Governo do Gana decidiu submeter um ponto de agenda 

sobre a Segurança Marítima em África para consideração pela 
próxima Reunião do Conselho Executivo da UA. 
 
 Importa recordar que na “4ª Reunião de Serviço, 
Governação, Paz e Segurança da Comissão Económica para 
África (CEA), realizada em Adis Abeba, de 13 a 15 de Maio de 
2003, foi recomendado que um novo ponto de agenda sobre a 
segurança marítima fosse incorporado nos pontos da agenda a 
serem considerados  na próxima Cimeira. 
 
 O clima político actual requer a implementação urgente e 
efectiva, em África, do Código Internacional de Segurança 
Marítima e Portuária (ISPS), de 2002, assim como as disposições 
pertinentes da Convenção Internacional sobre Segurança de 
Vida no Mar (SOLAS), de 1974, conforme emendada. 
 
 O código e a Convenção sobre SOLAS prescrevem medidas 
para a implementação pelos estados contratantes a fim de 
melhorar a segurança marítima do comércio internacional. Por 
exemplo, os instrumentos requerem que os estados contratantes 
realizem inspecções nos portos e navios e desenvolvam planos de 
segurança destas instalações para implementação. 
 
 Estes instrumentos foram adoptados pela Organização 
Marítima Internacional (OMI), em Dezembro de 2002, na 
sequência do trágico acontecimento de 11 de Setembro, nos 
Estados Unidos da América. 
 
 Como o transporte marítimo joga um papel importante no 
fluxo do comércio internacional africano, de que o Continente 
depende em larga medida, tornou-se imperativo que se 
desenvolvesse uma abordagem comum com vista a salvaguardar 
este interesse vital e, daí, a necessidade de introdução de um 
ponto de agenda sobre a segurança marítima para consideração 
pela Cimeira da União Africana. 
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 Neste contexto, Gana, actualmente, membro do Conselho 
de Administração da Organização Marítima Internacional, 
decidiu, em colaboração com a Organização, apresentar um novo 
ponto de agenda para consideração, conforme aludido acima, e 
exorta os Estados Membros da UA a garantirem a 
implementação antecipada das disposições contidas em 
instrumentos internacionais pertinentes. 
 
 Em consideração da posição no Conselho da OMI e como 
país de acolhimento do Escritório Regional da Organização 
Marítima Internacional, Gana tem desempenhado um papel 
preponderante na promoção de cooperação para a 
implementação de programas de desenvolvimento marítimo em 
África, e é com satisfação que recomenda a proposta acima para 
consideração, como ponto de agenda, pelo Conselho Executivo, 
na sua próxima Sessão em Maputo. 
 


