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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo analisar os principais desafios à segurança marítima na sub-

região da África Ocidental, particularmente nas ilhas de Cabo Verde. Incidir-se-á, igualmente, sob as 

principais iniciativas adotadas a nível regional e nacional, bem como, as implicações desses novos 

desafios na estratégia de segurança nacional de Cabo Verde e os efeitos das ações cooperativas na 

segurança marítima deste arquipélago. Argumenta-se que apesar dos vários benefícios e potencialidades 

de exploração do espaço marítimo, existem, atualmente, diversas ameaças e vulnerabilidades, como a

criminalidade organizada transnacional, mormente, o tráfico ilícito de drogas e de armas. De igual modo,

a pirataria marítima, o terrorismo marítimo, a pesca ilegal e a poluição marítima colocam sérios 

problemas securitários aos Estados costeiros. No contexto dessas novas ameaças e face às limitações 

atuais do Direito Internacional Marítimo e à falta de pragmatismo de políticas nacionais e regionais, um 

possível caminho para combater as atividades ilícitas no mar é através de uma visão partilhada de 

interesses comuns e a tomada de decisões compartilhadas a todos os níveis. Para se atingir o desiderato 

proposto, além de se apoiar numa ampla revisão de bibliografia existente sobre a segurança marítima e

relatórios elaborados por organismos regionais e internacionais, baseia-se também em leis e documentos 

oficiais de Cabo Verde relativos à segurança marítima.

Palavras-chave: Segurança, Segurança Cooperativa, Segurança Marítima, Direito do Mar, Criminalidade 

Organizada Transnacional, Terrorismo Marítimo, Pirataria Marítima.
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ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the main challenges in the maritime security domain faced by the sub-

region of West Africa, particularly in the Cabo Verde islands. It also intends to focus on the core 

initiatives taken at national and regional level, as well as, the implications of these new challenges in the 

Cabo Verde national security strategy, and the effects of cooperative actions in the maritime security of 

this archipelago. It is argued that despite of various benefits and potential exploitation of the maritime 

space, there are currently several threats and vulnerabilities, such as transnational organized crime, 

especially illegal trafficking in drugs and weapons. Similarly, maritime piracy, maritime terrorism, illegal 

fishing and marine pollution pose serious problems for coastal states. In the context of these new threats 

and given the current limitations of international maritime law and lack of national and regional 

pragmatism, a possible way to combat these illegal activities at sea is through a shared vision of common

interests and decision-making at all levels. To achieve the proposed goal, it based on a comprehensive 

review of existing literature on maritime safety, in reports from regional and international institutions, and 

also from Cabo Verde’s laws and documents concerning of maritime safety.

Keywords: Security, Cooperative Security, Maritime Security, Law of the Sea, Transnational Organized 

Crime,   Maritime Terrorism, Maritime Piracy.
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INTRODUÇÃO 

A importância do espaço marítimo para a economia das nações e o seu forte 

contributo para o desenvolvimento é inquestionável, razão pela qual a segurança 

marítima afigura-se como um tema de grande relevância para a comunidade 

internacional. Para além dos espaços marítimos constituírem uma fonte inesgotável de 

recursos, a maior parte do comércio mundial circula por mar, convertendo-o num 

espaço vital para o intercâmbio mundial de mercadorias. 

Face à fraca capacidade de alguns Estados em exercer uma fiscalização ativa dos 

espaços costeiros, nomeadamente devido a recursos humanos e materiais insuficientes, 

têm surgido vácuos de poder, facilmente aproveitados por grupos transnacionais 

organizados para a prática de atividades ilícitas, como: os tráficos de drogas, de seres 

humanos e de armas, o roubo do petróleo e de outros recursos naturais, a pirataria 

marítima e o assalto à mão armada no mar, e o terrorismo marítimo. Os lucros 

advenientes dessas atividades têm repercutido de forma bastante perversa nas 

sociedades, ao alimentar o crime e a insegurança, aprofundar as desigualdades sociais, 

fomentar violações de direitos humanos, corrupção e branqueamento de capitais.

As ameaças reais e potenciais que advêm do espaço marítimo constituem 

problemas transfronteiriços e transversais, cujos efeitos perniciosos não afetam apenas 

os Estados costeiros, mas têm repercussões a nível regional e/ou mundial, razão pela 

qual a segurança marítima tem sido percecionada como uma questão global, que se 

tornou quase que omnipresente na formulação de políticas securitárias nacionais, 

regionais, e internacionais. No plano internacional têm sido celebrados vários 

instrumentos jurídicos que conferem direitos aos Estados, ao mesmo tempo em que 

impõem deveres diferenciados, conforme as áreas a que estes se aplicam.

A natureza das ameaças à segurança marítima acarreta uma série de desafios aos 

Estados, que podem ser agravadas por outros fatores, como lacunas legais existentes nos 

sistemas nacionais, as armas de destruição massiva que podem aumentar drasticamente 

os impactos causados por ataques terroristas, e as limitações dos instrumentos jurídicos 

internacionais de segurança marítima que, em certos casos, impedem e/ou dificultam a 

ação dos Estados e da própria comunidade internacional. 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ciências 

Políticas e Relações Internacionais, especialização em Relações Internacionais, tem por 
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objetivo identificar as principais questões que afetam a segurança marítima, 

particularmente o arquipélago de Cabo Verde, um país insular com apenas 4.033 km2 de 

território terrestre e uma extensa área marítima, com 734.265 Km2. Embora o foco deste 

trabalho seja Cabo Verde, na medida em que analisa os impactos dessas ameaças na 

formulação de estratégias para a segurança nacional do país, o alcance se estende a 

aspetos regionais e parcerias na região da África Ocidental, dentro de um amplo quadro 

do Direito Marítimo Internacional. Neste sentido, pretendemos abordar as questões de 

segurança marítima que são comumente percebidos como ameaças reais ou potenciais à 

segurança marítima e as iniciativas regionais, prevendo possíveis ações a serem 

adotadas. Neste quadro, refletiremos sobre as seguintes questões: “Até que ponto os 

novos desafios à segurança marítima impõem mudanças na estratégia de segurança 

nacional?”, “De que modo ações cooperativas podem incrementar a segurança marítima 

de um pequeno Estado arquipelágico e insular?”.

Quanto à estrutura da investigação, a mesma desenvolve-se em três capítulos. No 

primeiro capítulo, centraremos primeiramente no debate mais amplo de segurança, 

como contexto para o pensamento conceitual sobre segurança marítima. Posteriormente

incidiremos sob o conceito de segurança marítima, analisando a evolução que o mesmo 

tem conhecido na esfera do Direito Marítimo, mais precisamente, nas normas que 

regulam a passagem de navios no mar e atividades de aplicação da lei nas diferentes 

zonas marítimas. No segundo capítulo, analisaremos o traçado das fronteiras marítimas 

de Cabo Verde, as principais ameaças à segurança marítima em Cabo Verde e na costa 

ocidental africana, a saber, o tráfico de drogas e de armas ligeiras e de pequeno calibre, 

o terrorismo marítimo e a pirataria marítima, e, igualmente, as iniciativas nacionais e 

regionais adotadas. No terceiro capítulo debruçaremos nos principais pontos do projeto 

de extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde, os meios e a capacidade de 

atuação do país e, por último, as parcerias que o país vem efetuando no sentido de 

garantir a segurança dos espaços marítimos sob a sua jurisdição.

Cumpre ressaltar que para a prossecução dos objetivos traçados, a presente 

dissertação assenta numa ampla revisão de bibliografia existente sobre segurança 

marítima, maioritariamente em relatórios elaborados pela Organização das Nações 

Unidas sobre a matéria, e em leis e documentos internos de Cabo Verde. Contribuíram, 

igualmente, para a feitura desta dissertação, conversas informais com individualidades 

cabo-verdianas e participação em fóruns internacionais.
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CAPÍTULO I

ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL

1.1 O Conceito de Segurança

A dinâmica mundial e as ameaças que lhe são inerentes têm requerido 

modificações consideráveis nas teorias e conceitos sobre segurança, não obstante, não 

existe ainda uma definição universalmente aceite sobre o mesmo. Para muitos analistas 

a dificuldade em atingir tal feito, prende-se ao facto do conceito de segurança 

acompanhar o evoluir da realidade mundial e depender da subjetividade de quem a 

define, constituindo, deste modo, um conceito muito complexo.

No plano subjetivo a segurança é definida como a ausência de dano ou perigo, i.e., 

situação em que “(…) os indivíduos estão livres de ameaças ou de agressões a sua 

individualidade” 1. No campo teórico encontram-se definições divergentes, sendo que a 

grande dificuldade reside na identificação do nível de aplicação e o espectro de 

referências a que faz menção2. Se para alguns, o objeto de referência do conceito de 

segurança se limita a segurança do Estado, para outros há que incluir as comunidades 

e/ou indivíduos. Igualmente, muitos questionam sobre a natureza ou o tipo de ameaças 

ou riscos que se colocam à segurança, e que meios devem ser utilizados para garantir a 

segurança, designadamente, militares, económicos, ou outros. Para Wolfers, por 

exemplo, a segurança “ (...) de modo objetivo, mede a ausência de ameaças a valores 

adquiridos; e de modo subjetivo, mede a ausência do medo de que tais valores sejam 

atacados”3, dando ênfase à preservação dos valores adquiridos.

Durante um longo período, as questões de segurança tiveram como foco central a 

segurança nacional, alicerçada nos princípios da territorialidade e da soberania. Nos 

anos oitenta Buzan considerou que o conceito de segurança era subdesenvolvido, com 

um forte pendor militar e centrado maioritariamente nos interesses políticos de 

determinados atores ou grupos4. Foi, precisamente, a partir desta década que a 

                                                          
1 Gabriel Orozco Restrepo (dec. 2005 - Enero 2006), “El concepto de la seguridad en la Teoria de las 
Relaciones Internacionales” in CIDOB d’Afers Internacionals, Nº 72, p. 163.
2 Esther Barbé apud Gabriel Orozco Restrepo, idem, p. 163.
3 Arnold Wolfers (Dec. 1952), “National Security as an Ambiguous Symbol”, in Political Science 
Quarterly, Vol. 64, nº 4, p. 485.
4 Barry Buzan apud Barry Buzan; Lene Hansen (2009), The evolution of International Security 
Studies. Cambridge: Cambridge University Press, p. 9.
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segurança começa a ser analisada a partir de conceções mais amplas surgindo, deste 

modo, estudos abrangentes e científicas na análise deste conceito. 

No entanto, a reconceptualização do conceito de segurança só se verifica após o 

fim da Guerra Fria e do equilíbrio de poderes e, consequentemente, da ameaça constante 

de uma guerra nuclear entre as duas superpotências. Com o processo de globalização e o

decréscimo da importância da componente militar na agenda internacional, os estudos 

estratégicos foram substituídos pelos chamados estudos de segurança. Mais, ainda, o

sistema internacional na qual o Estado era tido como o ator principal, passou a 

congregar novos atores e a incluir ameaças não tradicionais, guerras não convencionais 

e questões que extravasam fronteiras nacionais, então visíveis devido à porosidade das 

fronteiras e o processo da globalização. 

Neste capítulo, analisaremos duas visões de segurança, a saber, a visão restrita e a 

alargada, incidindo nomeadamente nas teorias Realista e Idealista das Relações 

Internacionais; no Institucionalismo Neoliberal; na visão de Buzan; e no conceito de 

Segurança Cooperativa, uma perspetiva que vem ganhando relevo nas atuações

bilaterais e multilaterais de segurança marítima. Posteriormente, examinaremos o 

conceito de segurança marítima; a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar e a delimitação dos direitos e deveres dos Estados, a Organização Marítima 

Internacional, e algumas convenções celebradas no seio desta organização. De realçar 

que, para os propósitos desta dissertação e tendo em conta as mudanças ocorridas na

Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar e na Convenção para a 

Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima após os ataques 

terroristas do 11 de setembro aos Estados Unidos de América, incidiremos mais 

detalhadamente nessas duas convenções.

1.1.1 A Visão Restrita de Segurança

O conceito de segurança foi introduzido nas Relações Internacionais no período 

posterior a Segunda Guerra Mundial, estando ligado aos estudos estratégicos e a teoria 

Realista. Durante esta fase os estudos estratégicos assumiram um papel relevante, tendo 

em conta que a segurança nacional e internacional centrava-se, essencialmente, em 

temas como: corrida armamentista, proliferação nuclear, dissuasão, controlo de 

armamentos e desarmamento. 
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O conceito de segurança, no entanto, tinha um “papel subsidiário” na análise das 

questões internacionais e não era considerado um conceito analítico importante para a 

maioria dos estudos de segurança. Barry Buzan enumerou cinco possíveis explicações 

para o fraco interesse dos teóricos na análise deste conceito, a saber: i) dificuldade em 

definir o conceito; ii) aparente sobreposição entre os conceitos de segurança e poder; iii) 

falta de interesse dos críticos do realismo; iv) focalização dos estudiosos nos novos 

desenvolvimentos que se produziam no campo das tecnologias e da política; e, por fim, 

v) para os decisores políticos era útil a ambiguidade existente entre o conceito de 

segurança e a segurança nacional5.

A teoria Realista incidiu a sua análise, sobretudo, no que atualmente designa-se 

por segurança nacional, ou seja, a proteção do território contra ataques e ameaças 

militares externas, pelo que utilizava-se frequentemente os termos “interesse nacional 

e/ou poder como sinónimos de segurança”6. Inspirado nos princípios do filósofo 

Thomas Hobbes, a teoria realista defende que os Estados procuram incessantemente 

promover o interesse nacional “definido em termos de poder”7. Quanto mais recursos, 

sobretudo militar, maior é o poder do Estado e, consequentemente, maior é a segurança. 

Neste sentido, a política internacional gira em torno do poder, sendo este o que permite 

à “uma nação manter a sua posição no sistema, preservando, assim, o seu interesse 

nacional”8.

A busca constante pelo poder convertia o sistema internacional no que Hobbes 

denominou de “guerra de todos contra todos”, ou seja, completa anarquia. Para os 

realistas, a anarquia é entendida como um sistema de autoajuda, na qual é praticamente 

impossível alcançar a segurança, na medida em que não existe uma autoridade política 

central na cena internacional. Os interesses nacionais divergentes conduzem a lutas e 

validades constantes entre os Estados. Para contrapor a anarquia reinante, no plano 

interno foi edificado o Estado moderno, que para além de assegurar a soberania e a

integridade territorial, o “Leviathan” tem a tarefa de preservar a integridade dos seus 

cidadãos e livrar o indivíduo das incertezas da natureza anárquica do mundo9. No plano 

                                                          
5 David A. Baldwin (1997), “The concept of security,” in Review of International Studies, Nº 23, p. 9.
6 Bjørn Møller (Oct. - Dec. 1996), “Conceptos de seguridad: nuevos riesgos y desafíos” in Desarrollo 
Económico, Vol. 36, Nº 14, p.769.
7 Bjørn Møller, idem, p. 771.
8 Gabriel Orozco Restrepo, ibid., p.162.
9 Idem, p.164.
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internacional, a melhor garantia de paz é presumivelmente um equilíbrio de poderes10

(permanente competição entre potências, com poderes mais ou menos iguais), ou

hegemonia (a busca pela maximização do poder).

Apologista de uma visão estatocêntrica, a perspetiva Realista considera que o

sistema internacional é constituído por Estados soberanos, excluindo outros atores 

relevantes, como indivíduos e grupos, assim como outras instituições, como é o caso 

das empresas transnacionais ou instituições internacionais. O Estado é o ator principal 

do sistema internacional e a única entidade de referência do conceito de segurança.

Contrário a esta visão estatocêntrica, o paradigma Idealista centrou a sua análise 

no conceito de paz. Emmanuel Kant, um dos autores mais proeminentes desta teoria, 

interpreta o conceito de segurança desde uma visão universalista, assente na 

possibilidade dos Estados alicerçarem as suas relações em normas morais e imperativos 

categóricos. 

Na visão deste autor é possível banir da face da terra as causas da guerra11 e 

superar a anarquia. Para tal, torna-se necessário edificar na esfera internacional um 

ordenamento jurídico idêntico ao que existe no interior dos Estado, pois existem 

imperativos morais que moldam e limitam as ações dos Estados. Kant esclarece, no 

entanto, que “ (…) os imperativos morais não significam necessariamente coexistência e 

cooperação, mas sim, o fim do sistema de Estados e a criação de uma sociedade 

cosmopolita”12. Era fundamental, portanto, criar processos na qual os Estados estariam 

de tal modo entrelaçados que era impossível haver conflitos entre si e, em consequência 

disso, seria erigido um sistema internacional capaz de mediar e resolver os conflitos 

entre Estados, controlando as ações agressivas dos mesmos13, o que levaria à uma 

ordem internacional justa e solidária14.

Tanto o paradigma Realista como o Idealista consideram a segurança uma 

competência exclusiva do Estado, diferindo-se no objeto de referência, poder e paz, 

respetivamente. O paradigma Idealista perdeu parte da sua relevância em virtude do 

aparente fracasso em evitar um novo conflito bélico, a Segunda Guerra Mundial, ao 

passo que o paradigma Realista, que atingiu o seu auge no período da Guerra Fria como 

                                                          
10 Bjørn Møller, ibid., p. 772.
11 Idem., p. 162.
12 Gabriel Orozco Restrepo, ibid., p.165.
13 Idem, p.162.
14 Idem.
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teoria explicativa da realidade internacional, começou a decair com o processo da 

globalização e a dissolução da ex-União Soviética.

Ao paradigma Realista foram apontadas várias críticas, designadamente, pelo 

facto de considerar o Estado como referência única de segurança e único ator do sistema 

internacional e, igualmente, por focalizar a sua análise no conceito de segurança 

nacional e na capacidade militar dos Estados. Nos anos cinquenta, Jonh Herz chamou 

atenção para os efeitos contraproducentes dessa centralização e, consequentemente, para 

o dilema de segurança ao afirmar que os esforços unilaterais dos Estados para manter a 

sua própria segurança nacional, acarretavam o incremento da insegurança dos demais, 

dado que cada Estado interpreta suas próprias medidas como defensivas e as dos demais 

como potenciais ameaças15. Disso se infere que, quanto maior é a capacidade de um 

Estado, maior é a ameaça que representa para os outros, e isso conduz, inevitavelmente,

a busca por capacidades similares e, consequentemente, a corrida armamentista, como 

ocorreu durante o período da Guerra Fria.

Destaca-se, igualmente, o contributo da teoria da Interdependência Complexa de 

Robert Keohane e Joseph Nye que enfatiza a possibilidade de cooperação e harmonia 

mesmo num sistema internacional anárquico. Esta teoria assegura que existe uma 

comunidade internacional constituída por uma multiplicidade de atores, evidenciando o 

papel das instituições internacionais na regulação, criação e preservação de equilíbrios 

na esfera internacional. Na perspetiva desses autores as zonas de estabilidade que 

existem no sistema internacional resultam de processos de cooperação que permitem 

criar situações de reciprocidade e de segurança partilhada. Neste sentido, a segurança 

resulta de relações de cooperação, das instituições criadas, da interdependência, e de um 

conjunto de regras formais e informais que criam relações de estabilidade dentro da 

anarquia vigente.

1.1.2 A Visão Alargada de Segurança

“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and 
the ability of states and societies to maintain their independent identity 
and their functional integrity against forces of change, which they see 
as hostile”16. 

                                                          
15 Barry Buzan (1991), ibid, p.3.
16 Barry Buzan (Jul.1991), “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” in 
International Affairs, Vol. 67, Nº. 3, p. 432.
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Nos anos noventa surge uma noção ampla e multidimensional do conceito de 

segurança que, para além da tradicional preocupação com as ameaças militares externas, 

foram reconhecidos novos desafios e ameaças que afetam a segurança dos Estados, mas 

também das comunidades e dos indivíduos, como a degradação ambiental, a 

criminalidade e os tráficos ilícitos, as epidemias, e o terrorismo.

Com o alargamento do conceito de segurança a tendência natural é incluir a 

ausência de todas as ameaças, o que conduz inevitavelmente à uma excessiva 

“securitização” do termo, na medida em que tende-se a “elevar todos os problemas a 

problemas de segurança”17. Na verdade, importa evidenciar que rotular uma questão 

como securitária significa elevar o nível de preocupação e, muitas vezes, dramatizar um 

problema, dando-lhe prioridade absoluta.

Num quadro de um mundo mais global e interdependente, as novas ameaças 

impulsionaram a redefinição do conceito de segurança e foram encetadas mudanças 

significativas nas políticas de defesa nacional. Igualmente, os debates e as polémicas em 

torno do conceito de segurança aumentaram consideravelmente. Nesses debates, a

Escola de Copenhague - Copenhagen Peace Research Institute – tem merecido um 

papel de destaque ao desenvolver um paradigma específico, alicerçado numa teoria 

abrangente do conceito de segurança. Esta Escola englobou pressupostos teóricos 

diferentes dos paradigmas expostos anteriormente, posicionando-se como uma forma de 

limitar o alargamento excessivo do conceito de segurança18 que se verificava na altura.

Barry Buzan, um dos analistas centrais dessa Escola, oferece uma visão holística e 

multidimensional do conceito de segurança, ao introduzir níveis de análise e dimensões 

nos estudos de segurança. No seu livro New Patterns of Global Security in the Twenty-

first Century analisa cinco dimensões de segurança: militar, político, societal, 

económico e ambiental. Este autor afirma que a segurança só pode ser compreendida 

quando integra essas cinco dimensões, que não funcionam isoladamente um do outro, 

sendo que “cada um define um ponto central dentro da problemática da segurança, e 

uma forma de ordenar prioridades, mas todos se entrelaçam numa forte rede de 

ligação”19. Como dimensões de segurança, Buzan enumerou as seguintes:

                                                          
17 Moller, p. 771.
18 Waever et al apud Barry Buzan; Lene Hansen, ibidem, p. 214.
19 Barry Buzan (Jul.1991), “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” in 
International Affairs, Vol. 67, Nº. 3, p. 433.
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a) Dimensão Política: O Estado é a entidade que garante a segurança e proteção 

dos seus cidadãos, assim como detém o monopólio do uso da violência e dos meios para 

garantir a segurança nacional, entendida como “proteção do Estado frente à agressão 

externa e a movimentos internos que o podem colocar em perigo, assim como a 

pacificação da sociedade”20. Sendo o Estado uma entidade política, uma ameaça pode 

ser considerada como política quando destrói ou abala a estabilidade organizacional de 

um Estado. 

As ameaças políticas direcionam-se, geralmente, à legitimidade de uma autoridade 

governamental, podendo atingir um ou mais dos seus componentes: ideologias, base 

física e instituições. Normalmente constituem pressões para a adoção de determinadas 

políticas de secessão, de substituição do governo, entre outros, constituindo ameaças 

ambíguas e difíceis de identificar. Estas ameaças podem ser classificadas de dois 

modos, a saber: ameaças estruturais, quando há conflitos entre princípios fundamentais, 

por exemplo, capitalismo, democracia, autodeterminação, liberalismo, comunismo, 

entre outros; ou ameaças intencionais, quando um país recusa a reconhecer outro 

Estado/Governo ou, então, quando internamente existe um grupo que rejeita o Governo 

no poder. 

b) Dimensão Económica: Perante a instabilidade dos mercados mundiais, a

segurança económica constitui uma dimensão fundamental para a segurança de um país.

A segurança económica é entendida como a capacidade do Estado garantir o acesso aos 

bens vitais e aos recursos não disponíveis no mercado interno, como também o 

escoamento dos produtos. 

Com o aumento da interdependência económica o Estado deve ser capaz de 

antever os perigos económicos e adotar medidas a fim de não ser afetado pelos fatores 

gerados pelo processo do comércio internacional e proporcionar condições adequadas 

para o desenvolvimento económico do país.

c) Dimensão Societal: As ameaças à segurança societal surgem quando uma 

entidade, seja civilização, religião, clã, ou tribo, encontra-se em perigo e, portanto,

requer a proteção da identidade nacional e cultural. Neste sentido, a segurança societal é 

                                                          
20 Gabriel Orozco Restrepo, ibídem, p. 164.
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entendida como a habilidade de uma sociedade manter intactas as suas caraterísticas 

essenciais em situações de mudança e de possíveis ou reais ameaças21. 

A identidade pode estar ameaçada por diversas razões, nomeadamente, a 

existência de minorias com identidades étnicas religiosas, linguísticas, ou culturais 

diferentes; a perseguição de grupos minoritários pelo próprio Estado, grupos políticos 

ou a própria sociedade; a pressão demográfica, pois o rápido crescimento da população 

pode acarretar diversos problemas como, por exemplo, o desvio de verbas destinadas à 

aposentadoria para despesas de educação. De realçar que, esta dimensão difere das 

outras dimensões, pois enquanto o Estado é o objeto referente da segurança política, 

militar, económica e ambiental, a comunidade constituiu o objeto referente para a 

segurança societal22.

d) Dimensão Ambiental: As mudanças tecnológicas têm afetado grandemente as 

condições de vida, pelo que muitos teóricos consideram que a redefinição de segurança 

deve ter em conta as ameaças ambientais, tanto a nível individual, nacional, regional e 

global.

Apesar de ser um domínio recente, a segurança ambiental vem ganhando cada vez 

mais maior destaque. A primeira declaração formal da ideia de segurança ambiental foi 

o relatório “Comissão Mundial em Meio Ambiente e Desenvolvimento: Nosso futuro 

comum” da Organização das Nações Unidas, de 1987. Este relatório centrou a sua 

atenção na necessidade do desenvolvimento económico sustentável, de um mundo no 

qual a segurança tornou-se interdependente, e onde o “stress ambiental é 

simultaneamente causa e efeito de tensão política e conflito militar”23. Apela, 

igualmente, para o desenvolvimento sustentável e gestão cooperativa dos bens globais, 

nomeadamente dos oceanos e da Antártida. 

e) Dimensão Militar: A Escola de Copenhague deu destaque a esta dimensão, 

considerando, no entanto, fundamental distinguir os Estudos Estratégicos e os Estudos 

de Segurança, sendo que os primeiros referem-se aos estudos focalizados no setor 

militar, enquanto os últimos referem-se àqueles que utilizam uma abordagem 

abrangente. Para os académicos da Escola de Copenhaga a integridade territorial do 

Estado é a referência da segurança e as ameaças que apresentam um nível de maior 

                                                          
21 Waever et al apud Barry Buzan; Lene Hansen (2009), ibid., p. 213.
22 Idem.
23 Cf. World Commission on Environmental and Development, Our Common future, p. 290.
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preocupação são, sem dúvida, as ameaças militares, pois estas podem ameaçar a 

existência do Estado como um todo, podendo afetar todos os componentes de um 

Estado.

Não obstante a importância do poder militar e a correlação entre a capacidade 

militar e o sucesso de ações de segurança, como por exemplo, nas operações de 

fiscalização e imposição das leis de um Estado costeiro, no período posterior a Guerra 

Fria tornaram-se visíveis ameaças até então encobertas, pelo que, as ameaças militares 

deixaram de constituir as únicas ameaças a segurança. O combate às novas ameaças 

exige respostas mais construtivas, que vão para além da força militar.

Como níveis de análise da segurança Buzan enumerou três, a saber: segurança 

individual, nacional e internacional.

i) Segurança individual - As ameaças a este nível estão ligadas as designadas 

“ameaças sociais”, que dependem, quase que exclusivamente, da relação existente entre 

os indivíduos e/ou comunidades subestatais, sobretudo, os grupos religiosos, tribais e 

étnicos e o próprio Estado. Esta relação pode ser caracterizada de três modos: positiva, 

neutra ou negativa. Isso significa que o Estado pode, por um lado, aumentar a segurança 

dos indivíduos e grupos através de, nomeadamente, manutenção da lei e da ordem 

interna e criação de oportunidades económicas e sociais aos seus cidadãos; por outro, 

pode ser o perpetrador de infrações que violem os direitos fundamentais dos seus 

cidadãos. Como refere Buzan, um número elevado de ameaças pode vir diretamente das 

instituições do Estado, como por exemplo, falhas ou ineficiências no campo da justiça, 

práticas de perseguição, e policiamento inadequado ou excessivo.

ii) Segurança Nacional: Tradicionalmente a segurança nacional centralizou a sua 

atenção em questões relacionadas com a defesa externa, mais propriamente com a 

proteção do território do Estado contra ataques militares perpetrados por outros Estados. 

O conceito de segurança nacional evoluiu, de tal modo que, existe atualmente uma vasta 

gama de fatores considerados como matérias de segurança nacional, exigindo mudanças 

significativas nas legislações e medidas adotadas para combater essas ameaças.

Arnold Wolfers considerou que o conceito de segurança nacional pode ser 

ambíguo e gerar confusões caso seja utilizado sem nenhuma especificação. Deste modo, 
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Wolfers defende que é necessário determinar o objectivo político e os meios para atingi-

la, ou seja, a política de segurança nacional24.

iii) Segurança internacional: As ameaças a este nível incidem nos fatores do 

sistema que podem alterar o comportamento e/ou segurança dos Estados. Não obstante 

existirem outros atores no sistema internacional, o Estado é a única entidade soberana, 

com monopólio legítimo do uso da força e, como tal, o único responsável pela 

segurança das respetivas populações. Num sistema internacional onde não há um poder 

central capaz de garantir a segurança, o Estado desempenha esse papel, como garante da 

proteção dos seus cidadãos e do próprio Estado contra ameaças externas e internas.

Em suma, Buzan descreve um conjunto de níveis e dimensões de segurança que, 

do seu ponto de vista permitam compreender o conceito de segurança sem, no entanto, 

formular uma definição deste conceito. 

Como forma de direcionar os meios existentes para a obtenção dos fins propostos, 

foi feita a diferenciação entre os assuntos de segurança de alta intensidade (hard 

security), nos casos de agressão a um Estado, e assuntos de segurança de baixa 

intensidade (soft security), como por exemplo, as questões ambientais. Para combater os 

assuntos de segurança de alta intensidade são normalmente utilizados meios militares e 

para lidar e/ou combater as questões de segurança de baixa intensidade são empregados 

diversos meios, com exceção dos meios militares.

Na opinião de David Baldwin a maioria dos esforços encetados para a redefinição 

do conceito de segurança, desde o fim da Guerra Fria, está mais preocupada com as 

agendas políticas dos Estados-Nação do que com o próprio conceito de segurança, pelo 

que as análises incidem, sobretudo, em questões como: criminalidade transnacional 

organizada, terrorismo, pirataria marítima, direitos humanos, economia, meio ambiente, 

entre outros, além da tradicional preocupação para com as ameaças militares externas. 

1.1.2- A Segurança Cooperativa 

Com o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da ameaça de uma guerra nuclear 

entre os Estados Unidos e a União Soviética, surgem vários focos de conflitos 

                                                          
24 David A. Baldwin (1997), “The concept of security” in Review of International Studies, Nº 23, p. 

13.
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intraestatais, antes adormecidos, que aumentaram a instabilidade no interior dos 

Estados.

O contexto regional e internacional alterou-se consideravelmente, pelo que era 

fundamental substituir a estrutura de segurança da Guerra Fria e encontrar uma política 

alternativa à de dissuasão nuclear e alianças militares bilaterais vigentes durante esse 

período. Uma delas é a Segurança Cooperativa, entendida nos anos noventa como “um 

princípio estratégico que visa a realização dos seus fins através do consentimento 

institucional e não através de ameaças de coerção material ou física”25. A segurança 

cooperativa abarca “ (…) um leque muito variado de respostas às questões de 

segurança: a essência da segurança cooperativa radica, no fundo, em enfatizar mais a 

cooperação do que a competição”26. Em outras palavras constitui, em regra, um 

relacionamento cooperativo na resolução dos problemas, o que pressupõe, desde logo, 

uma política de resolução pacífica dos conflitos através da negociação e do consenso.

Tendo em conta que as ameaças afetam a todos os integrantes do sistema 

internacional, os objetivos são identificados como comuns e globais, pelo que deve 

existir entre os Governos uma visão partilhada de interesses comuns e tomada de 

decisões compartilhadas entre os diversos intervenientes na resolução dos problemas. 

Por outro lado, face à diversidade e natureza multifacetada das ameaças, a 

unilateralidade no combate a essas ameaças já não se coaduna com a realidade atual, 

uma vez que o Estado mostra-se incapaz de, por si só, adotar medidas que possam 

combater e prevenir essas ameaças. 

Neste sentido, cada vez mais a cooperação a todos os níveis é a tida como 

imprescindível, na medida em que para alcançar a segurança é necessária a partilha de 

responsabilidades. As políticas de segurança adotadas são abrangentes e não se limitam 

apenas as ações militares, e nem tampouco, o conflito militar ou violência são tidos 

como os únicos desafios à segurança. 

De referir, ainda, que por ser um conceito relativamente recente, a segurança está 

ainda em evolução, razão pela qual é muitas vezes confundida com a segurança 

coletiva. A demarcação fundamental da segurança cooperativa da segurança coletiva 
                                                          

25 J.E. Nolan et al (1994), “The Concept of Cooperative Security”, in J.E. Nolan (ed.), Global 
Engagement, Cooperation and Security in the 21st Century. Washington, D.C.: The Brookings 
Institutions, p. 4 (tradução nossa).
26 Vayryen apud Luís Tomé (2010), “Segurança e Complexo de Segurança: conceitos operacionais”. 
JANUS.NET e-journal of International Relations, N.º 1, Outono 2010. Consultado a 07/11/2012. 
Disponível em: <janus.ual.pt/janus.net/pt/arquivo_pt/pt_vol1_n1/pt_vol1_n1_art3.html>.
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reside no carácter preventivo da primeira, na qual não existe a perceção imediata da 

ameaça, enquanto a segunda refere-se ao compromisso entre Estados “ (…) para 

atuarem, automaticamente e em concerto, na assistência a um Estado membro que tenha 

sido ameaçado ou atacado por outro” 27.

Em suma, a segurança cooperativa tem sido aplicada de diferentes formas e 

adquirindo distintos significados. No entanto, podemos frisar que a segurança 

cooperativa depende essencialmente da vontade dos atores em cooperar na resolução 

dos problemas internacionais, sem isso, a segurança cooperativa é inviável. A par disso, 

é assente em instituições e no respeito mútuo pelas normas vigentes.

1.2 Segurança Marítima: Um Conceito em Evolução

Sendo a segurança marítima um subsistema do sistema de segurança, este 

conceito vem igualmente adquirindo significados diferentes, consoante a evolução 

tecnológica, as ameaças e o contexto da sua utilização. Se é verdade que em tempos, a 

segurança marítima era percecionada como a segurança dos navios ou, então, a proteção 

do território contra agressões provenientes do espaço marítimo ou contra interesses 

marítimos nacionais, presentemente esta seria uma definição vaga, na medida em que as 

ameaças que pairam sob o espaço marítimo são extensas e difusas.

A intensificação do tráfico marítimo, determinado em grande medida pelas novas 

exigências do mercado, as disputas sobre bens escassos, como o petróleo e o gaz 

natural, e o surgimento de novas potencias emergentes transformaram o espaço 

marítimo numa área extremamente competitiva, principalmente no período posterior a 

Segunda Guerra Mundial. 

Apesar da centralidade da segurança marítima nas questões de segurança, não 

existe uma definição legal universal do termo, persistindo divergências em relação as 

ameaças, o objeto e os métodos que devem ser utilizados para conter ou combater as 

ameaças que se observam nesse espaço. A segurança marítima é, assim, um tema amplo 

que abrange uma vasta gama de eventos e atividades ilícitas que põem em causa a 

integridade dos navios, da tripulação e dos passageiros, colocando em causa a paz e 

                                                          
27 Brian Job apud Luís Tomé, ibid.
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segurança internacionais, a soberania, a integridade territorial, e/ou a independência 

política de um Estado.

Esse conjunto de eventos e atividades influi na conceção atual do termo segurança 

marítima e nas normas e medidas que zelam pela segurança do fluxo de comércio, a 

proteção dos recursos do mar, dos interesses do Estado, das infraestruturas de apoio, dos 

bens, e dos indivíduos, visando, ao mesmo tempo, preservar a liberdade da navegação.

Desde a criação da OMI, em 1948, tem sido comumente aceite a diferenciação 

entre duas dimensões da segurança marítima, complementares entre si, a saber, Proteção 

Marítima e Segurança Marítima, designadas na língua inglesa como Maritime Safety e 

Maritime Security.

A dimensão Safety incide “principalmente na garantia de segurança da vida 

humana no mar, segurança da navegação e da proteção e preservação do ambiente 

marinho”28. Refere-se a um conjunto de regras e procedimentos destinados a prevenir 

ou minimizar a ocorrência de acidentes no mar e, consequentemente garantir a 

segurança de um navio no mar, prevenindo de eventuais catástrofes naturais ou outros 

riscos derivados da navegação. As normas para a segurança a bordo podem incidir, 

nomeadamente, na construção e nos equipamentos do navio, na formação e condições 

de trabalho, no transporte de mercadorias e passageiros, na assistência em situações de 

perigo, entre outros. Neste campo, o Estado de pavilhão e os Estado costeiros 

desempenham um papel primordial, no sentido, de fiscalizar a efetiva aplicação e 

execução destas normas.

No que se refere à dimensão Security engloba todas as medidas direcionadas à 

proteção contra atos ilícitos e deliberados de indivíduos que podem perturbar ou 

impedir a atividade lícita no mar ou aproveitar do espaço marítimo para realização de 

atividades ilegais. Com efeito, essa diferenciação faz todo sentido na medida em que 

existem ameaças marítimas que decorrem de condutas ilícitas intencionais mas, 

também, de danos não intencionais associados a riscos naturais.

Assim, podemos enumerar como principais ameaças à segurança marítima as 

seguintes: (i) ameaça ou uso da força contra a soberania, a integridade territorial ou a 

independência política de um Estado; (ii) atos terroristas contra o transporte, instalações 

                                                          
28 Cf. Parágrafo 161 do Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de 
março de 2008), UN Doc. A/63/63, (tradução nossa). Disponível em: 
<https://www.un.org/depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm>.
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offshore e de outros interesses marítimos; (iii) transporte ilegal de transporte de armas, 

nomeadamente as armas de destruição em massa; (iv) pirataria e assalto à mão armada 

no mar; (v) crimes transnacionais organizados, como por exemplo, o contrabando de 

migrantes, narcóticos, armas; (vi) ameaças à segurança de recursos, como por exemplo, 

a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada; e (vii) ameaças ambientais, 

nomeadamente o derrame de petróleo.

Em suma, cabe ressaltar que uma definição conceptual do termo segurança 

marítima é de extrema importância, na medida em que permite identificar as condições 

necessárias para a segurança marítima, auxiliando os Estados na edificação de políticas 

nacionais direcionadas ao espaço marítimo. 

1.3 Instrumentos Jurídicos Internacionais de Segurança Marítima

“The oceans and seas are of vital importance for transportation, livelihood, 
food and a range of other ecosystem, goods and services.”(…) “As all States 
share in the benefits of safer and more secure oceans, they also share in the 
responsibility for addressing major threats and challenges to maritime 
security and safety”29.

Considerando a segurança marítima um requisito vital para o fluxo de 

mercadorias por via marítima, a comunidade internacional procurou, ao longo dos 

tempos, desenvolver mecanismos e procedimentos legais e administrativos, com vista a 

garantir o máximo de segurança às embarcações, pessoas e cargas transportadas. Lado a 

lado encontram-se as normas consuetudinárias, i.e., práticas comummente aceites pela 

generalidade dos Estados, visando proteger o transporte marítimo, nomeadamente, 

contra a pirataria.

A comunidade internacional tem procurado atingir a ratificação universal dos 

instrumentos internacionais de segurança marítima, no entanto, para que tais 

instrumentos sejam verdadeiramente eficazes é imprescindível que estes vigorem 

efetivamente nas legislações internas dos Estados, ao mesmo tempo em que, pelo facto 

de muitos desses crimes terem ramificações internacionais e transfronteiriços, as 

iniciativas a nível regional e continental são de extrema importância. Igualmente, as 

organizações internacionais incumbidas de supervisionar a execução desses 
                                                          

29 Cf. Parágrafo 35 do Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de 
março de 2008), ibid.
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instrumentos internacionais desempenham um papel significativo na verificação do 

cumprimento desses instrumentos pelos Estados.

Deste modo, o quadro legal para prevenir e reprimir as ameaças à segurança 

marítima é constituído por uma multiplicidade de instrumentos jurídicos, celebrados a 

nível internacional, regional, bilateral e nacional, a saber: a) Carta das Nações Unidas; 

b) Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; c) Outras convenções 

internacionais; d) Convenções e acordos regionais; e) Acordos e convenções bilaterais; 

e f) Medidas nacionais.

1.3.1 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

O Direito Marítimo internacional reflete-se primeiramente na Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, considerada a “Constituição para os oceanos”30, 

o instrumento jurídico que rege todas as atividades concernentes ao espaços marítimos. 

Depois de um longo e intrincado processo de negociações, levado a cabo no decurso de

1973 a 1982, a CNUDM foi celebrada na IIIª Conferência das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, a 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, Jamaica.

Perante o conflito existente entre, por um lado, os Estados costeiros que desejam 

ampliar e reforçar a sua jurisdição sobre o espaço marítimo e, do outro, os interesses dos 

diversos intervenientes, que procuram garantir a máxima liberdade para atividades 

como a navegação, a pesquisa, sobrevoo e exploração, a Convenção procura, 

primordialmente, promover a utilização pacífica dos mares e oceanos e, ao mesmo 

tempo, fomentar a preservação dos recursos vivos e não vivos, a proteção do ambiente 

marinho e a utilização equitativa dos recursos existentes.

Alicerçada na necessidade de regular todas as atividades que ocorrem no mar, a 

CNUDM estabeleceu uma ordem jurídica que protege os direitos do Estado costeiro, do 

Estado de bandeira, entretanto, simultaneamente preserva a liberdade de navegação e 

sobrevoo, através dos compromissos contidos na Convenção sobre os regimes vigentes, 

nomeadamente, o direito de passagem inofensiva pelo mar territorial, nos estreitos 

internacionais e pelas rotas marítimas arquipelágicas. Neste sentido, foram demarcadas 

                                                          
30 O Embaixador Tommy T.B. Koh da Singapura e Presidente da IIIª Conferência das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar considerou a CNUDM uma "constituição" para os oceanos pois, segundo ele, 
reflete a base para o Direito dos Estados no mar. A CNUDM conta atualmente com 165 ratificações 
dos Estados membros.
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linhas precisas que separam áreas marítimas nacionais e internacionais, sendo que em 

cada uma delas os Estados costeiros têm direitos de soberania ou jurisdição 

diferenciados. As zonas marítimas mais notórias as seguintes: 

 Águas Interiores

Constituem as águas situadas no interior da linha de base do mar territorial, na 

qual o Estado costeiro tem direitos soberanos (artigo 8.º da CNDUM). A 

Convenção estipula um regime diferenciado para os Estados arquipélagos31, na 

determinação das linhas de base, ou seja, podem ser traçadas as linhas de base 

arquipelágicas retas que unam os pontos mais das ilhas mais exteriores e dos 

recifes emergentes do arquipélago, com a condição de que dentro dessas linhas de 

base estejam compreendidas as principais ilhas e uma zona em que a razão entre a 

superfície marítima e a superfície terrestre, incluindo os atóis, se situe entre um 

para um e nove para um (artigo 47.º da Convenção). Nas águas entre as ilhas, os 

Estados arquipelágicos têm direitos soberanos e, deste modo, a entrada de navios 

estrangeiros nesse espaço fica sujeito as leis internas do Estado costeiro.

 Mar Territorial

No espaço marítimo que vai desde as linhas de base até ao limite máximo de 12 

milhas náuticas o Estado costeiro tem direitos soberanos (artigo 2.1 da 

CNUDM), abarcando o espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, o leito e o

subsolo desse mar. Os navios de qualquer Estado gozam do direito de passagem 

inocente, desde que a sua presença não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à 

segurança do Estado costeiro. O Estado costeiro pode regulamentar essa 

passagem, adotando leis e regulamentos, de modo a garantir, nomeadamente, a 

segurança da navegação, a pesca, a proteção ambiental, proteção de 

equipamentos diversos, controlo de imigração. De realçar, no entanto, que o 

Estado costeiro não pode exercer jurisdição penal a bordo de um navio 

estrangeiro que passe pelo mar territorial, a não ser que a infração criminal 
                                                          

31 De acordo com o nº 1 do artigo 46.º da Convenção um Estado arquipélago é um Estado constituído 
totalmente por um ou vários arquipélagos, podendo incluir outras ilhas. Nos termos do ponto 2 do 
referido artigo, um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, as águas circunjacentes outros elementos 
naturais, que estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas, águas e outros elementos 
naturais formem intrinsecamente uma entidade geográfica, económica e política ou que historicamente 
tenham sido considerados como tal, constituem um arquipélago.
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cometida a bordo desse navio durante a sua passagem perturbe a paz do Estado 

costeiro ou a ordem no mar territorial e, também, nos casos em que um navio se 

encontra envolvido com o tráfico ilícito de estupefacientes ou de substâncias 

psicotrópicas ou, se o Estado de bandeira solicita a intervenção das autoridades 

do Estado costeiro.

 Zona Contígua

O Estado costeiro pode reivindicar uma zona contígua de até 24 milhas náuticas, 

(artigo 33.º da CNDUM) contadas a partir das linhas de base, na qual pode 

exercer poderes de fiscalização, a fim de evitar infrações às leis e regulamentos 

aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, bem como reprimir as infrações 

às leis e regulamentos no seu território ou mar territorial.

 Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Nos termos do artigo 55.º da Convenção é a zona situada para além do mar 

territorial e a este adjacente. O Estado ribeirinho tem direitos soberanos sobre o 

espaço marítimo que se estende desde o limite exterior do mar territorial até ao 

limite máximo de 200 milhas náuticas, para fins de exploração e 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, 

das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que 

se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona 

para fins económicos, a colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e 

estruturas; investigação científica marinha; proteção e preservação do meio 

marinho (artigo 56.º da CNDUM). Na ZEE, todos os Estados, têm direito de 

navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e ductos, bem como, de outros 

usos do mar internacionalmente lícitos (artigo 58.º CNDUM). Os barcos de 

pesca estrangeiros, no entanto, devem respeitar as medidas de conservação e 

outras modalidades e condições estabelecidas nas leis e regulamentos do Estado 

costeiro, que no exercício dos direitos de soberania de exploração, 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos vivos da ZEE, pode adotar 

medidas para garantir o cumprimento das suas leis e regulamentos, 

nomeadamente, visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais. A interceção 

de embarcações estrangeiras é, portanto, legítima na ZEE, desde que seja 



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

20

realizada pelo Estado costeiro para proteger os seus recursos naturais. Caso 

contrário, o Estado costeiro deve respeitar os direitos de outros Estados, 

incluindo a liberdade de navegação.

 Plataforma Continental

Nos termos do nº 1, do artigo 76.º da Convenção a Plataforma Continental de 

um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se 

estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 

natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, 

ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das 

quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da 

margem continental não atinja essa distância. 

De acordo com o artigo 77.º da Convenção, o Estado costeiro exerce direitos de 

soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração e 

aproveitamento dos seus recursos naturais e esses direitos, de acordo com o 

ponto 2 do referido artigo, são direitos exclusivos, ou seja, se um Estado 

ribeirinho não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos 

naturais da mesma, ninguém pode empreender estas atividades sem o expresso 

consentimento desse Estado. Todos os outros Estados têm liberdade de 

navegação e sobrevoo, bem como, o direito de colocar cabos e ductos 

submarinos na plataforma continental.

 Estreitos utilizados para a navegação internacional

A todos os navios e aeronaves é conferido o direito de passagem em trânsito, 

através de estreitos utilizados para a navegação internacional. O regime jurídico 

para utilização desses estreitos é estabelecido na Parte III da CNUDM. De acordo 

com o artigo 38.1 da Convenção, a passagem em trânsito significa, o exercício da 

liberdade de navegação e sobrevoo exclusivamente para fins de trânsito, contínuo 

e rápido.

Os Estados ribeirinhos dos estreitos podem regular a navegação e outros aspetos 

da passagem em trânsito, desde que as leis e os regulamentos adotados não 

discriminatórios e nem têm o efeito prático de negar, impedir ou dificultar o 

direito de passagem em trânsito. 
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 Alto Mar

De acordo com o disposto no artigo 86.º da CNUDM, todas as partes do mar não 

incluídas na zona económica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores 

de um Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago 

constituem o Alto Mar. No alto mar vigora a liberdade de navegação, estando 

aberto a todas as nações, para navegação, sobrevoo, pesquisa científica, pesca e 

instalação de cabos e dutos. Todos os Estados têm a obrigação de cooperar com 

outros Estados e adotar medidas de gestão e conservação dos recursos vivos.

Ao longo do texto da Convenção não é possível encontrar uma definição clara 

de segurança marítima, mas sim, situações onde são proibidas ou permitidas 

certas atividades, consoante os direitos atribuídos aos diferentes utilizadores nos 

espaços demarcados pela Convenção.

Não obstante, existem algumas referências daquilo que se entende por segurança 

marítima no regime de passagem inocente, que estabelece que o Estado costeiro 

pode suspender temporariamente essa passagem a fim de proteger a sua 

segurança32, perante situações consideradas como sendo prejudiciais “à paz, a 

boa ordem ou à segurança do Estado costeiro"33 quando praticadas por um navio 

estrangeiro no mar territorial do Estado costeiro. O artigo 19.º da CNUDM 

enumera um conjunto de situações consideradas incompatíveis com o direito de 

passagem inocente, nomeadamente: (i) ameaça ou uso da força contra a 

soberania, a integridade territorial ou a independência política do Estado 

costeiro; (ii) exercício ou manobra com armas de qualquer tipo; (iii) ato 

destinado a obter informações em prejuízo da defesa ou da segurança do Estado 

costeiro; e (iv) atividade de pesca.

                                                          
32 O nº 3, do artigo 25.º da CNUDM estipula que “[O] Estado costeiro pode, sem fazer discriminação 
de direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspender temporariamente em determinadas áreas do 
seu mar territorial o exercício do direito de passagem inofensiva dos navios estrangeiros, se esta 
medida for indispensável para proteger a sua segurança, entre outras, para lhe permitir proceder a 
exercícios com armas. Tal suspensão só produzirá efeito depois de ter sido devidamente tornada 
pública.” Essa suspensão temporária pode ser, igualmente, exercida por um Estado arquipélago nos 
espaços onde a passagem inofensiva é permitida (artigo 52, nº2, da CNUDM).
33 Cf. Artigo 19.º (2) da CNUDM.
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Apesar da CNUDM não ter uma definição de segurança marítima, ao 

regulamentar os diversos assuntos concernentes aos espaços marítimos esta convenção 

tem contribuído para o reforço da segurança marítima. Primeiramente, ao delimitar os 

limites exteriores de um conjunto de zonas marítimas, nomeadamente a ZEE e o Mar 

Territorial, auxiliou na eliminação de diversos contenciosos existentes entre Estados. 

Atualmente, poucas controvérsias existem no espaço marítimo, podendo aumentar com 

as atuais pretensões de alguns Estados em estender os limites exteriores da Plataforma 

Continental. Segundo, existe uma preocupação em salvaguardar o direito de acesso aos 

recursos vivos e não vivos pelos Estados costeiros, ao mesmo tempo em que permite o 

acesso da comunidade internacional o acesso aos recursos do Alto Mar, nomeadamente 

a pesca, para além de garantir a liberdade de navegação no Alto Mar, estipulada pelo 

artigo 87.º da CNUDM34 e na ZEE35. Terceiro, a Convenção enfatiza as questões de 

segurança ambiental, nomeadamente na Parte XII da CNUDM e nas disposições 

relacionadas com a navegação e/ou transporte. 

A CNUDM incita, igualmente, à utilização pacífica dos espaços marítimos36 (i.e., 

arts. 88,138,141 e 301) reforçando, deste modo, as disposições da Carta das Nações 

Unidas, particularmente o artigo 2 (4). A esse respeito, e nos termos do artigo 301.º da 

Convenção, “ (…) os Estados Partes devem abster-se de qualquer ameaça ou uso da 

força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou 

de qualquer outra forma incompatível com os princípios de direito internacionais 

incorporados na Carta das Nações Unidas”. A par disso, outorga aos Estados jurisdição 

marítima em relação à matéria penal, nomeadamente no mar territorial, ou em casos de 

perseguição onde o exercício da jurisdição vai para além dos limites territoriais do 

Estado costeiro.

                                                          
34 A CNUDM confere liberdade de navegação nas partes do mar não incluídas na ZEE, no mar 
territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado 
arquipélago a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral, para: navegação; sobrevoo; colocação 
de cabos e ductos submarinos; construir ilhas artificiais e outras instalações; pesca; e investigação 
científica (ver artigos 58.º e 57.º da CNUDM).
35 Cf. Artigo 58 (1) da CNUDM.
36 Ver, por exemplo, D. R. Rothwell e Natalie Klein, “Maritime Security and the law of Sea” in
Natalie Klein; Joanna Mossop; e Donald R. Rothwell (eds) (2009), Maritime Security: International 
Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand. New Zealand: Routledge, p. 29.
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Por último, a CNUDM oferece um sistema de resolução de litígios - o Tribunal 

Internacional do Direito do Mar37 - com competência para julgar as controvérsias 

concernentes à interpretação e aplicação desse instrumento. Todos os Estados Partes 

têm a obrigação de resolver por meios pacíficos os litígios relativos à interpretação ou 

aplicação da Convenção. Assim, desde 1982, as divergências têm sido encaminhadas 

para três instâncias, a saber, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, o Tribunal 

Internacional de Justiça ou para a conciliação ou a arbitragem.

Não obstante as potencialidades referenciadas acima, a CNUDM encerra em si 

algumas fragilidades no tocante a aplicabilidade das suas disposições, que depende de 

uma multiplicidade de fatores, mormente o lugar onde a ameaça se produz, a 

nacionalidade do navio ou dos navios envolvidos. Por exemplo, no Alto Mar, os 

poderes de prescrição e aplicação dos Estados aplicam-se unicamente aos navios que 

arvoram a sua bandeira, com exceção para os casos de pirataria, em que a jurisdição é 

universal. Com exceção dos navios de guerra e os navios pertencentes a um Estado ou 

por ele operados e utilizados unicamente em serviço oficial não comercial gozam, no 

alto mar, de completa imunidade de jurisdição relativamente a qualquer Estado que não 

seja o da sua bandeira38.

No tocante a segurança ambiental, e apesar de serem enumeradas um conjunto de 

medidas que visam proteger e preservar o meio marinho (Parte XII da CNUDM), a 

Convenção não faz referência a qualquer restrição a passagem inocente quando são 

transportadas cargas perigosas ou nocivas. O artigo 23.º refere apenas que “[ao] exercer 

o direito de passagem inofensiva pelo mar territorial, os navios estrangeiros de 

propulsão nuclear e os navios transportando substâncias radioativas ou outras 

substâncias intrinsecamente perigosas ou nocivas devem ter a bordo os documentos e 

observar as medidas especiais de precaução estabelecidas para esses navios nos acordos 

internacionais.” Na prática, quando são transportados esse tipo de material, o Estado 

costeiro é notificado, o que permite estar preparado em caso de acidente ou desastre.

                                                          
37 Para além do TIDM, a CNUDM estabeleceu outros organismos internacionais, a saber: a Comissão 
de Limites da Plataforma Continental (CLPC), responsável pela delimitação definitiva da plataforma 
continental dos Estados costeiros a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, responsável por 
administrar os recursos minerais dos fundos marinhos.
38 Cf. Artigos 9.º e 96.º da CNUDM.
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1.3.2 Organização Marítima Internacional 

A Organização Marítima Internacional39, criada em 1948, possui competência sob 

todos os assuntos relacionados com a segurança marítima. Este organismo especializado 

das Nações Unidas vem emitindo recomendações, diretivas e procedimentos, 

direcionados aos Estados, as tripulações a bordo de navios, e as empresas envolvidas 

nas mais variadas valências do transporte marítimo. 

O intenso tráfego marítimo e os problemas inerentes, como abalroamentos e 

acidentes, aliado a evolução tecnológica, têm ditado mudanças significativas nas 

medidas adotadas pela OMI, particularmente após os atentados de 11 de setembro de 

2001 aos Estados Unidos de América. Assim sendo, a adoção e atualização da 

legislação marítima tem sido uma preocupação central da OMI, pelo que foi formulado 

um regime abrangente de segurança, que abarca desde regras formais a questões 

técnicas, destinado a evitar todo o tipo de incidente no espaço marítimo, melhorar a 

segurança do transporte marítimo internacional e prevenir a poluição marítima 

provocada por navios. 

Neste contexto, a OMI adotou vários instrumentos jurídicos, desde a sua criação 

em 1948, nomeadamente, Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar; 

Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 

Marítima; Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo; Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios; Convenção Internacional em 

Tonelagem de Navios; Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar 

Abalroamentos no Mar, Convenção Internacional das Linhas de Carga; Convenção 

Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os 

Marítimos; Convenção Internacional sobre a Organização Internacional de Satélites 

Marítimos e do Acordo Operacional da Organização Internacional de Satélites 

Marítimo; e Convenção Internacional sobre a Limitação de Responsabilidade Civil dos 

Proprietários de Navios de Danos da Poluição por Óleo.

A maior parte desses instrumentos contêm emendas, evidenciando a enorme 

preocupação da OMI em acompanhar a evolução tecnológica e as ameaças ao espaço 

                                                          
39 Na conferência realizada em Genebra, em 1948, foi formalmente criada a Organização Consultiva 
Intergovernamental Marítima que, em 1982, passou a ser designada por Organização Marítima 
Internacional (OMI), tendo entrado em vigor em 1958. Tem atualmente 170 Estados membros e três 
membros associados.
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marítimo. Para os propósitos desta dissertação, analisaremos a seguir as duas primeiras 

convenções, a saber, a Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar, e a Convenção 

para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima.

1.3.3 Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

A Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar, ou Convenção SOLAS, foi 

aprovada a 20 de janeiro de 1914, em Londres, após o naufrágio do Titanic. Esta 

Convenção conheceu várias versões, estando atualmente em vigor a versão adotada a 1 

de novembro de 1974, alterado em 1978 e 1988.

A Convenção SOLAS tem como objetivo principal garantir a segurança dos 

navios mercantes, pelo que estabelece um amplo quadro de normas mínimas para a 

construção, equipamentos e operações de navios que devem ser cumpridas pelos 

Estados Partes, pela tripulação e pelas empresas que operam nesse ramo. Nesse 

particular, os Estados de pavilhão ou de bandeira têm um papel central, na medida em 

que devem assegurar que os navios sob sua bandeira cumprem com as suas exigências 

estabelecidas, emitindo documentos que comprovem que o navio está em conformidade 

com os requisitos estabelecidos na Convenção. Assim, “[O]s Governos Contratantes se 

comprometem a promulgar todas as leis, decretos, ordens e regulamentos e a tomar 

todas as medidas necessárias para dar à Convenção plena e completo efeito, a fim de 

garantir que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana, um navio esteja apto 

para o serviço a que é destinado”40.  

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, aos Estados Unidos de 

América, repercutiram fortemente na conceção dos mecanismos, medidas e 

procedimentos utilizados para combater e prevenir a ocorrência de ataques terroristas no 

espaço marítimo. Na Conferência dos Governos Contratantes da Convenção 

SOLAS’74, conhecida igualmente como Conferência Diplomática em Segurança 

Marítima, realizada em Londres, de 9 a 13 de Dezembro de 2002, foram adotadas uma 

série de alterações à Convenção SOLAS’74 e, igualmente foi criado o Código 

Internacional para a Proteção dos Navios e das Instalações Portuárias (Código ISPS -

International Ship and Port Facility Security). 

                                                          
40 Cf. Artigo 1.º (b) da Convenção SOLAS.
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As alterações e o Código ISPS, que entrou em vigor desde 1 de Julho de 2004, 

abarcam aspetos relacionados com à segurança marítima a bordo de navios e em áreas 

de interface navio/porto, com vista tornar os navios e instalações portuárias mais 

seguras. Com isso, foi introduzido um novo capítulo (Capítulo XI-2), denominado 

“Medidas especiais para reforçar a proteção do transporte marítimo”, que contempla 

requisitos de segurança a serem cumpridas pelos Estados Partes, as autoridades 

portuárias e as empresas de navegação, assim como uma série de diretrizes que 

explicam como os requisitos devem ser cumpridos.

O objetivo do Código ISPS é proporcionar um formato consistente e uniformizado 

de avaliação de riscos, permitindo aos Estados estabelecer comparações entre as 

mudanças nas ameaças e nas vulnerabilidades dos navios e portos. Em suma, entre 

outras ações, o Código ISPS permite estabelecer níveis de segurança e reforçar a 

segurança dos navios e portos abrangidos pelo Código, aprovar planos de segurança dos 

navios e instalações portuárias, criar redes para deteção e eliminação de ameaças de atos 

terroristas, recolher e partilhar informação, e introduzir metodologias de avaliação da

segurança.

1.3.4 Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 

Navegação Marítima 

A Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 

Marítima, conhecida pela sigla em inglês “SUA Convention”, foi concluída a 10 de 

março de 1988, em Roma, entrando simultaneamente em vigor com o seu Protocolo 

Adicional para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas 

Localizadas na Plataforma Continental, no dia 1 de março de 1992.

O aumento de atos terroristas e a possibilidade destes atos ilícitos serem 

praticados a bordo de navios à celebração da Convenção SUA. Esta tem por objetivo 

regular os atos ilícitos que ameacem a segurança dos navios41, dos passageiros e 

tripulações. Neste sentido, a Convenção SUA enumera um conjunto de situações a 

                                                          
41 A Convenção aplica-se a embarcações flutuantes ou submersíveis, que não sejam navios de guerra 
ou que são utilizadas para finalidades alfandegárias ou policiais, nem que tenham sido retiradas da 
navegação ou postas fora de serviço.
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bordo de navios que são considerados delitos, como também as medidas que devem ser 

adotadas pelos Estados perante tais situações. 

Assim sendo, e nos termos do nº1, do artigo 3.º da Convenção SUA qualquer 

pessoa comete delito ilícito e intencionalmente se, por exemplo, (i) apropriar ou exercer 

controlo de um navio pela força ou ameaçar fazê-lo; (ii) praticar um ato de violência 

contra uma pessoa a bordo de um navio, se tal ato puser em perigo a segurança náutica 

desse navio; (iii) destruir um navio, ou causar avarias ao mesmo ou à sua carga, e se (iv) 

colocar ou mandar colocar num navio, dispositivo ou substância que provoque ou possa 

provocar a destruição do navio ou causar avarias ao mesmo ou à sua ou a segurança 

náutica desse navio.

Para o cumprimento das disposições da Convenção, esta cria obrigações expressas 

aos Estados Partes no sentido de edificarem legislação apropriada para punir os 

praticantes dos delitos acima mencionados. Os referidos delitos devem, no entanto, ser 

cometidos nas seguintes situações: (i) contra ou a bordo de um navio arvorando a 

bandeira do Estado; (ii) perpetrados no território do Estado, inclusive no mar territorial; 

ou (iii) cometidos por um nacional do Estado42.

Igualmente, as Estados Partes podem erigir jurisdição sobre qualquer desses 

delitos caso o delito: (a) for cometido por pessoa apátrida cuja residência habitual seja 

nesse Estado; (b) se um nacional desse Estado for sequestrado, ameaçado, ferido ou 

morto, durante a prática dessa infração; ou (c) tenha sido cometida com o objetivo de 

compelir esse Estado a praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato43. Nesses casos, 

os Estados Partes têm a obrigação de submeter o caso à apreciação das Autoridades 

competentes para o exercício de ação penal, ou extraditar os supostos infratores44, 

quando a legislação do Estado permite. 

                                                          
42 Cf. Nº 1 do artigo 6.º da Convenção SUA.
43 Cf. Nº 2 do artigo 6.º da Convenção SUA.
44 Cf. Artigo 10.º da Convenção SUA.
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CAPÍTULO II

OS PRINCIPAIS DESAFIOS À SEGURANÇA MARÍTIMA: CABO VERDE NO CONTEXTO 

REGIONAL

O arquipélago de Cabo Verde usufrui de uma localização geográfica estratégica, 

situado numa das principais rotas marítimas entre três continentes: África, Europa, e 

América. Com uma vasta ZEE e com a possibilidade de aumentar a Plataforma 

Continental, Cabo Verde disporá, no futuro, de um leque amplo de oportunidades e 

recursos por explorar. Este facto acarretará, sem dúvida, benefícios económicos e outros 

para o país, uma vez que este poderá, por exemplo, servir de entreposto comercial para 

o reabastecimento de navios e aeronaves nessa região. 

Entrementes, as ameaças ao espaço marítimo colocam elevados desafios para a 

segurança do tráfego marítimo, nomeadamente, mercadorias, pessoas e embarcações. 

As vastas costas e baías pouco fiscalizadas constituem fatores atrativos para redes e 

grupos internacionais organizados, ávidos por espaços “vazios de poder” onde podem 

estender os seus tentáculos e ampliar a sua esfera de atuação.  

Perante a exiguidade do território cabo-verdiano, a sua pequenez, e a inserção 

numa região onde alguns países são confrontados com instabilidades internas, a questão 

da segurança marítima tem merecido uma atenção especial dos dirigentes políticos. Por 

outro lado, sendo Cabo Verde um país de rendimento médio, desde 2008, com parcos 

recursos e onde a pesca e o turismo constituem setores-chave para a economia de Cabo 

Verde, a poluição do ambiente marinho e a pesca ilegal não declarada e não 

regulamentada poderão ameaçar o setor turístico e a estabilidade dos ecossistemas e dos 

recursos naturais.

Uma das maiores ameaças à segurança dos países da África Ocidental, e 

igualmente à vertente marítima da segurança, é a criminalidade transnacional 

organizada45 que engendra atividades ilícitas que têm aumentado os níveis de 

criminalidade e violência interna desses países, tais como: tráfico ilícito de drogas, de 

pessoas e de armas, corrupção e lavagem de capital. Acresce-se às situações acima 

                                                          
45 A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional define 
criminalidade organizada transnacional como toda a infração grave praticada por três ou mais pessoas 
que atuem com a intenção de obter benefício económico ou material (Cf. Artigos 2º e 5º da 
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional).
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mencionadas outros crimes que são desencadeados no espaço marítimo, nomeadamente, 

o terrorismo marítimo e a pirataria marítima. 

O Secretário-Geral das Nações Unidas, no seu “Relatório sobre os Oceanos e o 

Direito do Mar”, de 2008, enumera sete ameaças à segurança marítima, a saber: i) a 

pirataria e assalto à mão armada contra navios, ii) os atos terroristas envolvendo o 

transporte, instalações offshore e de outros interesses marítimos, iii) o tráfico ilícito de 

armas ligeiras e de armas de destruição massiva, iv) o tráfico ilícito de estupefacientes e 

de substâncias psicotrópicas, v) o contrabando e o tráfico de pessoas por via marítima, 

vi) a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e, por último, vii) dano 

intencional e ilegal ao espaço marinho46. 

Neste capítulo, incidiremos primeiramente nos aspetos gerais da delimitação das 

fronteiras marítimas de Cabo Verde. Posteriormente, e porque o leque dos desafios à 

segurança na África Ocidental, e em particular no espaço marítimo de Cabo Verde, é 

vasto, a nossa análise debruçar-se-á sob quatro das ameaças à segurança marítima 

enumeradas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, a saber, o tráfico ilícito de 

drogas, de armas ligeiras de pequeno calibre, o terrorismo marítimo e a pirataria 

marítima. Ao mesmo tempo, incidiremos nas iniciativas regionais e nacionais que têm 

sido adotadas, a fim de analisar a eficácia e/ou deficiência das respostas/políticas 

adotadas, tanto a nível nacional como regional. 

2.1 AS FRONTEIRAS MARÍTIMAS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

O arquipélago de Cabo Verde, constituído por dez ilhas e oito ilhéus, encontra-se 

localizado no oceano Atlântico, a cerca de 450 km2 a oeste da costa do Senegal e a 

1.500 km a sul das Ilhas Canárias. O arquipélago é parte integrante do grupo das ilhas 

da Macaronésia, na qual integram, também, os arquipélagos da Madeira, dos Açores e 

das Canárias. 

Cabo Verde tem uma extensão de superfície terrestre de 4.033 km2 e uma área 

marítima de jurisdição nacional de 734.265 km2. O arquipélago encontra-se dividido em 

dois grupos de acordo com os ventos dominantes, a saber, o grupo de Barlavento a 

Norte, e o grupo de Sotavento a Sul. O primeiro grupo é constituído pelas ilhas de Santo 

                                                          
46 Cf. Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de março de 2008), ibid.
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Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boavista, e o segundo formado 

pelas ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Ao assinar a CNUDM, a 10 de Dezembro de 1982, e proceder a sua ratificação em 

1987, Cabo Verde passou a reger-se pelas regras definidas por esta convenção no que se 

refere à determinação e delimitação das fronteiras marítimas.

Considerando que a delimitação constitui uma competência exclusiva dos 

Estados, ou seja, resulta de uma ação unilateral que cada Estado efetua dentro dos 

limites marcados pelo Direito Internacional47, Cabo Verde delineou, primeiramente, o 

traçado de linhas de base, através do Decreto-Lei nº 126/77, de 31 de Dezembro de 

1977. O referido sistema de linhas de base incluía o tracejado entre as ilhas de Sal/Santo 

Antão e Brava /Santo Antão. Esse tracejado foi objeto de protesto por parte dos Estados 

Unidos da América, argumentando que os dois segmentos das linhas de base do 

arquipélago excediam o comprimento máximo admissível de 125 milhas náuticas, e que 

a razão “superfície marítima entre a superfície terrestre” do arquipélago era 12,54:1, o 

que ultrapassava o máximo permitido pela CNUDM, ou seja, 9:1, contrário ao 

estipulado nos números 1 e 2 do artigo 47.º da CNUDM. Cabo Verde corrigiu, 

posteriormente, o traçado das linhas de base arquipelágicas, através da Lei nº 60/IV/92, 

de 21 de Dezembro, de modo a adequá-lo às disposições da CNUDM. 

Mais tarde, a lei supramencionada foi revogada com a aprovação do Código 

Marítimo de Cabo Verde, que estabelece, designadamente, as áreas marítimas sujeitas à 

jurisdição do país, a saber: Águas Interiores (artigo 16.º); Águas Arquipelágicas (artigo 

14.º); Mar Territorial (artigo 18.º); Zona Contígua (artigo 20.º); Zona Económica 

Exclusiva (artigo 22.º); e Plataforma Continental (artigo 25.º).

No que se refere às fronteiras marítimas, o arquipélago de Cabo Verde celebrou 

dois tratados bilaterais de delimitação das fronteiras marítimas, a saber: Tratado de 

Delimitação das Fronteiras Marítimas entre Cabo Verde e a República do Senegal, 

assinado a 17 de fevereiro de 1993 (Resolução nº 29/IV/93, de 16 de Julho de 1993); e 

Tratado de Delimitação das Fronteiras Marítimas entre a República de Cabo Verde e a 

República Islâmica da Mauritânia, assinado a 19 de Setembro de 2003 (Resolução nº 

99/VI/2004). Convém sublinhar que, o artigo 29.º do Código Marítimo de Cabo Verde 

vem reforçar uma prática já existente, ao estabelecer que caso o limite exterior da zona 

                                                          
47Alejandro J. Rodríguez Carrión (2009), Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Tecnos, p.339.
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económica exclusiva ou da plataforma continental se sobrepor com parcelas da ZEE ou 

da Plataforma Continental de Estado limítrofe, a fronteira marítima é fixada mediante 

acordo a negociar com o Estado em questão, de conformidade com o direito 

internacional aplicável48.

Tendo em conta a intenção de alargar a Plataforma Continental para além das 200 

milhas náuticas, Cabo Verde poderá ter necessidade de celebrar outros tratados de 

delimitação de fronteiras marítimas, designadamente, com as Repúblicas da Gâmbia, da 

Guiné-Bissau, e da Guiné. 

2.2 (IN)SEGURANÇA NA COSTA OCIDENTAL AFRICANA: OS PRINCIPAIS 

DESAFIOS

Os mares do continente africano, principalmente do Golfo da Guiné e do Golfo de 

Áden, têm sido alvos de uma multiplicidade de atividades ilegais que perigam a 

segurança marítima do continente. 

Durante muitos anos, na maior parte dos países do continente africano “a 

segurança estava associada à perpetuação de um regime e não necessariamente com o 

bem-estar do país e dos seus habitantes” 49. Além do mais, a segurança tinha um foco 

predominantemente territorial50, uma vez que muitos desses países conquistaram a 

independência nos anos 60 e 70 do século passado e, como tal, o objetivo central era a 

afirmação internacional e a consolidação interna do poder. Nesta ótica, a preocupação 

dos governantes estava direcionada para outras questões consideradas “prioritárias”, em 

detrimento das questões de segurança marítima.

A região da África Ocidental51, fustigada pela guerra e pobreza extrema, para 

além de constituir uma área de trânsito de drogas, foram detetados outras atividades 

ilícitas, tais como: o contrabando de armas, de medicamentos, e de diamantes, o roubo 

de petróleo e, mais recentemente, o fabrico e tráfico de drogas sintéticas.

                                                          
48 Cf. Artigo 29.º do Código Marítimo de Cabo Verde.
49 Raymond Gilpin (January 2007), “Enhancing maritime Security in the Gulf of Guinea”. Strategic 
Insights VI (1), p.1. Consultada a 12 de outubro de 2012. Disponível em: 
<http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Jan/gilpinJan07.asp> (tradução nossa).
50 Idem.
51 A Organização da Unidade Africana (UA) estabeleceu através da Resolução CM/Res.464 (XXVI) 
do Conselho dos Ministros da UA, a divisão da África em cinco (5) regiões, a saber: África do Norte, 
Ocidental, Central, Oriental e Austral. 
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Esta sub-região oeste africana possui uma posição geográfica privilegiada, 

formando parte de uma das principais rotas de navegação marítima entre a América do 

Sul e a Europa. Com doze Estados costeiros, o mar tem um valor económico 

incomensurável, representando, desde logo, o sustento para um grande número de 

famílias. No entanto, as fronteiras porosas e a extensa linha de costa, deficientemente 

patrulhadas, têm sido alvo de poluição e expropriação dos seus recursos, 

nomeadamente, pesca ilegal52 e roubo de petróleo.

Esta realidade tem fortes impactos económicos, principalmente quando a própria 

estrutura económica assenta, principalmente, na exploração de recursos naturais. Além 

disso, na maioria desses países esses fatores se mesclam com inúmeras vulnerabilidades 

internas, como a fraca autoridade estatal, os parcos recursos existentes e, 

consequentemente, fiscalização e patrulhamento quase inexistentes, a corrupção, a 

pobreza, e as elevadas taxas de desemprego. A instabilidade política e/ou conflitos 

internos têm sido uma realidade em muitos desses países pois, desde 2000, a África 

Ocidental já foi alvo de “dez golpes de Estado ou tentativas de golpes de Estado, três 

guerras civis e assassinato de um Presidente”53. Todos esses fatores minam o Estado de 

Direito, o respeito e a proteção dos Direitos Humanos fundamentais, como o direito a 

segurança e a saúde, numa interligação cada vez mais evidente, que fomenta, 

indubitavelmente, a prática de outras atividades ilícitas, designadamente, a pirataria 

marítima e o terrorismo.

A preocupação em relação a essas ameaças, sobretudo as que pairam sob o espaço 

marítimo, e a necessidade de ações concertadas para o combate têm sido reconhecidos 

pela maioria dos países e pelos organismos regionais e internacionais, não só devido às 

consequências nefastas que estes representam para a segurança interna, regional e 

global, mas também, a consciência generalizada que estes constituem fortes entraves 

para o desenvolvimento económico desses países.  

                                                          
52 As estimativas de 2005 indicam que a pesca furtiva por navios da Ásia, Europa e outras partes da 
África custa a sub-região cerca de 370 milhões dólares por ano. Cf. Raymond Gilpin, ibid., p.1.
53 UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.1.
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2.1.1 O Tráfico ilícito de Drogas na Costa Ocidental Africana

“O tráfico de drogas na África Central e Ocidental não é mais que um 
sintoma mais visível de uma doença muito mais profunda e 
desestabilizadora, que é lenta mas, progressivamente vem afetando os 
organismos e instituições dos Estados africanos”54.

A África Ocidental tem sido utilizada para o transbordo de drogas que 

normalmente provêm da América do Sul e têm como destino final os mercados 

europeus. Apesar do tráfico ilícito de drogas não constituir um fenómeno novo55 nessa 

sub-região, nas últimas décadas tem-se verificado um aumento exponencial das

apreensões. Os dados revelam que cerca de 50 a 60 toneladas de cocaína transitam por

ano56 nessa sub-região. 

De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), 

a utilização da África Ocidental como via de trânsito se deve à maior segurança das 

rotas tradicionais que eram utilizadas pelos traficantes da América do Sul. Enquanto a 

procura da cocaína nos Estados Unidos tem vindo a diminuir, na Europa essa procura 

duplicou na última década. A forte fiscalização das autoridades europeias forçou os 

traficantes a procurarem novos espaços, não diretos, via África Ocidental57.

A própria situação geográfica da África Ocidental, entre a América Latina e a 

Europa, torna esta sub-região atrativa para a prática dessas atividades. Desde 2007 os 

países da África Ocidental têm estado inseridos nas principais rotas utilizadas para o 

transporte de cocaína da América do Sul para a Europa58.

A par disso, confluem para este facto outros fatores, tais como: instabilidade 

política, instituições fracas, pobreza extrema, fraca legitimidade e/ou aceitação de 

Governos, permeabilidade das fronteiras, corrupção, entre outros. Num quadro de 

anormalidade política, a fraca capacidade das forças repressivas, a ineficiência dos 

                                                          
54 Andrés Philip de Amado (Janeiro de 2008), “West Africa Under Attack: Drugs, Organized Crime 
and terrorism as the New Threats to Global Security”. UNISCI, Discussion Papers, Nº 16, p. 204.
Consultada a 11 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0808130203A/27821>.
55 Cf. Stephen Ellis (2009), “West Africa’s international drug trade” in African Affairs, 108 (431),

p.171.
56 Antonio Maria Costa (2008), “Africa Under Attack: Drug Trafficking Has Acquired a Whole New 
Dimensions”. Discurso proferido no dia 8 de dezembro de 2008 no Conselho de Segurança da ONU. 
Consultada a 19 de setembro de 2012. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/about-
unodc/speeches/2009-08-12-africa-under-attack.html>.
57 UNODC (fevereiro 2013), Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: 
Avaliação da ameaça, Viena: ONUDC, p.3.
58 UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p. 46.
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mecanismos judiciais e a má governação abrem caminho para as red

organizado se evoluírem, transformando esses espaços em excelentes refúgios e 

santuários para a prática de atividades ilícitas, para além da infiltração do cri

organizado nas instituições nacionais, exacerbando a instabilidade política, económica e 

social desses países. 

A droga tem sido exportada 

nigerianos59. As apreensões de cocaína pelas autoridades dos 

aumentaram de 273 quilos para cerca de 47.000 quilos no período compreendido entre 

2001 e 200760. Depois de ter atingido o auge das apreensões em 2007, 

cocaína transitada na África Ocidental

valor mais baixo em 2010, com cerca de 18 ton

valor de 1,25 bilhões de dólares americanos

Gráfico 1: Toneladas de 

Várias razões podem ser apontadas para esse declínio, nomeadamente, 

aumento da fiscalização e das apreensões pelas autoridades desses 

nessa sub-região tornou-se mais cara e menos atrativa

                                                          
59 ONUDC, Relatório Mundial sobre Drogas 2012
60 James Cockayne (2012), “Africa and the War on Drugs: The West African Cocaine Trade Is Not 
Just Business As Usual, African Arguments”. 
<http://africanarguments.org/2012/10/19/africa
is-not-just-business-as-usual-
61 UNODC (fevereiro 2013)
Avaliação da ameaça. Viena, p.4.

Toneladas de cocaína 
em trânsito
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mecanismos judiciais e a má governação abrem caminho para as red

, transformando esses espaços em excelentes refúgios e 

santuários para a prática de atividades ilícitas, para além da infiltração do cri

organizado nas instituições nacionais, exacerbando a instabilidade política, económica e 

A droga tem sido exportada por grupos da sub-região, normalmente liderados por 

As apreensões de cocaína pelas autoridades dos países da África Ocidental 

aumentaram de 273 quilos para cerca de 47.000 quilos no período compreendido entre 

Depois de ter atingido o auge das apreensões em 2007, 

na África Ocidental diminuiu de 2008 a 2010, chegando a atingir o 

valor mais baixo em 2010, com cerca de 18 toneladas de cocaína (ver Gráfico 

valor de 1,25 bilhões de dólares americanos61.

: Toneladas de Cocaína em Trânsito da África Ocidental para Europa

Fonte: Dados da ONUDC.

Várias razões podem ser apontadas para esse declínio, nomeadamente, 

aumento da fiscalização e das apreensões pelas autoridades desses países

se mais cara e menos atrativa; iii) a agitação política em alguns 

                  
Relatório Mundial sobre Drogas 2012, Viena, p. 84.

(2012), “Africa and the War on Drugs: The West African Cocaine Trade Is Not 
Just Business As Usual, African Arguments”. Consultada a 7 de novembro de 2012 

http://africanarguments.org/2012/10/19/africa-and-the-war-on-drugs-the-west-african
-by-james-cockayne/>.

(fevereiro 2013), Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: 
. Viena, p.4.
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mecanismos judiciais e a má governação abrem caminho para as redes do crime 

, transformando esses espaços em excelentes refúgios e 

santuários para a prática de atividades ilícitas, para além da infiltração do crime 

organizado nas instituições nacionais, exacerbando a instabilidade política, económica e 

região, normalmente liderados por 

países da África Ocidental 

aumentaram de 273 quilos para cerca de 47.000 quilos no período compreendido entre 

Depois de ter atingido o auge das apreensões em 2007, a quantidade de 

, chegando a atingir o 

eladas de cocaína (ver Gráfico 1), no 

da África Ocidental para Europa

Várias razões podem ser apontadas para esse declínio, nomeadamente, i) o 

países; ii) o tráfico 

a agitação política em alguns 

(2012), “Africa and the War on Drugs: The West African Cocaine Trade Is Not 
Consultada a 7 de novembro de 2012 

african-cocaine-trade-
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países, entre 2008 e 2009, desestabilizou os canais existentes e, consequentemente 

conduziu à procura de novas rotas (desvio do fluxo para o sul e o interior do 

continente); e iv) a possível utilização de novos meios de transporte. Esse declínio foi, 

no entanto, enganador uma vez que em 2011 esse valor voltou a aumentar, tendo sido 

apreendidas cerca de 30 toneladas de cocaína nessa sub-região. 

A África Ocidental, para além de continuar a ser uma placa giratória do tráfico de 

drogas, nomeadamente, drogas ilícitas tradicionais (cocaína, heroína e cannabis), 

tornou-se igualmente, a partir dos finais de 200862 numa área de produção. Em 2011-

2012 foram, por exemplo, descobertos laboratórios de metanfetaminas63 na Nigéria. 

Igualmente, as metanfetaminas têm sido traficadas e produzidas noutros países da 

região, tais como: Benim, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Mali, Nigéria, 

Senegal e Togo64.

As drogas sintéticas têm como destino final os mercados do continente asiático. 

De acordo com dados de 2010, cerca de 300 correios de metanfetaminas foram 

comercializados da África Ocidental para países asiáticos, como o Japão, a República da 

Coreia, a Malásia, e a Tailândia65. 

A par disso, o consumo interno de drogas tem vindo a aumentar na África 

Ocidental, em contraste com o consumo de drogas a nível global que tem mantido 

estável. Das drogas utilizadas na África em geral, há uma “forte prevalência do 

consumo de cannabis (7,5%, quase o dobro da média global), que é particularmente 

elevado na África Ocidental” 66. 

O aumento do consumo de drogas tradicionais e sintéticas constitui uma fonte de 

desestabilização dos Estados. Com uma população maioritariamente jovem e com uma 

elevada taxa de crescimento - taxa anual de 2,67% 67 - estima-se que o tráfico de drogas 

tem contribuído para elevar os níveis de criminalidade e de violência, principalmente 

através do uso de armas de fogo. 

Para driblar o controlo das autoridades, os traficantes utilizam os mais variados 

meios de transporte, desde barcos, aviões particulares, contentores, correios aéreos, 

entre outros. Ao mesmo tempo, têm sido utilizadas todas as vias existentes, de realçar 
                                                          

62 UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2011 (Sumário Executivo).
63 Discurso do Director Executivo da UNODC, Yury Fedotov, julho de 2012. 
64 UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p.56.
65 UNODC (fevereiro 2013), ibid., p. 4.
66 UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p.10.
67 UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 1.
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que, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2013, a rota do Atlântico parece ter 

atualmente maior relevância em comparação com a rota do Pacífico no tráfico marítimo

de drogas. Os traficantes estão utilizando cada vez mais uma “nova rota marítima que 

saí do Afeganistão em direção ao sul, através de portos no Irão ou Paquistão, para se 

chegar aos mercados de consumidores, através de portos da África Oriental e 

Ocidental”68. Este relatório destaca, ainda, a componente linguística como um dos 

fatores facilitadores do tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa, via Brasil, 

Portugal e países lusófonos de África69.

Os efeitos negativos do tráfico ilícito de drogas são sentidos nos mais variados 

domínios das sociedades, na medida em que está normalmente associado aos seguintes 

atos: a) tráfico de armas e de pessoas; b) roubo e venda ilegal de produtos, por exemplo, 

petróleo e medicamentos; c) disputas entre grupos pelo controlo dos mercados; d) 

enriquecimento ilícito de parcelas da sociedade; e) incremento de grupos armados e da 

rivalidade entre eles; f) corrupção; g) lavagem de capitais; h) crescimento da economia 

informal; e i) criminalidade e violência;

Mais ainda, o aumento do consumo interno acarreta consequências negativas para 

a saúde pública, uma vez que a prevalência de determinadas doenças é superior em 

toxicodependentes, como, por exemplo, o VIH/SIDA. Estima-se que dos 16 milhões de 

utilizadores de drogas injetáveis em 2008, um em cada cinco era seropositivo. A nível 

mundial, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 250.000 pessoas 

morrem todos os anos de overdose e doenças relacionadas com a droga70.

Em suma, em virtude dos fatores acima descritos, as desigualdades sociais e a 

instabilidade interna foram agravadas nesses países, nomeadamente no Mali e na Guiné 

Bissau. Ao mesmo tempo, as instituições estatais ficaram mais enfraquecidas e/ou 

inoperantes, uma vez que, em muitos casos, a ação exercida pelos traficantes tende a 

“evitar e impedir a resposta do Estado através de cooptação, suborno e corrupção, para 

protegerem os seus lucros” 71, comprometendo o Estado de Direito, o desenvolvimento 

económico, a segurança, e a estabilidade dessa sub-região. 

                                                          
68 UNODC, Relatório sobre Drogas 2013 (Sumário Executivo).
69 Idem.
70 UNODC, Relatório Mundial sobre Drogas 2012, p. 97.
71  Davin O’Regan, (2010) “A Cocaína e a Instabilidade em África: Lições da América Latina e das 
Caraíbas”. Centro de Estudos Estratégicos de África, nº 5/julho de 2010, p.3. Consultada a 7 de 
setembro de 2012, <http://africacenter.org/wp-content/uploads/2010/08/ASB5Final_POR.pdf>.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

37

2.1.2 As Iniciativas Regionais de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas

Os países da África Ocidental têm procurado soluções conjuntas de combate ao 

tráfico de drogas na sub-região, não só no tocante a melhoria dos meios materiais e 

humanos para a fiscalização, mas, também, através da adoção e aplicação interna dos 

instrumentos jurídicos regionais e internacionais.

Nesse sentido, uma série de medidas políticas e operacionais tem sido adotadas, 

maioritariamente, no âmbito da Comunidade Económica dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO). A CEDEAO72 é uma organização sub-regional que visa à 

integração regional e o desenvolvimento económico dos Estados membros. Esta 

Comunidade é constituída por quinze países, a saber: Benim, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Costa do Marfim, Gambia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, 

Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo, que totalizam uma área de 1.500.000 km2, com 

aproximadamente 261 milhões de habitantes73.

No contexto da luta contra o tráfico de drogas destaca-se a realização da 

Conferência Ministerial dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO74 sobre o 

Tráfico Ilícito de Drogas como Ameaça à Segurança na África Ocidental, realizada na 

cidade da Praia, Cabo Verde, de 28 a 29 de Outubro de 2008. Nesta conferência os 

Estados membros da CEDEAO adotaram um Plano de Ação Regional para lidar com as 

ameaças à segurança colocadas pelo tráfico de drogas e o crime organizado na sub-

região. 

O Plano de Ação da Praia, intitulado “Plano de Ação Regional para Atacar o 

Problema Crescente do Tráfico Ilícito de Drogas e Crimes Conexos na África 

Ocidental”, foi oficialmente aprovado na 35ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e 

de Governo da CEDEAO, a 19 de Dezembro de 2008, em Abuja. Este Plano, com um 

período de vigência de três anos (2008-2011), constitui um dos primeiros passos a nível 

sub-regional para combater o fenómeno da droga e crimes conexos.

Igualmente foi adotada na mencionada Conferência Ministerial dos Chefes de

Estado e de Governo, uma Declaração Política na qual os Estados membros da 
                                                          

72  O Tratado que institui a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental foi assinado em 
Lagos, a 28 de Maio de 1975. 
73  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.1.
74 O evento foi realizado pela Comissão da CEDEAO, em colaboração com o Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), do Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental 
(ONUAO), da União Europeia e do Governo de Cabo Verde. 
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CEDEAO reconhecem que “o uso de drogas, o tráfico de drogas ilícitas, desvio de 

agentes químicos e outros crimes organizados constituem sérias ameaças à segurança 

regional e nacional, e ao desenvolvimento político, económico e social dos Estados 

Membros”. Nesta Declaração está presente a convicção de que é imprescindível a 

adoção de medidas conjuntas para combater esses tráficos, assente na ideia da 

responsabilidade partilhada. 

O Plano de Ação da Praia 2008-2011, por seu turno, exorta os Estados Membros e 

a Comissão da CEDEAO no sentido de adotarem medidas imediatas para combater o 

tráfico de drogas e o crime organizado na região, e ao mesmo tempo estabelece uma 

série de objetivos a serem atingidos a nível nacional e regional. O referido Plano assenta 

em cinco áreas temáticas de intervenção, a saber:

1. Mobilização da liderança política da CEDEAO e a necessidade de afetação 

adequada do orçamento nacional dos Estados membros da CEDEAO para a 

prevenção e combate ao tráfico de drogas ilícitas, à criminalidade organizada 

conexa e à toxicodependência;

2. Aplicação efetiva da Lei e a cooperação nacional/regional efetiva contra o 

aumento elevado do tráfico de drogas ilícitas e da criminalidade organizada;

3. Um quadro legal adequado para uma justiça criminal efetiva;

4. Encarar e lidar com as ameaças emergentes do aumento da 

toxicodependência e dos problemas de saúde associados;

5. Dados válidos e fiáveis para avaliar a magnitude dos problemas do tráfico de 

drogas e da toxicodependência afetando a região numa base sustentável.

Com o intuito de apoiar a implementação do Plano de Ação Regional e a 

Declaração Política foi criado um Mecanismo de Acompanhamento e Avaliação, que 

periodicamente realiza reuniões nos Estados membros com vista a medir o grau de 

implementação desse instrumento.

Na mesma senda, a CEDEAO e a ONU lançaram em julho de 2009, em Nova 

Iorque, a Iniciativa da Costa Ocidental Africana (WACI). A WACI é um programa que 

inclui uma vasta gama de atividades direcionadas à capacitação nacional e regional, em 

áreas como: gestão de fronteiras, aplicação da lei, luta contra o branqueamento de 
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capitais, forense, luta contra branqueamento de capitais, entre outros75. Esta Iniciativa 

incidiu primeiramente em quatro países, a saber, Guiné-Bissau, Libéria, Costa do 

Marfim e Serra Leoa.

Para além da CEDEAO, participam nesta Iniciativa o Departamento de Operações 

de Manutenção da Paz, o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Políticos, a 

UNODC, a União Económica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA) e a 

Organização Internacional de Polícia Criminal. 

A WACI tem permitido, designadamente, capacitar os nacionais dos Estados da 

CEDEAO e aumentar a cooperação e partilha de informações interagências entre os 

integrantes. Isso se deve, em grande parte, à instalação de uma Unidade de Crime 

Transnacional em cada um dos Estados membros, que atua como ponto focal nacional.

A implementação do Plano de Ação de Praia, que esteve sob a responsabilidade 

da Comissão da CEDEAO, não atingiu os resultados esperados, pois, “tanto o Plano de 

Ação como a Declaração Política demonstraram que carecem de ações concretas e de 

apoio político para a sua verdadeira implementação”76. Além disso, o escopo do Plano é 

demasiado abrangente, incidindo em várias áreas temáticas, estratégias e etapas de 

atuação e, ainda, os fracos recursos financeiros influenciaram de forma negativa na 

concretização dos objetivos traçados.

Neste sentido, na 42ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, 

realizada em de 27 a 28 de Fevereiro de 2013, em Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, foi 

renovado o compromisso político em relação à Declaração e o Plano de Ação da Praia e 

prorrogado para dois anos o período de implementação do Plano, “a fim de apoiar a luta 

contra este flagelo e consolidar a base de apoio financeiro para a sua efetiva 

implementação”77.

No plano jurídico internacional, todos os países da sub-região da África Ocidental 

são membros das três convenções das Nações Unidas sobre drogas, a saber: a 

Convenção Única de 1961 sobre Entorpecentes, a Convenção de 1971 sobre 

                                                          
75 UNOWA, “West Africa Iniciative”, consultada a 20 de junho de 2012. Disponível em: 
<http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=841>,
76 UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.5.
77 CEDEAO, Comunicado Final da 42ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo, 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 27-28 de Fevereiro de 2013.
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Substâncias Psicotrópicas, e a Convenção sobre Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de 

Substâncias Psicotrópicas 198878.

A UNODC vem auxiliando os Estados membros na elaboração de legislações 

nacionais concernentes ao combate ao tráfico ilícito de drogas, além de desenvolver 

ações de cariz social. Deste modo, a UNODC tem adotado programas com vista a apoiar 

o Programa Regional e a Declaração Politica da CEDEAO, sendo o mais recente o 

Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014. Este Programa Regional, que 

integra os quinze Estados da CEDEAO e a Mauritânia, tem por objetivo “contribuir e 

apoiar os esforços dos Estados da África Ocidental, bem como das organizações e da 

sociedade civil regional, para responder às ameaças crescentes à segurança, como o 

tráfico de drogas, promover os direitos humanos e o Estado de Direito e a boa 

governação”79.

De modo a atingir os objetivos pretendidos o Programa Regional divide-se em 

Programas Nacionais Integrados. Cada Programa Nacional Integrado subdivide-se em 

quatro Subprogramas, a saber: (1) - Crime Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas e 

Terrorismo; (2) - Justiça e Integridade; (3) - Prevenção da Toxicodependência e Saúde; 

e (4) - Tomada de Consciência e Pesquisa. Normalmente há uma forte intervenção do 

país para o qual o programa é direcionado, permitindo, assim, uma participação 

nacional ativa na procura de soluções regionais para o problema da droga.

2.1.3 O Tráfico Ilícito de Drogas em Cabo Verde: Caraterização e Medidas 

Adotadas

A descontinuidade territorial do arquipélago, a vasta ZEE e os escassos meios 

materiais e humanos existentes para uma fiscalização ativa favorecem a utilização do 

arquipélago de Cabo Verde como país de trânsito do narcotráfico internacional.

Cabo Verde é considerado essencialmente um ponto de passagem da droga, que 

provém da América Latina e tem como destino final os mercados europeus. No entanto, 

                                                          
78 As três Convenções das Nações Unidas sobre drogas constituem instrumentos essenciais para o 
controlo de drogas e a promoção da cooperação internacional contra o tráfico de drogas ilícitas. Estes 
instrumentos estabelecem restrições às quantidades de drogas que podem ser produzidas e distribuídas 
para fins médicos e científicos e estipulam quais são as drogas que devem ser consideradas ilegais. 
Enquanto a primeira convenção (1961) incide sob as drogas cultivadas, a segunda alarga o controlo as 
drogas produzidas sintéticas (1971), e a terceira convenção (1988) abarca os precursores químicos.
79 UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, (Sumário Executivo).
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nos últimos anos, parte da droga que transita por Cabo Verde permanece no país, 

destinado ao consumo local. Uma das possíveis razões para o aumento do consumo da 

droga em Cabo Verde reside na utilização desse produto como meio de pagamento aos 

colaboradores nacionais, acarretando, com isso, o aumento da sua quantidade no 

mercado interno.

No que se refere ao tipo de droga mais consumida internamente, Cabo Verde não 

foge à tendência da África Ocidental, pois os dados dos últimos anos demonstram que a

cannabis tem sido droga ilícita mais utilizada no país (ver Tabela 1). Ao contrário das 

outras drogas, a cannabis, é produzida internamente, maioritariamente nas ilhas de 

Santiago e Santo Antão.

Tabela 1: Droga Apreendida em Cabo Verde (2007-2011)

TIPO DE DROGA
2007 2008 2009 2010 2011

Cannabis 31.052,33 580.721,88 644.811,80 155.019,00 2.636.738,30

Cocaína 540.091,07 195.541,34 34.572,29 65.295,00 1.532.791,54

Haxixe 850,38 0,00 0,00 0,00 32.520,00

Total 571.993,78 776.263,22 679.384,09 220.314,00 4.202.049,84
Fonte: Dados da Polícia Judiciária de Cabo Verde (em gramas).

Em termos gerais, constata-se que, apesar das apreensões de cocaína terem 

diminuído significativamente em 2009, com 5,1% das apreensões (ver Gráfico 2), 

voltaram a elevar-se nos anos seguintes. A quantidade de cannabis apreendida também 

tem diminuído, embora não muito significativo, mantendo sempre em níveis superiores 

a 50% das drogas apreendidas no país (ver Gráfico 2). No que se refere ao haxixe, as 

apreensões têm sido menores, não tendo verificado nenhuma apreensão nos anos de 

2008, 2009 e 2010. Quanto as drogas sintéticas, estas têm sido pouco expressivas, razão 

pela qual não figuram nos dados.
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Gráfico 2: Droga Apreendida em Cabo Verde (2007

                         Fonte: Dados da Polícia Judiciária de Cabo Verde
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devido ao incremento da cooperação
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Fonte: Dados da Polícia Judiciária de Cabo Verde.

, igualmente, que a quantidade de drogas apreendidas pelas 

verdianas tem vindo a aumentar, particularmente no ano de 2011, na 

qual, por exemplo, somente em cocaína foram apreendidas cerca de 1,5 tonelada. As 

aumento das apreensões residem, primeiramente

capacidade de atuação, devido aos investimentos que foram feitos, tanto em termos de 

capacitação técnica, como na aquisição de equipamentos mais sofisticados; segundo, 

devido ao incremento da cooperação e troca de informações, não só a nível bilateral, 

mas igualmente entre agências nacionais e internacionais; e,

coordenação e conjugação de sinergias dos vários intervenientes internos.

Nas transações de drogas por Cabo Verde constata-se que têm sido utilizadas 

todas as vias existentes, sendo que o grosso da droga é transportado por via marítima. 

se com a existência de excelentes baias e costas no arquipélago

podem funcionar como excelentes locais de desembarque. A par disso, a via marítima 

permite o transporte de quantidades elevadas, dificilmente transportadas por via aérea, 

para além de serem espaços vastos e menos fiscalizados quando comparados com os 

espaços aéreos e terrestres. As grandes quantidades de drogas apre

autoridades locais demonstram a preferência pela via marítima:

508 kg de cocaína apreendida no Porto da Praia, no dia 16 de Março de 2007, 

no teto falso de um contentor-frigorífico;
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escondida dentro de motores de camiões;
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2011)

que a quantidade de drogas apreendidas pelas 

verdianas tem vindo a aumentar, particularmente no ano de 2011, na 

qual, por exemplo, somente em cocaína foram apreendidas cerca de 1,5 tonelada. As 

das apreensões residem, primeiramente, no aumento da 

capacidade de atuação, devido aos investimentos que foram feitos, tanto em termos de 

capacitação técnica, como na aquisição de equipamentos mais sofisticados; segundo, 

e troca de informações, não só a nível bilateral, 

terceiro, maior 

coordenação e conjugação de sinergias dos vários intervenientes internos.

e têm sido utilizadas 

todas as vias existentes, sendo que o grosso da droga é transportado por via marítima. 

s baias e costas no arquipélago que 

disso, a via marítima 

permite o transporte de quantidades elevadas, dificilmente transportadas por via aérea, 

para além de serem espaços vastos e menos fiscalizados quando comparados com os 

espaços aéreos e terrestres. As grandes quantidades de drogas apreendidas pelas 

508 kg de cocaína apreendida no Porto da Praia, no dia 16 de Março de 2007, 

Outubro de 2008, 
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 1501,3 kg de cocaína apreendida, em Outubro de 2011, após o seu 

desembarque numa das praias da ilha de Santiago;

 1,5 toneladas de cocaína apreendida em 2011.

De acordo com as autoridades locais a droga apreendida nos aeroportos, 

designadamente a cocaína, é de quantidade inferior e geralmente transportada por 

passageiros provenientes de países da América Latina, tendo a Europa como destino 

final, nomeadamente, Portugal, Espanha, Holanda e Bélgica. No que se refere ao 

transporte da droga por via aérea, esta vem dissimulada em bagagens, ou no corpo dos 

passageiros, ao passo que por via marítima a droga é escondida em contentores ou 

dissimulada nos compartimentos dos navios. Os “correios de droga”, para além de 

nacionais, são provenientes de vários países, como: Nigéria, Gana, Brasil, Espanha, 

Guiné-Bissau, Senegal, Portugal, Camarões, Angola, Serra Leoa, Peru, Ucrânia, e

Suriname.

Por via marítima, a cocaína procede de países da América Latina, a saber: Brasil, 

Venezuela, Bolívia, Perú, e Colômbia. Os traficantes utilizam maioritariamente como 

meios de transportes barcos de recreio, navios da marinha mercante, e submersíveis. 

Nos últimos anos, o tráfico de drogas tem sido associado à criminalidade no país, 

nomeadamente, roubos e furtos, homicídios e violência. Não menos importante, o 

consumo de drogas é também uma questão de saúde pública. O uso de drogas injetáveis 

é um importante vetor de propagação do vírus do VIH/SIDA. Em Cabo Verde, por 

exemplo, a prevalência geral do VIH/SIDA é de 0,8%, entretanto, cerca de 14% dos 

infetados são consumidores de drogas80. 

Em termos de legislação internacional contra o narcotráfico, Cabo Verde aderiu as 

três Convenções das Nações Unidas sobre o controlo de drogas, referidas anteriormente.

No campo da investigação do tráfico de drogas, a Polícia Judiciária é o órgão de 

polícia criminal com competência reservada na investigação do tráfico de 

estupefacientes. A par disso, e para debelar o tráfico de drogas em Cabo Verde foi 

criado, em 1995, a Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Droga e ao Crime 

Organizado. Esta Comissão é constituída por diferentes organismos dos sectores público 

e privado, e tem a seu cargo a coordenação do combate ao tráfico de drogas, da 

corrupção e da criminalidade organizada. As suas atribuições consistem em desenvolver 

                                                          
80 ONUDC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 3.
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estratégias de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, promover e 

reforçar a cooperação internacional na luta contra a criminalidade organizada.

A referida comissão avalia as necessidades dos diferentes organismos nacionais e 

desenvolve programas relevantes para a luta contra crimes específicos. Têm sido 

desenvolvidos vários programas destinados ao apoio institucional, técnico e de recursos 

humanos. 

2.2 O tráfico ilícito de Armas: Caraterização Regional e Medidas Adotadas

O tráfico ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC)81 constitui um dos 

fatores que exacerba os atuais níveis de violência e de criminalidade em muitos países, 

particularmente na sub-região da África Ocidental. 

Durante muitos anos, vários países africanos estiveram mergulhados em conflitos 

armados internos. Com o propósito de estimular o armamento civil alguns Estados 

liberalizaram as leis de porte de armas, nomeadamente, nas guerras civis na Costa do 

Marfim, Libéria, e Serra Leoa. Este facto, aliado a deserção de militares, a venda em 

mercados informais, e a não entrega de armas por ex-combatentes, permitiu que grande 

quantidade de ALPC estivesse disponível nas sociedades africanas e, particularmente,

na posse de civis. Em consequência, estima-se que cerca de 8 a 16 milhões82 de ALPC 

circulam na sub-região oeste africana.

As ALPC têm desestabilizado sociedades, governos, aumentado a intensidade e os 

impactos de conflitos armados intraestatais, além de estarem fortemente ligados ao 

crime organizado, nomeadamente o tráfico de drogas. Além disso, travam o 

desenvolvimento desses países, na medida em que inibem a fluidez normal do 

comércio, e impedem o acesso aos serviços básicos e a construção de infraestruturas 

estatais, como escolas, postos de saúde, entre outros, uma vez que os recursos são 

direcionados para questões de segurança. Ainda, com a quantidade e variedade de 

                                                          
81 De acordo com o artigo 1.º da Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno 

Calibre, suas Munições e outros Materiais Afins, as armas ligeiras são armas portáteis concebidas para 
o uso de uma ou várias pessoas trabalhando em conjunto numa equipa, que incluem nomeadamente, 
metralhadoras pesadas, lança-granadas portátil, móveis ou montados, canhões portáteis antiaéreos, 
entre outros; e as armas de pequeno calibre constituem todas as armas utilizadas por uma pessoa, tais 
como: armas de fogo, revólveres e pistolas com carregamento automático, espingardas e carabinas, 
entre outros.

82 Afrosondagem (2008), “Estudo Socioeconómico Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em Cabo 
Verde”. Estudo da Comissão Nacional de Controlo e Luta Contra a Proliferação de Armas Ilícitas, p. 
8.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

45

ALPC existentes na sub-região, os piratas e outros criminosos têm melhores meios para 

operarem e atuarem, pelo que, cada vez os ataques tendem a ser mais agressivos e 

provocar maiores danos. Concorre para isso, o facto de as ALPC serem pequenas, leves, 

baratas, extremamente letais, e acessíveis nos mercados informais.

Esses efeitos desestabilizadores e perniciosos são agravados pela ausência de 

controlos nacionais eficazes de importação e exportação de ALPC e pelo fabrico interno 

dessas armas, quase sempre de forma artesanal.

Por outro lado, na maioria dos países da África Ocidental as legislações não se 

coadunam com a realidade e exigências atuais sobre controlo de armas, uma vez que

remontam à época colonial. Em Cabo Verde, somente em 2013 foi aprovada uma nova 

legislação - Lei Nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013 - que revogou a legislação 

datada de 29 de dezembro de 1956, altura em que Cabo Verde era colónia portuguesa.

A existência de legislação ineficaz permite que as ALPC circulem através das 

fronteiras com relativa facilidade e sem nenhum controlo. Igualmente, a natureza porosa 

das fronteiras da África Ocidental é identificada como um fator facilitador da circulação 

de ALPC.

Em África, a CEDEAO foi pioneira na elaboração de estratégias para controlar a 

proliferação e o uso indevido de ALPC. Desde cedo a CEDEAO previu que para o 

controlo do fluxo de circulação de ALPC na sub-região era fulcral existir uma estratégia 

conjunta a nível da sub-região que permitisse que os Estados membros adotassem os 

mesmos mecanismos internos para importação e exportação. Neste sentido, a CEDEAO 

aprovou a Declaração de uma Moratória em Abuja, no dia 31 de outubro de 1998, sobre 

a importação, exportação e fabrico de ALPC. No ano seguinte, em Lomé, foram 

adotados um Código de Conduta e um Plano de Acão do Programa de Coordenação e 

Assistência para a Segurança e o Desenvolvimento (10 de dezembro de 1999).

No seguimento da mencionada moratória, os Estados membros da CEDEAO 

assinaram a 14 de Junho de 2006, a Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de 

Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Afins. Esta Convenção aprovada na 

Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em Abuja, Nigéria, 

tem como propósito central aumentar o controlo de armas na sub-região, melhorar a 

troca de informações e o quadro institucional dos Estados membros. Este instrumento 

jurídico é vinculativo e interdita, sem exceção, a transferência de armas aos atores não 

estatais sem a aprovação do país importador.
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A entrada em vigor da Convenção, em 29 de setembro de 2009, foi um passo 

importante na regulação do tráfico de armas na sub-região, pois este documento incide 

em aspetos essenciais para o controlo de APLC, como observa os seus objetivos 

principais: 

 Prevenir e lutar contra a acumulação excessiva e desestabilizadora de ALPC 

no espaço CEDEAO;

 Consolidar as conquistas da Declaração da Moratória sobre a importação, 

exportação e fabrico de ALPC bem como o seu Código de Conduta;

 Promover a confiança entre os Estados Membros através de ações 

concertadas e transparentes relacionadas com o controlo de ALPC no espaço 

CEDEAO;

 Fortalecer as capacidades institucionais e operacionais do Secretariado 

Executivo da CEDEAO e dos Estados Membros nos seus esforços 

destinados a travar a proliferação de ALPC, suas munições e demais 

materiais afins; e

 Promover a troca de informação e a cooperação entre os Estados Membros83.

A CEDEAO e o seu Programa de Controlo de Armas Ligeiras apoiam 

financeiramente e materialmente todos os Estados membros na implementação de 

estratégias que visam controlar a circulação e o estoque de ALPC. Para atingir os 

objetivos propostos por esta Convenção, cada Estado membro deve, igualmente, criar 

uma Comissão Nacional que tem como principal função a coordenação da luta contra a 

proliferação de ALPC a nível nacional.

No plano internacional foi adotado, a 31 de maio de 2001, o Protocolo contra o 

Fabrico e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças, Componentes e Munições, 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 

Igualmente, desde 20 de julho de 2001, as Nações Unidas adotaram um Programa de 

Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Tráfico de Armas Ligeiras e de Pequeno 

Calibre em todos os seus Aspetos das Nações Unidas. Estes constituíam os instrumentos 

fundamentais para prevenir, lutar e erradicar o comércio ilícito de ALPC a nível 

internacional.

                                                          
83 Cf. Artigo 2.º da Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas 
Munições e outros Materiais Afins.
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Os esforços da comunidade internacional em dispor de um instrumento para o 

controlo efetivo sobre a importação, exportação e transferência de armas convencionais 

e respetivas munições culminaram na aprovação do Tratado sobre o Comércio de 

Armas, adotada pela Assembleia Geral da ONU, a 2 de abril de 2013.

O Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA) é um documento jurídico 

internacional, que se aplica a todas as armas convencionais (artigo 2.º da TCA), 

munições (artigo 3.º da TCA), peças e componentes (artigo 4.º da TCA). No concerne 

às obrigações, o Tratado estabelece que os Estados Partes devem, nomeadamente, 

manter um sistema nacional de controlo e apresentar relatórios anuais sobre importações

e exportações autorizadas ou realizadas dessas armas.

O TCA estabelece normas internacionais para regular o comércio internacional de 

armas convencionais, com a vista a prevenir ou eliminar o tráfico ilícito dessas armas e 

evitar que a transferência das mesmas resulte em atos ilícitos e/ou violações de direitos 

humanos. Este instrumento jurídico, que foi aberto à assinatura a 3 de junho de 2013, 

não está em vigor, pois apesar de contar com 118 assinaturas, apenas 13 Estados a 

ratificaram.

2.2.1 Tráfico de Armas: As Medidas Adotadas por Cabo Verde

Dado à insularidade do arquipélago de Cabo Verde, a circulação interna de ALPC 

diferencia-se dos restantes países membros da CEDEAO. Cabo Verde não dispõe de um 

elevado acervo de armas, pois, o fluxo de ALPC no continente africano quase não 

circula no país, para além de que nunca ocorreu nenhum conflito armado interno. 

Deste modo, as ALPC encontram-se, principalmente, associadas ao tráfico de 

estupefacientes, à criminalidade organizada e à delinquência juvenil. O controlo de

ALPC exige, sobretudo, fiscalização nos portos e aeroportos do país, pois, estes 

constituem os pontos de entrada no arquipélago. Assim, e para colmatar o limitado 

número de efetivos existente, foram instalados scanners nos principais portos e 

aeroportos de Cabo Verde.

No que concerne à legislação internacional, Cabo Verde aderiu, a 15 de julho de 

2005, ao Protocolo de 2001 das Nações Unidas contra o Fabrico Ilícito e a Transação de 

Armas de Fogo, as suas peças, componentes e munições. Posteriormente, a 25 de 

setembro de 2013, assinou o TCA.
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No plano regional, Cabo Verde aprovou para adesão a Convenção da CEDEAO 

sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Afins 

através da Resolução nº 104/VII/ 2009, de 22 de junho de 2009. Um ano antes, ou seja, 

em setembro de 2008, foi criado a Comissão Nacional de Cabo Verde, designado por 

Comissão Nacional de Controlo e Luta Contra a Proliferação de Armas. Esta Comissão 

tem por objetivo “ (…) servir de plataforma de diálogo entre as forças de segurança e a 

sociedade civil visando a coordenação de esforços para erradicação deste fenómeno 

através da promoção de alternativas à violência, da promoção social e integração 

económica e da redução da prevalência de armas ligeiras”84.

No que refere à legislação interna foi aprovada em 2013 a Lei nº 31/VIII/2013, de 

22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico relativo às armas e suas munições 

e institui o Sistema Integrado de Gestão da Informação de Armas, Munições e 

Proprietários. 

A nova Lei tem como propósito evitar a proliferação ilícita de ALPC no país, 

controlando o comércio, posse, uso e porte de armas, ao mesmo tempo em que restringe 

as possibilidades de obtenção de licenças para porte de armas. Igualmente, incide sob o 

fabrico de armas, suas peças, componentes e munições. 

Todas as forças de autoridade e segurança do país estão abrangidas pela referida 

Lei, a saber: as Forças Armadas e Serviços Públicos de Segurança, os organismos 

públicos de prevenção e investigação da criminalidade e os serviços penitenciários.

A supracitada Lei estipulou, no seu artigo 92.º, que o tráfico internacional e a 

transferência de armas a partir ou através do território nacional para países membros da 

CEDEAO ou outros Estados signatários de convenções ratificadas por Cabo Verde são 

punidos com penas de prisão85, sendo também punidos com penas de prisão àqueles que 

praticarem comércio ilícito de armas.

Apesar de não se saber com exatidão a quantidade de ALPC que circula em Cabo 

Verde, presume-se que estão cada vez mais ligados a crimes violentos e ao narcotráfico, 

pelo que o controlo de ALPC no país exige estratégias abrangentes e transversais. 

                                                          
84 AFrosondagem (2008), ibid. p. 6.
85 Cf. Artigos 91.º e 92.º da Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013.
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2.4 A Ameaça Terrorista no Espaço Marítimo

O terrorismo constitui uma preocupação central no quadro da segurança 

internacional, sobretudo, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 aos 

Estados Unidos de América. 

Cada vez mais, conjetura-se que existe uma forte ligação entre as atividades 

ilícitas, como o tráfico de drogas e o terrorismo, ou seja, que as primeiras podem 

constituir fontes de financiamento para atos terroristas.

No domínio marítimo, as vulnerabilidades espelhadas anteriormente, tornam esse 

espaço apropriado para a prática de atividades ilícitas e de atos terroristas. Além disso, a 

forte fiscalização das autoridades em terra pode, de algum modo, forçar os terroristas a 

procurarem novos teatros operacionais, através e/ou no mar.

A Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo, adotada a 16 de 

novembro de 1937, constitui o primeiro instrumento jurídico abrangente e multilateral

contra o terrorismo. Este documento definiu o terrorismo como um “ato criminoso 

dirigido contra um Estado, destinado a criar um estado de terror nas mentes das pessoas 

individuais, ou de um grupo de pessoas, ou do público em geral”86. Esta definição 

considera como terrorismo tanto os atos contra a saúde das pessoas, como os interesses 

vitais ou a segurança de um Estado, pelo que a sua essência, em geral, contínua 

inalterada.

No que se refere ao terrorismo marítimo, não existe ainda uma definição 

internacionalmente aceite. No entanto, cabe aqui destacar alguns elementos que diferem 

o terrorismo marítimo da pirataria e assaltos à mão armada no mar, que serão analisados

mais adiante. Em primeiro lugar, os terroristas, normalmente, quando sequestram ou 

atacam um alvo marítimo têm como fator motivador objetivos políticos, mesmo quando 

existem outros motivos, como, religiosos, económicos, étnicos ou sociais, ao contrário 

dos piratas que, normalmente, procuram ganhos económicos; segundo, o objetivo final 

da ação dos terroristas é causar o máximo de danos e prejuízos possíveis, ao passo que 

os piratas apenas infligem os danos considerados necessários.

Em África, os grupos terroristas têm maior presença na parte norte do continente e 

vêm intervindo, maioritariamente, a nível local. Os grupos terroristas mais conhecidos 

                                                          
86 Cf. Artigo 1.º, paragrafo 2, da Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo.
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que operaram no continente africano são: Al-Shabaab na Somália, Al-Qaeda no 

Magrebe Islâmico (AQIM) no Sahel, e o Boko Haram na Nigéria. 

Especificamente na África Ocidental, e apesar desta sub-região não constituir um 

dos principais focos do terrorismo internacional, nos últimos anos há uma preocupação

crescente face “a região do Sahel, uma vasta área que faz fronteira com o Deserto do 

Sahara, cada vez mais referida como a nova frente na guerra contra o terrorismo”87, 

zona com forte presença do AQIM. Para além do Boko Haram e do AQIM, existe, 

ainda, o Movimento para Emancipação da Região do Delta do Níger.

Do conjunto dos países da África Ocidental, a Nigéria é o único país que se 

encontra na lista dos dez países mais afetados pelo terrorismo, de acordo com o Índice 

de Terrorismo Global de 201288. A Nigéria encontrava-se no sétimo lugar do ranking, 

logo a seguir a Somália. As ações terroristas na África Ocidental têm adotado diversas 

formas, nomeadamente: sequestro, tomada de reféns, bombardeios, ataques suicidas, 

assassinatos, entre outros.

Para além da presença de grupos radicais islâmicos locais e células terroristas na 

África Ocidental, a instabilidade interna de vários países engendra, cada vez mais, 

ambientes propícios para a violência e para o aparecimento de grupos extremistas. A 

instabilidade interna deriva de vários fatores, nomeadamente, desagregação de 

Governos, por exemplo, na Guiné Bissau, e conflitos étnico-nacionalistas e religiosos, 

como são os casos dos conflitos entre cristãos e muçulmanos na Nigéria, a atuação dos 

Tuareg no norte do Mali, e a revolta na região do Casamance no Senegal. A par disso, 

converge para esta situação o intenso tráfico ilícito, como de drogas e de pessoas, aliado

à pirataria e a lavagem de capitais, apontados como atividades financiadoras do 

terrorismo. 

Alguns analistas e especialistas antiterroristas defendem que o grupo terrorista Al-

Qaeda tem estado envolvido no comércio de diamante bruto da África Ocidental, 

principalmente a partir de 199089. No Relatório do think-tank Global Witness foram 

                                                          
87 UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 3.
88 Cf. “2012 Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade” (5 de 
dezembro de 2012), Sydney: Institute for Economics & Peace. Disponível em: 
<http://www.visionofhumanity.org/pdf/gti/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf>.
89 Amado Philip de Andrés (Janeiro de 2008), “West Africa Under Attack: Drugs, Organized Crime 
and terrorism as the New Threats to Global Security”. UNISCI, Discussion Papers, Nº 16, p. 206. 
Consultado a 11 de setembro de 2012 
<http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0808130203A/27821>.
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apresentadas algumas razões para as quais a Al-Qaeda tem utilizado diamante bruto, a 

saber: (i) constitui uma forma de angariar fundos para as células da Al-Qaeda; (ii) serve 

para ocultar dinheiro alvo de sanções financeiras; (iii) para o branqueamento de capitais 

provenientes de atividades criminosas; e (iv) para converter dinheiro em produtos que 

conservam o seu valor e são facilmente transportáveis90. 

Conscientes da ameaça que o terrorismo representa para a segurança em geral, e 

em particular, para a estabilidade política, desenvolvimento económico e segurança, os 

países da África Ocidental vêm reforçando a sua capacidade de atuação, nomeadamente, 

com a adesão a instrumentos jurídicos regionais e internacionais e, posterior, adoção nas 

legislações nacionais. 

As ações têm-se centrado, particularmente, em programas contra o branqueamento 

de capitais e o financiamento do terrorismo, uma vez que estes podem afetar a 

estabilidade da economia e proporcionar mais e melhores meios de atuação de grupos 

terroristas. Deste modo, na Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO 

realizada em 2000 foi criado o Grupo Intergovernamental de Acão contra o 

Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), com o propósito de 

empreender ações que visam reforçar as capacidades dos Estados membros na luta 

contra o financiamento do terrorismo, em parceria com outras organizações 

internacionais. O GIABA é uma instituição especializada da CEDEAO, que tem tido 

um papel relevante nas ações anti-lavagem de capitais e contra o financiamento do 

terrorismo. 

Na prática constata-se que a cooperação judicial e penal entre os Estados 

membros tem vindo a aumentar, o que pressupõe reforço das capacidades nacionais, 

maior fluência e mais eficiência nas trocas de informações.

Em 2012 foi adotado um Plano de Ação Regional contra o Terrorismo, com o 

propósito de reforçar a ação desses países na luta contra esta ameaça. Entretanto, o

grande passo na luta contra o terrorismo no seio da CEDEAO ocorreu aquando da 42ª 

Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizado em 

Yamoussoukro, Costa do Marfim, de 27 a 28 de fevereiro de 2013, na qual foi adotada 

uma Estratégia Antiterrorista e respetivo Plano de Implementação, e uma Declaração 

                                                          
90 Amado Philip de Andrés (Janeiro de 2008), ibid., p. 206. 
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Política sobre uma posição comum contra o terrorismo. A Declaração e a Estratégia 

visam prevenir e erradicar o terrorismo e crimes relacionados, assim como, criar 

condições propícias para o desenvolvimento económico saudável e garantir o bem-estar 

de todos os cidadãos da CEDEAO, ao passo que o Plano de Implementação oferece um 

plano operacional comum de ação.

Cabe ressaltar que a Declaração Política, para além de estabelecer normas e 

princípios partilhados por todos os Estados membros, considera que um ataque a um

dos Estados membros constitui um ataque a todos. 

A Estratégia, por seu turno, tem como propósito efetivar os instrumentos de luta 

contra o terrorismo, proporcionar um quadro operacional comum para prevenção e 

combate ao terrorismo e ao crime conexo, operacionalizar os instrumentos de combate 

ao terrorismo regional e internacional, promover e consolidar a cooperação, a 

coordenação, harmonização e sinergias em ações nacionais de combate ao terrorismo, e, 

por último, fortalecer o papel da CEDEAO, incluindo dos Estados e organizações da 

sociedade civil na prevenção e combate ao terrorismo. Esta Estratégia assenta em três 

pilares fundamentais: 1) prevenir, 2) perseguir e 3) reconstruir. A primeira visa prevenir 

as ações terroristas antes de ocorrerem, a segunda, procura responder de forma rápida e 

eficiente aos atos terroristas, e a terceira, incide sob a reconstrução da sociedade e a 

reafirmação da autoridade do Estado após um atentado terrorista. 

Em conclusão, trata-se de uma Estratégia ampla que poderá ser, no futuro, a pedra 

basilar na luta contra o terrorismo na sub-região da África Ocidental. No entanto, a 

efetiva implementação desta Estratégia exigirá grandes esforços dos Estados membros 

da CEDEAO, em termos financeiros, materiais, e humanos, como também uma forte 

cooperação/parceria e assistência técnica a nível bilateral, regional e internacional. Na 

verdade, a luta contra o terrorismo deve ser contínua e travada em múltiplas frentes, 

nomeadamente, através: i) da adoção, ratificação e implementação de instrumentos 

jurídicos relevantes; ii) do reforço das instituições de combate à corrupção; iii) da 

implementação de reformas políticas e financeiras; iv) da colaboração entre as agências 

nacionais relevantes, como, Polícias, Militares, Serviços de Inteligência; vi) da 

cooperação e assistência técnica, bilateral, regional e internacional; vii) do controlo de 

portos e aeroportos; e, não menos importante, viii) elevar o nível de tratamento das 

questões sociais, tais como, a pobreza e o desemprego. 
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2.4.1 Terrorismo: Medidas Adotadas por Cabo Verde

A legislação cabo-verdiana cita o terrorismo em diversos dispositivos nacionais, 

nomeadamente, o Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional (CESDN), que 

considera o terrorismo uma das ameaças relevantes à segurança nacional. O CESDN de 

Cabo Verde realça que “[A] intensificação da atuação das redes terroristas na faixa 

sahara-saheliana, consequentemente, próxima das fronteiras de Cabo Verde, obriga a 

adoção urgente de medidas de prevenção e proteção”91.

No que se refere aos instrumentos internacionais de combate ao terrorismo, Cabo 

Verde aderiu aos principais instrumentos internacionais, tendo neste momento ratificado 

12 dos 16 instrumentos de combate ao terrorismo da ONU, nomeadamente:

 Convenção Internacional para a Repressão de Atentados Terroristas à Bomba 

(adesão a 3 de Maio de 2002);

 Protocolo para a supressão de Atos ilícitos contra a Segurança de Plataformas 

Fixas situadas na Plataforma Continental, (adesão a 16 de Agosto de 2002);

 Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo 

(ratificado a 3 de Maio de 2002);

 Convenção Internacional contra a Captura de Reféns, (adesão a 16 de Agosto 

de 2002); e

 Convenção sobre a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 

Navegação Marítima (adesão a 16 de Agosto de 2002);

Do acima exposto, torna-se evidente a grande adesão de Cabo Verde aos 

instrumentos internacionais de luta contra o terrorismo carecendo, no entanto, de 

implementação efetiva, uma vez que as disposições das convenções e protocolos, não 

foram todas incorporadas na legislação interna do país.

Entrementes, verificou um grande avanço no combate ao branqueamento de 

capitais com a criação da Unidade de Informação Financeira (UIF) e a entrada em vigor 

de uma nova Lei que institui medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de 

lavagem de capitais, bens, direitos e valores. 

A UIF, formalmente criada a 14 de Janeiro de 2008, é um organismo de natureza 

administrativa, que integra representantes do Ministério da Justiça, Ministério Público e 
                                                          

91 Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde, Conceito Estratégico de Defesa e Segurança 
Nacional, p. 24.
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da Polícia Judiciária. Este organismo tem por função supervisionar o sistema financeiro 

cabo-verdiano e detetar casos suspeitos de financiamento do terrorismo. A Lei que 

edifica a UIF prevê, ainda, a possibilidade de troca de informações com entidades 

congéneres, bem como, com outras autoridades competentes. 

A Lei nº. 38/VII/2009 de 20 de abril, que estabelece as medidas destinadas a 

prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores, colmatou

uma lacuna existente na legislação cabo-verdiana, pois apesar de Cabo Verde ter 

ratificado a Convenção Internacional das Nações Unidas para a Supressão do 

Financiamento do Terrorismo, a três de Maio de 2002, carecia de legislação interna que 

permitisse criminalizar os atos de terrorismo, em conformidade com o artigo 2° da 

referida convenção.

Convém sublinhar que Cabo Verde é membro do GIABA, tendo edificado em 

Outubro de 2010 a primeira Estratégica Nacional de combate a Lavagem de Capitais 

para o período 2010-2013 e respetivo Plano de Ação. Igualmente foi criado os Serviços 

de Informações da República, que de acordo com o artigo 8.º da Lei nº 70/VI/2005, é 

incumbido de produzir “informações que contribuam para a salvaguarda da 

independência nacional, dos interesses nacionais, da segurança externa e interna do 

Estado de Cabo Verde e a prevenção contra a espionagem, sabotagem, terrorismo, e à 

prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito 

democrático constitucionalmente estabelecido”92.

No campo da prevenção contra possíveis atos terroristas verifica-se um reforço de

medidas adotadas por Cabo Verde contra o terrorismo, nomeadamente, nas ações contra 

o branqueamento de capitais e o aumento do controlo nos portos e aeroportos do país.

Uma das preocupações atuais reside no aumento de imigrantes no arquipélago, a 

maior parte proveniente da costa ocidental africana. Neste contexto, e face à

possibilidade do país servir como lugar de trânsito de terroristas, designadamente para a 

Europa, ou, então, a utilização do país para treinos terroristas, o controlo dos fluxos 

migratórios e o acompanhamento interno dos imigrantes é fundamental. Além disso, 

Cabo Verde deve reforçar da atuação da UIF, o controlo das fronteiras nacionais, a troca 

de informações, e a presença do país em organismos regionais e internacionais.

                                                          
92 Cf. Artigo 8º da Lei 70/VI/2005, de 27 de junho de 2005.
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2.5 A Pirataria e o Assalto à Mão Armada no Mar: As Implicações para a 

Segurança da Navegação

A pirataria marítima é um crime antigo que desde sempre esteve ligado as 

transações comerciais efetuadas por via marítima. Ao longo dos séculos os piratas 

tentaram controlar as rotas marítimas para se apropriarem das mercadorias transportadas 

por via marítima. 

A acalmia que se fez sentir, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e a 

Guerra Fria, em consequência do forte patrulhamento do espaço marítimo, levou a que 

este crime fosse considerado extinto. Durante um longo período foram apenas 

registados casos isolados, particularmente no sudeste asiático (Estreito de Malaca), 

considerado, na altura, o maior foco de incidentes de pirataria e assaltos à mão armada a 

nível mundial. 

A partir dos anos noventa do século passado, os ataques de piratas aumentaram 

consideravelmente em algumas regiões do globo, a saber: Sudeste Asiático, América 

Latina, e África, principalmente, no Golfo da Guiné e no Golfo de Áden. 

Na prática, os países têm sentido dificuldades em prever e atuar atempadamente 

contra os atos de pirataria e assaltos à mão armada, o que coloca sérios problemas para 

o transporte mundial de mercadorias. Assim sendo, a pirataria e os assaltos à mão 

armada no mar acarretam inúmeras consequências negativas para os Estados e para as 

empresas envolvidas no transporte marítimo, devido, por exemplo, as interrupções da 

navegação, os danos físicos ou a tomada de reféns, o aumento dos prémios de seguro e 

dos preços dos produtos para os consumidores.

Os dados disponíveis dos últimos, no entanto, indicam uma tendência para 

diminuição dos casos de pirataria a nível mundial. De acordo com o International 

Chamber Commerce, em 2011 foram registados cerca de 439 ataques a nível mundial, 

ao passo que em 2012 foram apenas 297 os navios atacados. Ao contrário da tendência

mundial, no Golfo da Guiné registou-se um aumento de casos de pirataria e assaltos à 

mão armada, representando, deste modo, um grande desafio para desenvolvimento e a 

estabilidade dos países desta sub-região.
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2.5.1 A Definição de Pirataria Marítima e Assalto à Mão Armada

No campo da legislação internacional, a Convenção das Convenções Unidas sobre 

o Direito do Mar estabelece um regime jurídico para o combate à pirataria, explicitando 

as situações que podem ser consideradas pirataria e o modo como os Estados devem 

atuar. No artigo 101.º da CNUDM a pirataria marítima é definida como:

a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção ou todo o ato de depredação 

cometido, para fins privados, pela tripulação ou pelos passageiros de um 

navio ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:

I. Um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a 

bordo dos mesmos;

II. Um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens em lugar não 

submetido à jurisdição de algum Estado.

b) Todo o ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma 

aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de factos que 

deem a esse navio ou a essa aeronave o carácter de navio ou aeronave 

pirata;

c) Toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a 

cometer um dos atos enunciados na alínea a) ou b).

Esta definição impõe restrições claras para a atuação da comunidade internacional 

contra atos de pirataria, interditando a intervenção quando tais atos ocorrem dentro das 

doze milhas náuticas, i.e., a comunidade internacional está autorizada a intervir contra 

atos de pirataria apenas na ZEE ou no Alto Mar. 

O artigo 100.º da CNUDM considera a pirataria um crime de jurisdição universal, 

na qual os Estados devem cooperar, na medida do possível, para a repressão da pirataria 

no Alto Mar, frisando que se trata de uma questão de interesse global, em que a 

responsabilidade deve ser partilhada. No entanto, o supracitado artigo apenas refere a 

cooperação no Alto Mar ou qualquer outro lugar que não se encontre sob jurisdição de 

nenhum Estado, sendo que a intervenção dentro das águas territoriais de um Estado 

carece da anuência e/ou jurisdição do Estado em questão. Esta norma aplica-se em 

qualquer caso, mesmo perante a inexistência de leis, inatividade ou incapacidade do 

Estado em agir contra atos praticados dentro das suas águas territoriais. De realçar que, 
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no Alto Mar qualquer Estado tem competência para apresar navios que pratiquem 

pirataria.

Os atos de pirataria devem ser cometidos por um navio ou aeronave, contra outro 

navio ou aeronave, pelo que os atos cometidos a bordo de um navio ou aeronave, pela 

tripulação ou passageiros e dirigida contra o próprio navio, ou contra pessoas ou bens a 

bordo não são considerados atos de pirataria. Igualmente, esses os atos devem ter fins 

privados excluindo, deste modo, atos politicamente motivados ou atuação de atores 

públicos. 

Por fim, quaisquer atos cometidos por navios ou aeronaves de um Estado não são 

considerados atos de pirataria. Os navios de guerra e os que estão ao serviço de um 

Estado gozam de imunidade e apenas se sujeitam às leis do Estado de pavilhão, onde 

quer que estejam. No entanto, o artigo 102.º prevê uma exceção, considerando que, se a 

tripulação se tenha amotinado e apoderado do navio ou aeronave nos casos previstos no 

artigo 101.º cometidos por um navio de guerra, um navio de Estado ou uma aeronave de 

Estado, são equiparados a atos cometidos por um navio ou uma aeronave privado.

Em resumo, os atos considerados de pirataria marítima devem respeitar os 

seguintes requisitos: i) utilização ilegal da violência, detenção ou depredação; ii) 

realizados no Alto Mar; iii) para fins privados; e iv) serem desencadeados pela 

tripulação de um navio contra outro navio, sua tripulação ou carga.

A OMI considera qualquer ato perpetrado por criminosos armados a bordo de 

navios, dentro dos limites territoriais de um Estado como assalto à mão armada e não 

pirataria. Neste sentido, na Resolução A.1025 (26) da OMI “Código de Conduta para a 

Investigação de Crimes de Pirataria e ataques a Mão Armada contra Navios” assalto à 

mão armada contra navios é definido como:

a) Atos ilegais de violência ou de detenção, ou qualquer ato de depredação 

ou de ameaça de predadores, além de um ato de pirataria, para fins 

privados, contra um navio ou contra pessoas ou bens a bordo, nas águas 

interiores, águas arquipelágicas ou no mar territorial de um Estado;

b) Qualquer ação para incentivar intencionalmente ou facilitar um ato 

descrito na alínea a)93.

                                                          
93 Cf. International Maritime Organization Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy 
and Armed Robbery, 2009, Part 2.2.1.
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A localização geográfica do ato é fundamental na distinção entre ato de pirataria 

ou assalto a mão armada, ou seja, um ato de pirataria só pode ocorrer em Alto Mar ou 

ZEE, ao passo que um ato de assalto à mão armada no mar pode ocorrer em zonas 

marítimas que se encontram sob jurisdição de um Estado.

Em matéria criminal, quando se trata de assalto à mão armada no mar, o Estado 

em cujas águas tal ato é praticado tem a responsabilidade de adotar sanções e reprimir 

tais atos. No que se refere aos atos de pirataria, os Estados podem aplicar sanções, 

independentemente da nacionalidade dos piratas, do navio ou aeronave, em 

conformidade com a legislação nacional estabelecida nesta matéria. Assim sendo, e nos 

termos do artigo 105.º da CNUDM, “[O]s tribunais do Estado que efetuou o 

apresamento podem decidir as penas a aplicar e as medidas a tomar no que se refere aos 

navios, às aeronaves ou aos bens sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé”. 

De ressaltar que, a ausência de legislação interna, em vários países, que tipifique o 

crime de pirataria tem impossibilitado o julgamento dos piratas. Outro entrave referido 

anteriormente é a localização do navio, o que significa que o Estado costeiro só efetua a 

perseguição após constatar que o navio infringiu as suas leis e regulamentos e se a

embarcação ou navio estiver dentro do espaço marítimo sob sua jurisdição, devendo 

cessar imediatamente tal ação se o navio perseguido entrar no Mar Territorial do próprio 

Estado ou de um Estado terceiro 94. Caso haja apresamento de navios fora deste cenário, 

ou seja, se “ (...) um navio for parado ou apresado fora do Mar Territorial em 

circunstâncias que não justifiquem o exercício do direito de perseguição, deve ser 

indemnizado por qualquer perda ou dano que possa ter sofrido em consequência 

disso”95.

A Convenção para Supressão de Atos Ilícitos no Mar revela-se mais apropriado 

no combate à pirataria marítima, uma vez que esta Convenção se aplica a todos os atos 

perpetrados no mar territorial ou em zonas marítimas fora da jurisdição do Estado 

costeiro. Cabe ressaltar, entretanto, que para que tal ação seja possível, o Estado em 

questão deve ser signatário da Convenção SUA.

                                                          
94  Cf. Artigo 111.º, nº 1 e nº3 da CNUDM.
95  Cf. Artigo 111.º, nº 8 da CNUDM.
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O Código de Conduta de Djibouti96 é inédito neste campo, na medida em que, 

prevê no seu artigo 4.º a possibilidade de qualquer Estado signatário avançar com a 

perseguição, mediante autorização do Estado onde a embarcação se adentrar e efetuar o 

apresamento dentro do mar territorial. 

Na tentativa de ultrapassar as insuficiências e limitações da definição restrita de 

pirataria, a comunidade internacional vem diligenciando novas formas de atuação, 

considerando a pirataria e as questões relacionadas com a segurança marítima como 

fenómenos globais que carecem de respostas globais, independentemente do lugar onde 

os incidentes acontecem e/ou os motivos por detrás de tais atos. O caso da Somália 

ilustra bem essa nova forma atuação da comunidade internacional com a Operação 

Atalanta, levado a cabo por uma Força Naval da União Europeia, a 8 de dezembro de 

2008. Esta Operação, que foi prolongada até finais de 2014, visa proteger o Programa 

Alimentar Mundial, reprimir e dissuadir ataques de piratas, proteger navios vulneráveis 

e contribuir para o monitoramento das atividades de pesca ao largo da costa da 

Somália97.

Por fim, cabe ressaltar que uma abordagem indiscriminada desse conceito poderá 

impedir a atuação rápida dos governos e/ou agências de segurança, pelo que se torna 

fundamental adotar a nível internacional uma definição menos restritiva de pirataria 

marítima.

2.5.2- A Pirataria na Região da África Ocidental

Os casos de pirataria na costa Ocidental africana têm vindo a aumentar, 

principalmente na região do Golfo da Guiné. A pirataria não é um fenómeno novo nessa 

sub-região, sendo que desde 1990 se vem registando casos de pirataria, nomeadamente, 

para o roubo de petróleo98.

Grande parte dos atos de pirataria sucedia inicialmente nas águas sob jurisdição da 

República da Nigéria e estavam ligadas, na sua maioria, as disputas em torno do 

                                                          
96 O Código de Djibouti foi adotado a 29 de janeiro de 2009. Este Código edifica um aparelho 
regional de segurança marítima no Oceano Índico Ocidental e no Golfo de Áden, tendo como 
propósito de melhorar a coordenação e cooperação regional no combate à pirataria e assalto à mão 
armada contra navios.
97  Cf. < http://eunavfor.eu/>.
98 Relatório da Missão de Avaliação das Nações Unidas sobre a Pirataria no Golfo da Guiné (7 a 24 de 
novembro de 2011.
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petróleo. O país é um dos mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, por 

exemplo, possui uma décima das reservas mundiais de petróleo e a quinta posição nos 

maiores exportadores desse produto para os Estados Unidos99. 

Na atualidade, a maior parte dos casos de pirataria e assaltos à mão armada no 

Golfo da Guiné continua a ocorrer no espaço marítimo nigeriano, e se enquadra, 

maioritariamente, na definição de roubo armado, uma vez que ocorrerem dentro do Mar 

Territorial. Dos 52 casos de pirataria e assalto a mão armada verificados em 2008 na 

região Ocidental africana, 40 desses ocorreram em águas Nigerianas, ou seja, mais de 

metade dos casos registados (ver Tabela 2). 

Tabela 2: Pirataria e Assalto a Mão Armada na África Ocidental (2006-2012)

2008 2009 2010 2011 2012

Benim 0 1 0 20 2
Gana 7 3 0 2 2
Guiné 0 5 6 5 3
Guiné-Bissau 0 1 0 0 0
Costa do Marfim 3 2 4 1 5
Libéria 1 0 1 0 0
Nigéria 40 29 19 10 27
Serra Leoa 0 0 0 1 1
Togo 1 2 0 6 15

Total 52 43 30 45 55
                                  Fonte: Dados do International Maritime Bureau, Annual Report 2012.

Em 2012, e após um período em que os incidentes diminuíam todos os anos, os 

casos de pirataria nos espaços marítimos sob jurisdição da Nigéria aumentaram de 10 

casos em 2011 para 27 casos de pirataria e assalto à mão armada.

No cômputo geral, de 2008 a 2011 verificou-se uma ligeira diminuição do número 

de casos na sub-região oeste africana, que passou de 52 para 45. Não obstante, em 2012 

verificou-se um aumento dos casos de pirataria e assalto a mão armada no mar, 

ultrapassando a cifra de 2008, ou seja, de 52 casos verificados em 2008 passou para 55 

em 2012. De realçar o caso do Togo, onde os casos de pirataria têm vindo a aumentar, 

de seis casos relatados em 2011 aumentou para 15 em 2012, incluindo quatro 

                                                          
99 Daiana Seabra Venâncio (jul/dez 2012), “A definição de pirataria marítima e as implicações para a 
segurança da navegação” in Revista da Escola Naval, Rio de Janeiro, vol. 18, nº2, p.140.
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sequestros. Contrariamente em Benim registou-se uma diminuição dos incidentes, de 20 

em 2011 para dois casos em 2012.

Apesar de a pirataria afetar uma pequena percentagem do transporte marítimo 

internacional, o aumento de atos de pirataria e assalto à mão armada na África Ocidental 

eleva, inevitavelmente, os prémios de seguro e, com isso, os custos de transporte de 

produtos para esta região, acarretando reduções significativas do fluxo do comércio 

marítimo, e consequentemente, perdas económicas consideráveis. A título de exemplo, 

quando em 2011 no Benim foram registados 20 casos de pirataria e assaltos à mão 

armada no mar os avaliadores de seguros consideraram as suas águas territoriais de 

“alto risco” e, consequentemente, o tráfego portuário sofreu um declínio de 70%100.

Em muitos desses países, os casos de pirataria e assalto a mão armada são 

resultado de situações internas, podendo ser enumeradas como principais causas as 

seguintes: instabilidade interna, Estados fracos e/ou “falhados”, capacidade de 

fiscalização insuficiente e/ou inexistente, devido aos parcos recursos ou a priorização de 

outras ameaças, a fraqueza do Estado, infiltração do crime organizado, e a existência de 

mercados propensos à venda dos produtos provenientes dessas atividades ilegais.

Num quadro de visível incapacidade de um Estado para impor a ordem e a lei nos 

espaços marítimos, a aplicação da definição de pirataria como descrita na CNUDM 

dificulta a atuação da comunidade internacional, pois em nenhum momento coloca a 

possibilidade da intervenção internacional em caso de incapacidade do Estado costeiro, 

ou então, falta de vontade política para intervir, para além de que esses atos acontecem 

maioritariamente dentro dos limites das 200 milhas náuticas.

2.5.2 As Medidas Adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU

A comunidade internacional tem expressado grande preocupação para com a 

escalada de casos de pirataria e assaltos à mão armada na região do Golfo da Guiné, 

uma vez que representa uma grande ameaça à segurança da navegação internacional. 

Reconhecendo este facto e a necessidade de adotar medidas urgentes para travar e/ou 

combater a pirataria e assalto à mão armada no mar no Golfo da Guiné, o Conselho de 

                                                          
100 UNODC, Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: uma avaliação das 
ameaças, Viena, ibid., p.5.
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Segurança das Nações Unidas adotou duas importantes resoluções, a saber: a Resolução 

2018 e a Resolução 2039. 

A Resolução 2018, adotada a 31 de Outubro de 2011, incentiva a CEDEAO, a 

Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a Comissão do 

Golfo da Guiné a desenvolverem uma estratégia abrangente sobre a pirataria e os 

assaltos à mão armada no mar. No ano seguinte foi adotada a Resolução 2039, a 29 de 

fevereiro de 2012, que revogou a Resolução anterior, exortando os Estados a adotarem 

medidas imediatas contra estas ameaças, tanto a nível nacional como regional, através 

do desenvolvimento de estratégias marítimas. 

Essas duas resoluções dão mandato a CEEAC e a CEDEAO, em estreia 

colaboração com a Comissão do Golfo da Guiné e com o apoio das Nações Unidas e 

parceiros estratégicos, para desenvolverem procedimentos legais e outros, direcionados 

ao combate de atividades marítimas ilegais, no Golfo da Guiné, nomeadamente, através: 

a) desenvolvimento de legislação nacional para criminalizar a pirataria e o assalto à mão 

armada contra navios; b)- criação de um quadro regional para luta contra a pirataria e 

assaltos à mão armada contra navios, incluindo partilha de mecanismos de informação e 

de coordenação que operam na sub-região; e c)- reforço ou edificação de leis e 

regulamentos nacionais para implementação dos acordos internacionais relativos à 

segurança da navegação. Igualmente, exorta os Estados a aumentarem os mecanismos 

de cooperação internacional a todos os níveis de modo a combater a pirataria e prover 

segurança às infraestruturas de petróleo.

2.5.3 As Medidas Regionais de Segurança marítima

Os países da África Ocidental vêm desenvolvendo algumas ações que visam 

reforçar a sua capacidade de atuação no espaço marítimo e prevenir atividades ilícitas 

no mar. 

Em maio de 1975, sob a Carta de Abidjan, foi fundada a Organização Marítima da 

África Ocidental e Central (OMAOC), que integra vinte e cinco países africanos das 

duas regiões, a saber: Angola, Benim, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República 

Centro-Africana, Chade, Congo, Côte D’Ivoire, República Democrática do Congo, 

Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, Guiné, Libéria, Mali, 

Mauritânia, Níger, Nigéria, São Tome e Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo.
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O objetivo central da criação desta organização é aumentar a cooperação entre os 

seus membros a fim de garantir maior segurança do transporte marítimo, a proteção do 

ambiente marinho, o transporte de e para os países encravados, troca de informações, 

entre outros.

Atualmente a cooperação entre agências tem sido constante, graças a criação de 

uma rede sub-regional de Guarda Costeira. A OMAOC e a OMI adotaram na 13.ª 

Sessão da Assembleia Geral da OMAOC, realizada em Dakar, República do Senegal, de 

29 a 31 de Julho de 2008, um Memorando de Entendimento que permitiu criar a Rede 

Sub-regional de Guarda Costeira para a África Ocidental e Central. Esta Rede visa 

coordenar as atividades das Guardas Costeiras dos Estados membros e reforçar as suas 

capacidades de repressão e combate às atividades marítimas ilícitas, nomeadamente a 

pirataria e o assalto à mão armada no mar. Para o cumprimento de tal desiderato foi 

estabelecido quatro zonas de Guardas Costeiras, e quatro Centros de Coordenação Zonal 

de Guarda Costeira respetivos, no Senegal, Costa do Marfim, Nigéria e Congo, e dois 

Centros Principais de Coordenação, em Angola e no Gana.

2.5.4 A Contratação de Empresas Privadas de Segurança Marítima: O 

Caso de Cabo Verde

Os ataques de pirataria e assaltos à mão armada no mar, nomeadamente no Golfo 

da Guiné e no Golfo do Áden, lugares estratégicos nas rotas do trafego marítimo 

mundial, tem levado a que embarcações comerciais contratem, com maior frequência,

agentes armados para garantir a segurança dos navios e das tripulações.

Embora a OMI não concordasse inicialmente com a utilização de agentes 

contratados armados para segurança privada nas embarcações, tem elaborado um 

conjunto de orientações dirigidas aos Estados, as agências envolvidas em atividades 

anti-pirataria, armadores, operadores de navios, companhias de navegação, comandantes 

e tripulações. Esta decisão da OMI prende-se com o crescente aumento do número de 

empresas que oferecem serviços de segurança armada privada para as embarcações e a 

ausência de procedimentos que regem o transporte e a utilização de armas de fogo a 

bordo das embarcações.

Neste sentido, o Comité de Segurança Marítima aprovou na sua octogésima nona 

sessão, realizada em Londres, de 11 a 20 de maio de 2011, orientações provisórias 
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dirigidas aos armadores, operadores de navios, comandantes e Estados de bandeira 

sobre o uso de agentes contratados armados de segurança privada a bordo dos navios na 

Área de Grande Risco101 da pirataria.

Posteriormente, no Relatório MSC 90/20/1, de 22 de setembro de 2011, 

proveniente da nonagésima sessão, o Comité de Segurança Marítima desenvolveu um 

conjunto de orientações destinadas às empresas privadas de segurança marítima. O 

objetivo era complementar as orientações existentes, auxiliar os Estados na edificação 

de políticas nacionais, e permitir uma maior harmonização de políticas que incidem sob 

a questão da segurança privada armada a bordo de navios a nível internacional.

De realçar que, a OMI deixa claro no seu Relatório MSC.1/Circ.1405/Rev.2, de 

25 de Maio 2012, que a jurisdição do Estado de bandeira, ou seja, todas as leis e 

regulamentações impostas pelo Estado de bandeira concernentes à utilização das 

empresas privadas de segurança marítima e de agentes contratados armados para 

segurança privada, aplica-se aos seus navios, ao mesmo tempo que estes navios estão 

sujeitos a jurisdição dos Estados costeiros102. Depreende-se, então, que o nº1 do artigo 

92.º da CNDUM continua a vigorar, ou seja, que no Alto Mar os navios devem 

submeter-se à jurisdição exclusiva do Estado de bandeira e, ainda, devem respeitar a 

soberania do Estado costeiro no Mar Territorial, em conformidade com o direito 

consuetudinário e o estipulado na CNUDM (Parte II, Seção I, artigo 2.º). Deste modo, e 

para o exercício das suas atividades, as empresas de segurança privada a bordo de 

navios mercantes devem obter autorização prévia das seguintes autoridades 

competentes: Estado de bandeira, países onde a empresa de segurança privada está 

registrada, e os países onde as operações são realizadas ou gerenciadas, incluindo os 

países pelos quais os navios onde atuam os agentes armados de segurança podem 

transitar”103.

Neste domínio, Cabo Verde celebrou um contrato de concessão com a empresa 

Cape Verde Maritime Security Services Lda. (CVMSS), com o objetivo de assessorar o 

Governo nesta matéria e proceder ao escrutínio de empresas de segurança marítima que 

queiram estabelecer bases em Cabo Verde. O contrato de concessão, com a duração de 

                                                          
101 A Área de Alto Risco é definida pelas Melhores Práticas de Gestão para a Proteção da Pirataria na 
Somália como a área delimitada pelo Suez e o Estreito de Ormuz para Norte, 10 ° S e 78 ° E (Cf. 
OMI, MSC.1/Circ.1339).
102 Cf. OMI, MSC.1/Circ.1443, de 25 de Maio de 2012.  
103 Cf. Idem.
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um ano, renovável, permite a empresa CVMSS exerça, em regime de exclusividade, as 

seguintes operações:

a) Assessorar a concedente na avaliação prévia dos pedidos de concessão;

b) Verificar e supervisionar as atividades de empresas privadas de segurança 

marítima offshore que operem a partir de Cabo Verde;

c) Organizar o embarque e desembarque de equipas de proteção e das armas, 

munições e equipamentos.

A avaliação das empresas privadas de segurança marítima que pretendam 

estabelecer em Cabo Verde passa a ser exercida pela CVMSS, que analisa critérios 

como, a origem das armas e munições, licença de exportação, seguro, cumprimento de 

leis, entre outros, a fim de auxiliar as autoridades competentes de Cabo Verde na 

escolha das empresas. 

A contratação dessas empresas, ainda, levanta algumas dúvidas, sobretudo no que 

concerne a utilização de armas nos espaços marítimos sob jurisdição de um Estado e a 

observância do Direito Marítimo Internacional durante essas operações.

Normalmente as empresas privadas de segurança marítima têm utilizado armas 

ligeiras e de pequeno calibre nas suas atuações, pelo que, no interior do Estado as 

autoridades competentes devem regular o manuseamento dessas armas e, igualmente, 

dispor de leis internas que permitem utilizar guardas armados a bordo dos navios que 

arvoram a sua bandeira. Nesse particular, a OMI realça que o uso de agentes armados de 

segurança a bordo de navios constitui uma prerrogativa dos Estados de bandeira, e dos 

Estados costeiros que permitem a entrada de navios mercantes no mar territorial e águas 

interiores com guardas armados a bordo. 

Em Cabo Verde, e apesar de ser permitida a importação temporária de armas, a 

Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico relativo às 

armas e suas munições e institui o Sistema Integrado de Gestão da Informação de 

Armas, Munições e Proprietários, estipula no seu artigo 65.º que é proibido o trânsito de 

armas, seus componentes e munições no território nacional, salvo casos expressamente 

previstos na legislação nacional, ou em convenções internacionais ratificadas por Cabo 

Verde. 

De acordo com o contrato de concessão, a CVMSS é responsável pelo 

monitoramento do percurso das armas e equipamentos das Empresas de Segurança 

Marítima com bases em Cabo Verde. No território nacional, é vedado a essas empresas 
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o uso de armas de fogo, sendo a Guarda Costeira de Cabo Verde a única responsável 

pelo controlo de armas e equipamentos no interior do país, nomeadamente, embarque, 

embarque, desembarque e guarda.

Tendo em conta a situação geográfica privilegiada de Cabo Verde, o país poderá 

servir de base logística para as operações que se pretendem efetuar na costa ocidental 

africana, armazenando armas, munições e equipamentos relacionados com a atuação 

dessas empresas.
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CAPÍTULO III

CABO VERDE: A RELEVÂNCIA DO ESPAÇO MARÍTIMO

“A natural vocação marítima de Cabo Verde confere-lhe 
responsabilidades na segurança do Atlântico Médio (...). Para o efeito, 
os esforços serão consentidos para a obtenção de uma capacidade 
própria de vigilância e controlo do espaço jurisdicional que será 
complementada com acordos com países amigos, dotados de 
capacidade de intervenção oceânica”104.

A posição geográfica de Cabo Verde e a sua descontinuidade territorial fizeram do 

mar um espaço vital para o país, não só porque durante décadas foi a via prioritária de 

ligação do arquipélago ao mundo, mas também porque a estratégia atual de 

desenvolvimento do país incide, para além doutros, no mar e na posição geostratégica 

do país. 

O mar constitui, igualmente, um dos principais meios de transporte nas ligações 

entre ilhas. A par disso, desde a sua independência, Cabo Verde tem reconhecido o forte 

contributo das atividades ligadas ao mar, como a pesca e o turismo, para a economia do 

país. A pesca tem um forte impacto social, uma vez que, contribui para a renda e 

sustento de várias famílias e, igualmente, para a segurança alimentar do país. O turismo

constitui um sector em ascensão e é um dos principais pilares da economia de Cabo 

Verde, voltado para o turismo de praia. Mais recentemente, o turismo de cruzeiro tem 

conhecido um significativo desenvolvimento, podendo, igualmente ser explorados o 

setor do ecoturismo e a náutica de recreio.

No que se refere ao comércio marítimo e, principalmente as atividades portuárias, 

nos últimos anos os principais portos de Cabo Verde têm conhecido melhorias e 

alargamentos que poderão transformar o país num entreposto marítimo da sub-região, 

principalmente com a expansão do Canal do Panamá. As atividades interligadas que 

poderão ser exploradas no futuro são, nomeadamente, o desmantelamento e a reparação 

naval. A par disso, a exploração de energias renováveis, tais como, energia das ondas e 

marés, representa um potencial exploratório e uma alternativa aos hidrocarbonetos.

O mar representa, portanto, uma área fulcral para o desenvolvimento do país, mas 

para que sejam explorados todos os benefícios desse espaço é imprescindível a criação 

                                                          
104 Ministério da Defesa Nacional (2011), Conceito Estratégico de Segurança e Defesa, p. 12.
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de condições e meios que visam garantir a segurança da circulação de pessoas, bens e 

mercadorias. 

Neste capítulo, analisaremos os principais desenvolvimentos do projeto de 

extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde, os meios e capacidade de atuação, 

assim como, as parcerias que o país vem efetuando no sentido de reforçar a segurança 

nacional/marítima de Cabo Verde, do espaço atlântico e, de certo modo, dos espaços 

marítimos internacionais. 

3.1 O Projeto de Extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde

O artigo 76.º da CNDUM de 1982 confere aos Estados a possibilidade de 

estender a Plataforma Continental para além das 200 milhas. Assim sendo, e ao abrigo 

do artigo 4.º do Anexo II da Convenção de Montego Bay, um Estado costeiro que 

ratifica a CNDUM poderá apresentar à Comissão de Limites da Plataforma Continental 

(CLPC), num prazo de 10 anos após a entrada em vigor da CNUDM para o referido 

Estado, as características do limite da sua plataforma continental alargada, juntamente 

com informações científicas e técnicas de apoio.

Muitos países não puderam apresentar essas informações no prazo estabelecido, 

razão pela qual, na XIª Reunião dos Estados Parte da CNUDM, realizada de 14 a 18 de 

Maio de 2001, ficou decidido que os Estados que ratificaram a CNUDM antes de 13 de 

Maio de 1999 podiam apresentar a proposta de extensão até 13 de Maio de 2009. Na 

XVIIIª Reunião dos Estados Partes da CNUDM, realizada em Nova Iorque, de 12 a 20 

de Junho de 2008, que incidia no volume dos trabalhos da CLPC, e particularmente no 

tocante ao cumprimento do prazo acima referido, foi flexibilizado o prazo para a 

submissão do pedido de extensão da Plataforma Continental à CLPC através da Decisão 

SPLOS/183.

À luz da referida decisão, e com o apoio técnico da GRID Arendal da Noruega, 

Cabo Verde introduziu a 7 de Maio de 2009 junto do Secretariado Geral da ONU a sua 

Informação Preliminar, com a informação indicativa dos limites exteriores da sua 

plataforma continental, comprometendo-se a apresentar uma Submissão Final até 

Dezembro de 2014.

No que respeita a parte técnica e diplomática do processo, Cabo Verde criou uma 

estrutura interministerial - Resolução n.º 21/2007, de 2 de Julho - tutelada pelo Ministro 
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das Relações Exteriores, com o objetivo de investigar e apresentar uma proposta de 

delimitação da plataforma continental de Cabo Verde.

Tendo em consideração que a preparação do processo de submissão da proposta 

de extensão da Plataforma Continental a apresentar à CLPC, é significativamente 

complexa e dispendiosa, os países costeiros Oeste-africanos e a Noruega têm vindo a 

cooperar nessa matéria. Neste sentido, foi assinado em Nova Iorque, a 21 de Setembro 

de 2010, um Acordo Quadro Sub-Regional de Cooperação entre seis Estados Costeiros 

Oeste-africanos - Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Mauritânia e Senegal - no 

âmbito da extensão da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas. Na 

mesma data foi assinada um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre os seis 

Estados Costeiros e a Reino da Noruega, com o objetivo de financiar um programa de 

aquisição e processamento de dados científicos adicionais - sísmicos e batimétricos - e 

da gestão do mesmo programa.

Posteriormente, em Nova Iorque foi assinado um Protocolo Adicional ao Acordo 

de Cooperação Técnica e Financeira sobre o apoio a prestar pela Noruega no 

estabelecimento dos limites exteriores da Plataforma Continental para além das 200 

milhas náuticas, a 20 de Setembro de 2011.

A Serra Leoa aderiu ao Acordo Quadro de Cooperação entre os seis Estados 

Costeiros Oeste Africanos através de um Acordo de Adesão assinado a 26 de setembro 

de 2012. A Serra Leoa assinou, igualmente, com o Reino da Noruega em Freetown, a 29 

de Novembro de 2011, um acordo de assistência na aquisição e processamento de dados 

científicos.

Com o possível alargamento da Plataforma Continental, e nos termos do artigo 

77.º da CNUDM, Cabo Verde ampliará o espaço marítimo sob sua jurisdição para fins 

de “prospeção e exploração económica dos recursos naturais da plataforma continental e

o direito exclusivo de autorizar sondagens e perfurações, qualquer que seja o 

objetivo”105. De acordo com o calendário estabelecido, estes países pretendem entregar 

a submissão final na CLPC/ONU no último trimestre de 2014.

                                                          
105 Cf. Artigo 77.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
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3.2 Segurança Marítima: Meios e Capacidade de Atuação

A segurança do espaço marítimo de qualquer Estado requer fundamentalmente o 

conhecimento das atividades que ocorrem nesse espaço e, igualmente, a adoção medidas 

que visam prevenir incidentes e permitir o seu efetivo domínio. Cabo Verde vem 

adotando um conjunto de medidas que permitem delimitar as competências dos 

intervenientes desse espaço e ao mesmo tempo, adquirindo meios de vigilância e 

fiscalização. 

Primeiramente, e como condição sine qua non para o desenvolvimento de um 

sistema de segurança marítima, Cabo Verde procedeu à ratificação da maioria dos 

tratados e convenções internacionais relacionadas com a segurança marítima, 

nomeadamente:

 Convenção das Unidas sobre o Direito do Mar - assinatura a CNUDM a 10 

de Dezembro de 1982, e ratificação a 3 de agosto de 1987;

 Convenção SOLAS’74 - adesão a 28 de Abril de 1977 (entrada em vigor a 

25 de Maio de 1980). Em dezembro de 2002, foram aprovadas as emendas à 

Convenção SOLAS’74 e o Código ISPS;

 Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo (SAR) -

adesão a 10 de Dezembro de 1996; 

 Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos 

devidos à poluição por Hidrocarbonetos, de 1969 - adesão a 10 de Fevereiro 

de 1997; e

 Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição por navios, de 1973 - adesão a 10 de Dezembro de 1996.

De realçar que, a adesão a esses instrumentos possibilita que estes vigorem 

diretamente na ordem jurídica cabo-verdiana, sendo apenas necessário adotar medidas 

internas de regulamentação. 

Mais recentemente, e com a finalidade de modernizar e sistematizar a legislação 

marítima, Cabo Verde aprovou através do Decreto-Legislativo nº 14/2010, de 15 de 

novembro de 2010, o Código Marítimo do país. Até então, o sistema normativo de 

direito marítimo existente em Cabo Verde era “consubstanciado, fundamentalmente, no 
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Código Comercial Português, dos finais do século XIX (1888)”106, e em diplomas 

avulsos aprovados ao longo dos tempos. Este novo Código permitiu, por isso, 

sistematizar a legislação marítima e portuária, para além de incluir aspetos 

contemporâneos do Direito Marítimo internacional.

O objetivo primordial do Código Marítimo de Cabo Verde é regular “os espaços 

marítimos nacionais, navios, embarcações e artefactos navais, bem como as situações e 

relações jurídicas nascidas por ocasião da navegação por mar e do transporte 

marítimo”107. Este instrumento tem, no entanto, uma aplicação subsidiária em relação às 

matérias reguladas nas convenções internacionais vigentes em Cabo Verde.

No que se refere aos meios disponíveis, desde cedo se sentiu a necessidade de

conciliar, por um lado, a escassez dos recursos humanos e materiais e, por outro, as 

ameaças cada vez mais crescentes. Atualmente existem meios operacionais e humanos 

orientados especificamente para fiscalização e vigilância do espaço marítimo do 

arquipélago. As instituições estatais encarregues pela segurança marítima subdividem-

se em dois grupos, a saber: órgãos administrativos e órgãos fiscalizadores. Como órgãos 

administrativos, temos as seguintes instituições: 

 Agência Marítima e Portuária (AMP): “A AMP tem por objeto o 

desempenho de atividades administrativas de regulação técnica e 

económica, supervisão e regulação do setor marítimo e portuário (…)” 108.

 Direção-Geral das Pescas (DGP): Com competência para a emissão de 

licenças e processamento dos autos-de-notícia emitidos pelos órgãos 

fiscalizadores, resultante das suas competências. 

Como órgãos fiscalizadores temos:

 Polícia Marítima: Com competência para patrulhar as orlas marítimas, e 

fiscalização de embarcações que entrem ou saiam dos portos e 

ancoradouros nacionais. 

 Guarda Costeira: Esta constitui uma das componentes das Forças Armadas 

de Cabo Verde, que integra o Comando da Guarda Costeira, o Centro de 

Operações para a Segurança Marítima, as Esquadrilhas Aérea e Naval. 

                                                          
106 Ver Código Marítimo de Cabo Verde.
107 Idem, Artigo 1.º.
108 Cf. Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 49/2013, de 4 de dezembro de 2013, que cria a entidade 
reguladora com a designação de Agência Marítima e Portuária.
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À Guarda Costeira cabe, entre outras missões, à defesa e proteção dos interesses 

económicos do país no mar e o apoio aéreo e naval às operações terrestres e anfíbias; a 

fiscalização das zonas marítimas de modo a garantir o cumprimento das normas legais 

de aplicação marítima, como também, a proteção dos recursos marinhos e a realização 

de operações SAR. A própria Constituição da República de Cabo Verde ressalta como 

uma das funções das Forças Armadas o seguinte:

“Vigilância, fiscalização e defesa dos espaços aéreos e marítimos nacionais, 

designadamente no que se refere à utilização das águas arquipelágicas, do 

mar territorial e da zona económica exclusiva e a operações de busca e 

salvamento, bem como, em colaboração com as autoridades policiais e 

outras competentes e sob a responsabilidade destas, à proteção do meio 

ambiente e do património arqueológico submarino, à prevenção e repressão 

da poluição marítima, do tráfico de estupefacientes e de armas, do 

contrabando e outras formas de criminalidade organizada”109.

Para o cumprimento das missões que lhe são conferidas, a Guarda Costeira tem 

vindo a realizar missões de fiscalização dos espaços marítimos, nomeadamente a 

fiscalização das atividades de pesca na ZEE de Cabo Verde. No entanto, dada a extensa 

área marítima, os recursos disponíveis têm-se revelado insuficientes, quer em termos 

materiais, quer em termos humanos. A título de exemplo, a Guarda Costeira dispõe, 

atualmente, de apenas cinco navios, a saber: Espadarte, Vigilante, Tainha, Gaiado, e 

Guardião e, ainda, duas lanchas semirrígidas, e uma aeronave, denominada DORNIER.

O Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR), instalado em 2010 

com o apoio da cooperação americana, constitui atualmente um núcleo fundamental de 

apoio às operações de Segurança Marítima. O COSMAR é um órgão interagências de 

execução de serviços, que tem por missão assegurar o planeamento e a execução de 

operações no domínio da segurança marítima nos mares sob jurisdição nacional e na 

Zona Económica Exclusiva contra todos os ilícitos praticados nas águas sob jurisdição 

de Cabo Verde. Ao COSMAR compete, designadamente, as seguintes atribuições:

a) Recolher, compilar, analisar e disseminar informações no domínio da 

segurança marítima;

                                                          
109  Cf. Artigo 248º, nº 2, (alínea b) da Constituição da República de Cabo Verde, versão de 2012.
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b) Planificar, coordenar e dirigir operações de segurança marítima contra 

todos os ilícitos praticados no mar e atividades associadas, assim como, 

coordenar e dirigir operações de busca e salvamento;

c) Cooperar com os organismos e serviços competentes em matéria de 

segurança marítima; e

d) Garantir a fiscalização das áreas marítimas sob a jurisdição nacional.

Portanto, este Centro tem a tarefa de fazer a recolha, análise e partilha de 

informações relacionadas com a luta antinarcóticos, entre outros; a interligação entre as 

agências nacionais de segurança marítima, permitindo deste modo, a coordenação 

interna na condução de operações de combate aos diversos atos ilícitos no espaço 

marítimo, ao mesmo tempo, que facilita a partilha de informações e cooperação com 

outras agências internacionais. As informações são recolhidas com base em imagens de 

radares e satélites, analisadas, e partilhadas, designadamente, com Centros congéneres 

como o Centro de Operações e Vigilância de Ação Marítima da Espanha e o Centro de 

Operações Marítimas de Portugal. 

Para a segurança da navegação marítima costeira e portuária foi implementado no 

país um sistema de monitorização do tráfego marítimo costeiro e portuário, o Vessel 

Traffic System (VTS). A vertente VTS consiste em estabelecer um sistema eletrónico de 

monitorização, controlo e fiscalização dos espaços marítimos através de radares. Este 

sistema permite monitorar o tráfego marítimo, através de radares e, portanto, fiscalizar 

lugares perto da costa, tais como: baías e portos, canais entre ilhas, barcos de pesca do 

arquipélago, espaços costeiros das ilhas.

Simultaneamente à implementação do VTS procedeu-se à implementação de 

outros segmentos complementares de comunicação e, monitorização da navegação 

marítima, a saber, o Sistema Automático de Identificação de Navios (AIS), o Sistema 

Internacional de Telegrafia para Avisos Urgentes de Navegação e Meteorologia de 

Navios (NAVTEX), e o Sistema Global de Comunicações para o Socorro e Segurança 

Marítima (GMDSS).

O AIS foi estabelecido pela OMI para vigorar a partir de 2004, em navios de 

passageiros, navios de longo curso com mais de 300 toneladas e navios de carga, em 

geral, com mais de 500 toneladas. Com a utilização de transponders instalados nos 

navios, o AIS apoia o VTS disponibilizando em tempo real e com elevada precisão 

informações dos navios nas águas nacionais, designadamente, (i) dados dinâmicos, 
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como por exemplo, posição, rumo, proa, velocidade, entre outros; (ii) dados estáticos, 

tais como: nome do navio, número internacional, indicativo de chamada, comprimento, 

e tipo de navio, e (iii) dados relacionados com a viagem, como: tipo de carga, porto de 

destino e estimativa da hora de chegada.

Esta ferramenta é, portanto, fundamental para a navegação marítima, uma vez 

que permite que os navios realizem trocas automáticas e eficazes de informações entre 

si contribuindo, deste modo, para diminuição e/ou prevenção de colisões, 

abalroamentos, e poluição marinha. Outra vantagem proeminente do AIS é a 

possibilidade da sua transmissão contornar obstáculos naturais, tais como, massas de 

terra e obstáculos orográficos identificando alvos entre canais e curvas das faixas de 

navegação fluvial.

Resumidamente, o AIS permite em tempo real realizar as seguintes tarefas: a)-

identificar navios; b) monitorizar rotas obrigatórias; c)- definir e policiar áreas restritas; 

d)- evitar colisões nos espaços abrangidos; e)- apoiar nas missões de busca e 

salvamento, e f) apoiar as tarefas da inspeção marítima e de autoridade portuária.

O NAVTEX é um sistema automático internacional para distribuição instantânea 

aos navios de alertas de navegação marítima, previsões meteorológicas, pirataria, avisos 

de busca e resgate, entre outros. Este abrange todos os navios de longo curso, com mais 

de 300 toneladas e os de passageiros. 

O GMDSS consiste em utilizar equipamentos sofisticados de radiocomunicações 

entre as estações terrenas, satélites e navios, de modo a garantir a transmissão de alertas 

rápidas e automáticas para situações de socorro, visando melhoria das comunicações.

Por fim, sendo signatário do SOLAS’74 foi implementado o Código ISPS nos 

principais portos do país, a saber, Porto Grande, Praia e Palmeira. Com a instalação 

desse código, o controlo do acesso a essas instalações portuárias tornou-se mais 

exigente com a definição de três áreas: controladas, reservadas e restritas. Ainda, foram

colocados scanners nos referidos portos e instalado na ilha de São Vicente um Centro 

de Controlo de Navegação Marítima.

Em suma, o Sistema de Controlo e Gestão do Tráfego Marítimo das águas de 

Cabo Verde abarca um conjunto de equipamentos, tais como: radares, computadores, 

sensores meteorológicos e hidrológicos, e sistemas de comunicação por VHF. Este 

sistema tem como principal propósito melhorar a segurança e eficiência da navegação, a 

salvaguarda da vida humana no mar e a proteção do ambiente marinho nas águas e 
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portos de Cabo Verde, para além de controlar e gerir o tráfego marítimo, prestar e gerir, 

em tempo real, toda a informação relacionada com a movimentação de navios e cargas 

transportadas, mercadorias perigosas e poluentes, evitar a ocorrência de acidentes 

marítimos, coordenar operações de combate à poluição marítima por hidrocarbonetos e 

outras substâncias perigosas nas áreas portuárias, de busca e salvamento marítimo, entre 

outros.

A vigilância marítima exige, atualmente, que sejam implementadas tecnologias 

modernas capazes de interligar os vários sistemas de controlo, acompanhamento e de 

informação existentes de modo à colmatar as insuficiências em termos de recursos 

humanos. Neste campo é fundamental atualização desses instrumentos de vigilância e a 

troca de informações e de dados entre os vários intervenientes. Não se pode descurar 

que estes instrumentos são apenas complementares aos meios marítimos e aéreos de 

fiscalização. 

Cabo Verde vem encetando esforços no sentido de aumentar a sua capacidade de 

vigilância e fiscalização, incidindo tanto em medidas para a maritime safety, como para 

a maritime security. No entanto, ainda, esses instrumentos revelam-se insuficientes face 

à vastidão dos espaços marítimos sob jurisdição do país.

3.3 Segurança Nacional: Cabo Verde e as Operações Marítimas 

Combinadas

A política de defesa e segurança de um Estado varia ao longo dos tempos, 

influenciada pelo contexto regional e internacional, como também pelo ambiente 

político vivido num determinado período. 

A Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 246.º (revisão de 

2010), define a defesa nacional como “ (…) a disposição, integração coordenadas de 

todas as energias e forças morais e materiais da Nação, face à qualquer forma de ameaça 

ou agressão, tendo por finalidade garantir de modo permanente a unidade, a soberania, a 

integridade territorial e a independência de Cabo Verde, a liberdade e a segurança da 

sua população bem como o ordenamento constitucional democraticamente 

estabelecido”110. 

                                                          
110 Cf. Artigo 246.º da Constituição de Cabo Verde (2ª Revisão Ordinária - 2010).
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O Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional (CESDN), aprovado 

posteriormente, através da Resolução nº5/2011 de 17 de janeiro de 2011, aborda as 

questões de defesa e segurança de forma mais abrangente, colocando a tónica em todos 

os vetores relevantes da política de segurança e defesa nacional como, por exemplo, os 

espaços estratégicos de interesse nacional, as ameaças relevantes, as orientações 

estratégicas, entre outros.

Mais recentemente foi adotado o Sistema de Segurança Nacional, através do 

Decreto-Lei n.º 51/2013, de 20 de Dezembro de 2013. Este Sistema visa,

essencialmente, utilizar de forma coordenada e integrada as forças e serviços destinados 

à prevenção e proteção contra ameaças à população e ao património e à repressão de 

atos hostis e ilícitos111, tendo o sistema de autoridade marítima como um dos órgãos 

integrantes desse sistema. A edificação do Sistema de Segurança Nacional permite ter 

uma lógica de atuação integrada, convergindo para os mesmos objetivos as ações das 

diversas instituições de segurança, espalhadas pelos diversos departamentos 

governamentais.

No contexto da segurança marítima, e para fazer face aos desafios e ameaças que 

pairam sob o espaço marítimo, Cabo Verde vem estabelecendo parcerias com base 

numa nova modalidade de cooperação em matéria de segurança marítima – a Segurança 

Cooperativa – assente em tratados de fiscalização conjunta do espaço marítimo sob a 

sua soberania ou jurisdição nacional com países amigos. 

Esses instrumentos jurídicos têm sido celebrados pelo Ministério da Defesa 

Nacional de Cabo Verde, pois, este é o departamento governamental responsável pela 

coordenação da execução da política de segurança nacional. Ao abrigo desse regime, 

Cabo Verde concede autorização as unidades navais da Marinha de outro país para 

operarem em ações de fiscalização das águas sob jurisdição ou soberania do país, de 

acordo com uma ação previamente planeada, com vista à garantia do cumprimento das 

leis e regulamentos vigentes na legislação cabo-verdiana. Normalmente, as atividades 

operacionais incluem o intercâmbio de informações e o patrulhamento conjunto.

O primeiro tratado celebrado foi a 16 de setembro de 2006 com Portugal, 

denominado Tratado entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa no 

                                                          
111 Cf. Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 51/2013, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece o Sistema de 
Segurança Nacional.
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Domínio da Fiscalização de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição da 

República de Cabo Verde.

O preâmbulo do referido tratado ressalta o dever de cooperação dos Estados no 

combate às diversas formas de criminalidade organizada, decorrentes nomeadamente de 

diversas resoluções das Nações Unidas e convenções internacionais. Igualmente 

reconhece o posicionamento geoestratégico de Cabo Verde e a existência de um 

interesse recíproco em reforçar os laços de cooperação, com o propósito comum de 

combater determinados tipos de ilícitos e promover com isso, a paz e a segurança na 

região. 

De frisar que, Cabo Verde encontra-se localizado no meio de três continentes –

África, Europa, América – pelo que, qualquer atividade ilícita que afeta o país, ou a 

região do Atlântico, pode ter consequências diretas nesses três continentes. O objetivo

adjacente a tais ações é, fundamentalmente, estancar e/ou combater as atividades ilícitas 

antes que extravasam as fronteiras continentais, para além do reconhecimento que as 

ameaças atuais são globais e, portanto, exigem respostas globais. 

O Tratado celebrado com Portugal estabelece as bases do patrulhamento conjunto 

dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição de Cabo Verde, cujo modus operandi

pode assumir as seguintes modalidades:

a) Fiscalização com embarcações das duas Partes;

b) Fiscalização com embarcações da Parte Portuguesa com a presença efetiva 

e obrigatória de autoridades da Parte Cabo-Verdiana a bordo, bem como 

de equipamento naval de abordagem112. 

O despoletar desses exercícios carece, primeiramente, de uma solicitação formal 

por parte das Autoridades Cabo-verdianas às Autoridades Portuguesas. Posteriormente, 

a Marinha Portuguesa disponibiliza unidades navais para participarem em ações de 

fiscalização conjunta das áreas sob soberania ou jurisdição da Parte Cabo-Verdiana, e 

quando necessário, também participam elementos das forças e serviços de segurança 

portugueses vocacionados para essas ações. As modalidades, período e duração dessas 

ações são acordados previamente entre os dois países.

Essas ações de fiscalização permitem, igualmente, reforçar das capacidades 

nacionais neste domínio, uma vez que, quando as equipas de fiscalização de Cabo 

                                                          
112 Cf. Artigo 2.º do Tratado entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa no Domínio 
da Fiscalização de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição da República de Cabo Verde.
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Verde são transportadas a bordo de unidades navais da Marinha Portuguesa, os últimos 

prestam apoio em matéria de formação profissional. 

No que se refere ao direito de visita, prevista no artigo 9.º deste Tratado de 

Fiscalização, este documento permite que as equipas da Marinha Portuguesa visitem e 

fiscalizem um navio suspeito, prevendo, no entanto, que o apresamento de um navio 

deve ser efetuado por uma equipa de fiscalização de Cabo Verde, e posterior tomada de 

medidas judiciais por parte das Autoridades Cabo-verdianas.

De realçar que, o artigo 110.º da CNUDM estipula que um navio só é obrigado a 

parar a fim de ser revistado no Alto Mar, e nas seguintes situações: se o navio se dedica 

à pirataria e ao tráfico de escravos, se é utilizado para efetuar transmissões não 

autorizadas e o Estado de bandeira do navio de guerra tem jurisdição nos termos do 

artigo 109.º da CNUDM, se não tem nacionalidade, ou se tem a mesma nacionalidade 

que um navio de guerra, embora arvore uma bandeira estrangeira ou se recuse a içar a 

sua bandeira. O Tratado de Fiscalização celebrado entre Cabo Verde e Portugal 

constitui um dos casos excecionais do artigo 110.º da CNUDM, ou seja, quando tratados 

estabelecidos conferem poderes para efetuar visitas a um navio que se encontra no 

espaço marítimo sob jurisdição de outro país.

Posteriormente, e com a mesma modalidade, foram celebrados outros 

instrumentos jurídicos, a saber:

1. Memorando de Entendimento entre a República de Cabo Verde e o Reino 

da Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob 

Jurisdição ou soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2007, 

em Madrid; e o Acordo entre a República de Cabo Verde e o Reino da 

Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição 

ou soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2008, na cidade 

da Praia.

2. Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde 

e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que 

estabelece as condições para a realização de operações de vigilância e 

patrulha conjunta e de embarque de Destacamentos das Forças de 

Autoridades Cabo-verdianas, assinado a 19 de Junho de 2009. 

Os dois instrumentos jurídicos assinados entre Cabo Verde e o Reino da Espanha 

têm os mesmos objetivos e modalidades de cooperação que o Tratado de Fiscalização 
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assinado anteriormente com Portugal, com a exceção que estes têm um elemento 

inovador: a vertente aérea, para além da vertente marítima. 

De realçar que, em 2012, Cabo Verde e Portugal assinaram um Protocolo na 

vertente SAR - Busca e Salvamento. Ainda, entre Cabo Verde e Espanha já existia um 

Protocolo, assinado a 16 de março de 1996, que permitia a realização de exercícios 

conjuntos, a saber: CANASAR (Canárias Search and Rescue) e CAVSAR (Cabo Verde 

Search and Rescue).O objetivo desses exercícios era treinar as respetivas forças para 

operações Busca e Salvamento (SAR). Mais tarde, esse Protocolo foi substituído pelo 

Acordo Técnico sobre Cooperação e Apoio Mútuo entre os Serviços de Busca e 

Salvamento Aéreo, assinado entre os dois países, a 18 de fevereiro de 2000. 

No que se refere ao Memorando assinado com a Grã-Bretanha, este contempla 

apenas a vertente marítima. Este Memorando estabelece que nas operações conjuntas de 

combate ao narcotráfico em águas internacionais do Oceano Atlântico e espaços 

marítimos sob soberania e jurisdição da República de Cabo Verde, as Forças de 

Autoridades Cabo-verdianas, constituídas pela Guarda Costeira de Cabo Verde e Policia 

Judiciária, podem embarcar em quaisquer navios da Royal Navy e Royal Fleet Auxiliary. 

De realçar que, quando necessário, os participantes mantêm ligação estreita com o 

Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics, sediado em Lisboa, Portugal e/ou 

com outras organizações113.

As operações de fiscalização das zonas marítimas de Cabo Verde têm sido 

realizadas, igualmente, com outros parceiros internacionais, designadamente com os 

Estados Unidos de América, para a qual são assinados instrumentos jurídicos que 

permitam realizar essas operações, prevendo que no futuro venha a ser assinado um 

acordo nas mesmas modalidades que os assinados com Portugal, Reino da Espanha e 

Grã-Bretanha.

Essas operações de fiscalização têm permitido colocar em prática algumas das 

disposições contidas nos instrumentos jurídicos regionais e internacionais sobre a 

matéria, para além de auxiliar na capacitação de nacionais, e permitir a troca de 

experiências. No entanto, um dos grandes inconvenientes dessas operações de 

fiscalização recai sob a calendarização das mesmas, uma vez que não ocorrem durante o 

                                                          
113 Cf. Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece as condições para a realização de 
operações de vigilância e patrulha conjunta e de embarque de Destacamentos das Forças de 
Autoridades Cabo-verdianas.
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ano inteiro, são ações pontuais, que dependem da disponibilidade da outra Parte. Deste 

modo, no mesmo período podem coincidir mais de uma operação de fiscalização e 

noutros não serem realizadas nenhuma operação.

Os parceiros de Cabo Verde nessas operações têm sido essencialmente países do 

Norte, pelo que considera-se que o país deve celebrar tratados do mesmo teor com 

países vizinhos, designadamente Senegal e Mauritânia, países com quem Cabo Verde 

comparte fronteiras marítimas e áreas de Busca e Salvamento. De realçar que, nos anos 

oitenta os países da sub-região oeste africana realizaram operações de fiscalização no 

domínio das pescas, financiadas pelo Luxemburgo. 

Neste sentido, urge retomar essas operações de fiscalização, abarcando não apenas 

a pesca ilegal, na medida em que tais ações poderão colmatar os períodos “vazios” de 

fiscalização, para além de que a troca de experiência poderá ser uma mais-valia, uma 

vez que as ameaças muitas vezes provêm da terra para o mar e, como tal exigem o 

conhecimento mínimo das situações interna dos próprios Estados.
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Conclusão

Ao longo desta dissertação ficaram nítidas as múltiplas e complexas 

vulnerabilidades e ameaças ao espaço marítimo, essencialmente as que provêm do 

interior dos Estados. Essas ameaças, sejam reais ou potenciais, acarretam preocupações 

acrescidas para os Estados e/ou regiões. A não existência de uma definição universal do 

termo segurança marítima dificulta, de certo modo, a identificação de condições 

consideradas imprescindíveis para a segurança marítima e a própria edificação de 

políticas nacionais direcionadas para o espaço marítimo.

Neste contexto, reafirmamos o principal objetivo que está na génese deste 

trabalho, isto é, o de promover uma reflexão sobre as principais ameaças à segurança 

marítima, analisar os efeitos dos novos desafios à segurança marítima na segurança 

nacional de Cabo Verde, e de que modo as ações cooperativas podem incrementar a 

segurança marítima de um pequeno Estado arquipelágico e insular

Na região da África Ocidental enumeramos várias ameaças à segurança marítima, 

entre as quais, a criminalidade transnacional organizada, particularmente o tráfico de 

drogas e de armas, o terrorismo, a pirataria marítima e assalto à mão armada no mar, 

que em nossa opinião carecem de medidas mais urgentes, pois os efeitos perniciosos 

destas atividades ilícitas e crimes, frisados ao longo deste trabalho, têm interferências na 

estabilidade interna desses países. No que refere as medidas adotadas a nível regional, 

constatámos que muitas iniciativas já foram adotadas e outras estão em curso, mas 

muitos desses mecanismos e medidas carecem de maior pragmatismo e de efetiva 

implementação, tanto a nível interno como regional. Além disso, devem ser 

implementadas as medidas vigentes nos principias instrumentos jurídicos internacionais, 

como, por exemplo, a instalação do Código ISPS nas instalações portuárias.

Face ao que precede, urge adotar estratégias regionais direcionadas 

especificamente para a área marítima, pois se denota que existe uma grande dispersão 

de instrumentos que nem sempre estão interligados, o que pode conduz a duplicação de 

esforços e ações e, consequentemente, espaços “vazios de poder” por inoperância do 

Estado costeiro, falta de fiscalização e de interligação entre os diversos organismos e/ou 

má gestão dos parcos recursos existentes. Esses espaços são rapidamente aproveitados 

pela criminalidade transnacional organizada e por outras atividades ilícitas. A par disso, 

devem ser elaboradas estratégias que têm em conta os fatores internos de instabilidade, 
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como a pobreza, o desemprego, os golpes militares, entre outros. A superação desses 

desafios assume-se, pois, fundamental para assegurar a criação de um ambiente de paz, 

e contribuir para a estabilidade internas, a criação de riquezas e/ou desenvolvimento 

desses países.

Cabo Verde, como país integrante do espaço da CEDEAO e como ponto nodal 

das principais rotas marítimas entre África, Europa e América, os fenómenos criminais 

que se desenvolvem no Atlântico e, particularmente, na sub-região da África Ocidental 

são desafios à segurança do país. Neste sentido, têm sido adotadas várias medidas, tanto 

na aquisição de materiais e equipamentos de vigilância e fiscalização, como de 

capacitação dos recursos humanos.

Se antes a preocupação do país estava voltada para questões de foro 

eminentemente de subsistência e a questão da segurança nacional encontrava-se, até 

certo ponto, diluída no conceito de defesa nacional, atualmente foram elaborados vários 

documentos internos com uma visão ampla de segurança nacional, que demonstram a 

clara preocupação do país para com as novas ameaças. Desses documentos, destaca-se o

CESDN que considera como relevantes para a segurança nacional as ameaças 

tradicionais, mas, igualmente, as novas ameaças, designadamente o tráfico de drogas e 

de armas, o terrorismo e a pirataria marítima moderna.

Tendo em conta os escassos meios existentes para uma fiscalização e vigilância 

ativa e eficaz dos espaços marítimos sob sua jurisdição, Cabo Verde tem apostado em 

abordagens flexíveis e de cooperação para vigilância, controlo e fiscalização desses 

espaços, assente no conceito de segurança cooperativa. As ações de fiscalização

conjunta do espaço marítimo de Cabo Verde têm permitido suprimir algumas 

deficiências nesta área e proporcionar maior segurança no seu espaço marítimo, para 

além de capacitar oficiais nacionais e de promover a troca de experiências. 

No entanto, ressaltamos que um calendário elaborado por Cabo Verde e os seus 

parceiros permitiria tirar maiores vantagens dessas operações e evitar, desde logo, a 

sobreposição de operações. A par disso, pensamos que tais operações devem ser 

alargadas aos países vizinhos como Senegal e Mauritânia, com quem Cabo Verde 

comparte fronteiras marítimas e áreas de Busca e Salvamento, de modo a colmatar os 

períodos do ano sem fiscalização e, porque as ameaças provêm maioritariamente do 

interior do Estados as similitudes internas constituem, sem dúvida, uma mais-valia. 
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É crucial considerar as várias facetas da segurança marítima, que passa por 

medidas e ações operacionais, mas é necessário, igualmente, suprimir as lacunas que 

possam existir na legislação nacional do país. Para além da adesão aos instrumentos 

regionais e internacionais no domínio da segurança marítima torna-se necessário 

incorporar esses instrumentos jurídicos na legislação interna do país. Além disso, é 

fundamental continuar a adquirir mais e melhores meios de fiscalização e vigilância 

marítima.

O possível alargamento do espaço marítimo, com a extensão da Plataforma 

Continental de Cabo Verde, assim como, os múltiplos usos desse espaço criarão novos 

desafios para a vigilância e fiscalização marítima no futuro. Apesar de Cabo Verde ter 

edificado recentemente um Sistema de Segurança Nacional, o país carece, igualmente, 

de um Sistema de Segurança Marítima. O que existe atualmente é um conjunto de 

instituições que lidam com vários aspetos relacionados com as questões marítimas, não 

existindo uma agenda própria, estratégia e processo sistemático de coordenação entre as 

ações desses setores. 

Urge dotar o arquipélago de um Sistema de Segurança Marítima adequada aos 

seus interesses e aos desafios atuais desse espaço. Um sistema abrangente de Segurança 

Marítima incluiria uma abordagem holística para o espaço marítimo cabo-verdiano, 

fornecendo um mecanismo de coordenação entre os vários órgãos/agências que lidam 

com as questões marítimas em Cabo Verde, para além da definição clara de 

responsabilidades dos diversos intervenientes a nível interno, e um posicionamento 

sincronizado no plano externo. Em termos globais permitiria atribuir uma vertente 

preventiva às operações no espaço marítimo, o que pressupõe utilização racional de 

recursos e intervenções menos onerosas e mais eficazes. 

Dado à escassez dos recursos e à natureza multifacetada dos desafios e ameaças, 

esse Sistema de Segurança Marítima deve ser implementado em estreita ligação com a 

segurança cooperativa, ou seja, com as atuais e futuras parcerias efetuadas nesse 

domínio. Só assim, Cabo Verde poderá tirar todas as vantagens do seu imenso mar e ao 

mesmo tempo desempenhar um papel ativo como security providers, ou seja,

promovedor de segurança para embarcações, pessoas e cargas que transitam pelos 

espaços marítimos sob sua jurisdição e pelo oceano Atlântico em geral.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

84

BIBLIOGRAFIA

BALDWIN, David A. (1997), “The concept of security,” in Review of International 

Studies, Nº 23, pp. 5-26.

BUZAN, Barry (Jul. 1991), “New Patterns of Global Security in the Twenty-first 

Century” in International Affairs, Vol. 67, Nº. 3, pp. 431-451.

________, Barry; Hansen, Lene (2009), The evolution of International Security Studies. 

Cambridge: Cambridge University Press.

CARTER, Ashton B.; Perry, William J.; Steinbrenner, John D. (1992), A New Concept 

of Cooperative Security. Washington, D.C.: Brookings Institution.

COCKAYNE, James (2012), “Africa and the War on Drugs: The West African Cocaine 

Trade Is Not Just Business As Usual, African Arguments”. [Consultada a 7 de 

novembro de 2012]. Disponível em: <http://africanarguments.org/2012/10/19/africa-

and-thewar-on-drugs-the-west-african-cocaine-trade-is-not-just-business-as-usual-by-

james-cockayne/>.

COSTA, Antonio Maria, “Africa Under Attack: Drug Trafficking Has Acquired a 

Whole New Dimensions”. Discurso proferido no dia 8 de dezembro de 2008 perante o 

Conselho de Segurança da ONU. [Consultada a 19 de setembro de 2012]. Disponível 

em: <http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2009-08-12-africa-under-

attack.html>.

ELLIS, Stephen (2009), “West Africa’s international drug trade” in African Affairs, 108 

(431), 171-196.

FEDOTOV, Yury (11 July 2012), Remarks of the Executive Director UNODC at the 

Security Council Briefing on West Africa. [Consultada a 19 de setembro de 2012]. 

Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/speeches/remarksat-the-security-

council-briefing-on-west-africa-110712.html>.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

85

GILPIN, Raymond, (January 2007), “Enhancing maritime Security in the Gulf of 

Guinea”. Strategic Insights VI (1). [Consultado a 12 de outubro de 2012]. Disponível 

em: <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Jan/gilpinJan07.asp>.

MØLLER, Bjørn (Oct.- Dec., 1996), “Conceptos de seguridad: nuevos riesgos y 

desafíos” in Desarrollo Económico, Vol.36, Nº 143, pp.769-792.

NOLAN, Janne. E. (ed.), Global Engagement, Cooperation and Security in the 21st

Century. Washington, D.C.: The Brookings Institutions.

Joanna; Rothwell, Donald R. (eds) (2009), Maritime Security: International Law and 

Policy Perspectives from Australia and New Zealand. New Zealand: Routledge. 

O’REGAN, Davin (2010), “A Cocaína e a Instabilidade em África: Lições da América 

Latina e das Caraíbas”. Centro de Estudos Estratégicos de África, nº 5, julho de 2010. 

[Consultado a 07de setembro de 2012]. Disponível em: <http://africacenter.org/wp-

content/uploads/2010/08/ASB5Final_POR.pdf>.

OROZCO, Gabriel (dec. 2005 - Enero 2006), “El concepto de la seguridad en la Teoria

de las Relaciones Internacionales” in CIDOB d’Afers Internacionals, Nº 72, pp. 161-

180.

PHILIP DE ANDRÉS, Amado (Janeiro de 2008), “West Africa Under Attack: Drugs, 

Organized Crime and terrorism as the New Threats to Global Security”. UNISCI, 

Discussion Papers, Nº 16, pp. 203-228. [Consultado a 11 de setembro de 2012]. 

Disponível em: 

<http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0808130203A/27821>

RODRIGUEZ CARRIÓN, Alejandro J. (2009), Lecciones de Derecho Internacional 

Público. Madrid: Tecnos. 



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

86

TOMÉ, Luís (2010), “Segurança e Complexo de Segurança: conceitos operacionais”. 

JANUS.NET e-journal of International Relations, N.º 1, Outono 2010. [Consultado a 

07/11/2012] <janus.ual.pt/janus.net/pt/arquivo_pt/pt_vol1_n1/pt_vol1_n1_art3.html>.

VENANCIO, Daiana Seabra (Jul/dez 2012), “A definição de pirataria marítima e as 

implicações para a segurança da navegação” in Revista da Escola Naval, vol. 18, nº2, 

p.135-157.

WENDT, Alexander (1992), “Anarchy is what States Make of it: The Social 

Construction of Power Politics” in International Organization, Vol. 46, No. 2, pp. 391-

425.

WOLFERS, Arnold, (Dec. 1952), “National Security as an Ambiguous Symbol”, in 

Political Science Quarterly, Vol. 64, nº 4, pp.481-502.

Relatórios

OCEANS BEYOND PIRACY, “The human cost of maritime piracy 2012”. Disponível

em:<http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/hcop2012forweb_6.pdf>.

________, “The Economic Cost of Somali Piracy 2011”. Disponível em:

<http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/hcop2012forweb.pdf>.

Secretary-General of United Nations (10 March 2008), “Report of the Secretary-

General on Oceans and the Law of the Sea”, UN Doc. A/63/63. Disponível 

em:<https://www.un.org/depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm>.

ONUDC, Cocaine Trafficking in West Africa: The Threat to stability and development

(Viena, 2007). Disponível em: <http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/west_africa_cocaine_report_2007-12_en.pdf >.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

87

________, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014. Disponível em:

<https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//FINAL_RP_PT_complete_1

5032011.pdf>.

________, World Report of Drugs 2011. Disponível em:

<http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/June/wdr-2011---drug-markets-stable-

but-consumption-of-synthetic-and-prescription-drugs-rises.html>.

______, World Report of Drugs 2012. Disponível em:

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html>

______, World Report of Drugs 2013. Disponível em: <http://www.unodc.org/wdr/>

World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future.

Disponível em: <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>.

“2012 Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade” 

(5 de dezembro de 2012), Sydney: Institute for Economics & Peace. Disponível em: 

<http://www.visionofhumanity.org/pdf/gti/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf>.

Documentos oficias:

 AFrosondagem (2008), “Estudo Socioeconómico Armas Ligeiras e de Pequeno 

Calibre em Cabo Verde”. Estudo da Comissão Nacional de Controlo e Luta 

Contra a Proliferação de Armas Ilícitas.

 Código Marítimo de Cabo Verde (Decreto-Legislativo nº 14/2010, de 15 de 

novembro de 2010).

 Comunicado Final da 42ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo, 

Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 27-28 de Fevereiro de 2013.

 Constituição da República de Cabo Verde (2ª Revisão Ordinária-2010).



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

88

 Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o 

Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece 

as condições para a realização de operações de vigilância e patrulha conjunta e 

de embarque de Destacamentos das Forças de Autoridades Cabo-verdianas.

 Memorando de Entendimento entre a República de Cabo Verde e o Reino da 

Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição ou 

soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2007. 

 Acordo entre a República de Cabo Verde e o Reino da Espanha sobre 

Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição ou soberania de 

Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2008, na cidade da Praia.

 Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o 

Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece 

as condições para a realização de operações de vigilância e patrulha conjunta e 

de embarque de Destacamentos das Forças de Autoridades Cabo-verdianas, 

assinado a 19 de Junho de 2009. 

 Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde, Conceito Estratégico de Defesa e 

Segurança Nacional, 2011.

 Lei nº 70/VI/2005, de 27 de junho de 2005 que cria os Serviços de Informações 

da República.

 Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico 

relativo às armas e suas munições e institui o Sistema Integrado de Gestão da 

Informação de Armas, Munições e Proprietários. 

 Lei nº. 38/VII/2009, de 20 de abril, que estabelece as medidas destinadas a 

prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores.



    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 
OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________

89

 Decreto-Lei nº 51/2013, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece o Sistema 

de Segurança Nacional.

Sites consultados:

<http://www.defesa.gov.cv/>.

<www. imo.org>.

<http://www.au.int/>.

<http://eunavfor.eu>.

<unowa.unmissions.org>.



		    A DIMENSÃO MARÍTIMA DA SEGURANÇA NACIONAL: 

OS DESAFIOS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE

_____________________________________________________________________________________________________



		

		













RESUMO



A presente dissertação tem por objetivo analisar os principais desafios à segurança marítima na sub-região da África Ocidental, particularmente nas ilhas de Cabo Verde. Incidir-se-á, igualmente, sob as principais iniciativas adotadas a nível regional e nacional, bem como, as implicações desses novos desafios na estratégia de segurança nacional de Cabo Verde e os efeitos das ações cooperativas na segurança marítima deste arquipélago. Argumenta-se que apesar dos vários benefícios e potencialidades de exploração do espaço marítimo, existem, atualmente, diversas ameaças e vulnerabilidades, como a criminalidade organizada transnacional, mormente, o tráfico ilícito de drogas e de armas. De igual modo, a pirataria marítima, o terrorismo marítimo, a pesca ilegal e a poluição marítima colocam sérios problemas securitários aos Estados costeiros. No contexto dessas novas ameaças e face às limitações atuais do Direito Internacional Marítimo e à falta de pragmatismo de políticas nacionais e regionais, um possível caminho para combater as atividades ilícitas no mar é através de uma visão partilhada de interesses comuns e a tomada de decisões compartilhadas a todos os níveis. Para se atingir o desiderato proposto, além de se apoiar numa ampla revisão de bibliografia existente sobre a segurança marítima e relatórios elaborados por organismos regionais e internacionais, baseia-se também em leis e documentos oficiais de Cabo Verde relativos à segurança marítima.
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ABSTRACT



This dissertation aims to analyze the main challenges in the maritime security domain faced by the sub-region of West Africa, particularly in the Cabo Verde islands. It also intends to focus on the core initiatives taken at national and regional level, as well as, the implications of these new challenges in the Cabo Verde national security strategy, and the effects of cooperative actions in the maritime security of this archipelago. It is argued that despite of various benefits and potential exploitation of the maritime space, there are currently several threats and vulnerabilities, such as transnational organized crime, especially illegal trafficking in drugs and weapons. Similarly, maritime piracy, maritime terrorism, illegal fishing and marine pollution pose serious problems for coastal states. In the context of these new threats and given the current limitations of international maritime law and lack of national and regional pragmatism, a possible way to combat these illegal activities at sea is through a shared vision of common interests and decision-making at all levels. To achieve the proposed goal, it based on a comprehensive review of existing literature on maritime safety, in reports from regional and international institutions, and also from Cabo Verde’s laws and documents concerning of maritime safety.
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Introdução 



A importância do espaço marítimo para a economia das nações e o seu forte contributo para o desenvolvimento é inquestionável, razão pela qual a segurança marítima afigura-se como um tema de grande relevância para a comunidade internacional. Para além dos espaços marítimos constituírem uma fonte inesgotável de recursos, a maior parte do comércio mundial circula por mar, convertendo-o num espaço vital para o intercâmbio mundial de mercadorias. 

Face à fraca capacidade de alguns Estados em exercer uma fiscalização ativa dos espaços costeiros, nomeadamente devido a recursos humanos e materiais insuficientes, têm surgido vácuos de poder, facilmente aproveitados por grupos transnacionais organizados para a prática de atividades ilícitas, como: os tráficos de drogas, de seres humanos e de armas, o roubo do petróleo e de outros recursos naturais, a pirataria marítima e o assalto à mão armada no mar, e o terrorismo marítimo. Os lucros advenientes dessas atividades têm repercutido de forma bastante perversa nas sociedades, ao alimentar o crime e a insegurança, aprofundar as desigualdades sociais, fomentar violações de direitos humanos, corrupção e branqueamento de capitais.

As ameaças reais e potenciais que advêm do espaço marítimo constituem problemas transfronteiriços e transversais, cujos efeitos perniciosos não afetam apenas os Estados costeiros, mas têm repercussões a nível regional e/ou mundial, razão pela qual a segurança marítima tem sido percecionada como uma questão global, que se tornou quase que omnipresente na formulação de políticas securitárias nacionais, regionais, e internacionais. No plano internacional têm sido celebrados vários instrumentos jurídicos que conferem direitos aos Estados, ao mesmo tempo em que impõem deveres diferenciados, conforme as áreas a que estes se aplicam.

A natureza das ameaças à segurança marítima acarreta uma série de desafios aos Estados, que podem ser agravadas por outros fatores, como lacunas legais existentes nos sistemas nacionais, as armas de destruição massiva que podem aumentar drasticamente os impactos causados por ataques terroristas, e as limitações dos instrumentos jurídicos internacionais de segurança marítima que, em certos casos, impedem e/ou dificultam a ação dos Estados e da própria comunidade internacional. 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, especialização em Relações Internacionais, tem por objetivo identificar as principais questões que afetam a segurança marítima, particularmente o arquipélago de Cabo Verde, um país insular com apenas 4.033 km2 de território terrestre e uma extensa área marítima, com 734.265 Km2. Embora o foco deste trabalho seja Cabo Verde, na medida em que analisa os impactos dessas ameaças na formulação de estratégias para a segurança nacional do país, o alcance se estende a aspetos regionais e parcerias na região da África Ocidental, dentro de um amplo quadro do Direito Marítimo Internacional. Neste sentido, pretendemos abordar as questões de segurança marítima que são comumente percebidos como ameaças reais ou potenciais à segurança marítima e as iniciativas regionais, prevendo possíveis ações a serem adotadas. Neste quadro, refletiremos sobre as seguintes questões: “Até que ponto os novos desafios à segurança marítima impõem mudanças na estratégia de segurança nacional?”, “De que modo ações cooperativas podem incrementar a segurança marítima de um pequeno Estado arquipelágico e insular?”.

Quanto à estrutura da investigação, a mesma desenvolve-se em três capítulos. No primeiro capítulo, centraremos primeiramente no debate mais amplo de segurança, como contexto para o pensamento conceitual sobre segurança marítima. Posteriormente incidiremos sob o conceito de segurança marítima, analisando a evolução que o mesmo tem conhecido na esfera do Direito Marítimo, mais precisamente, nas normas que regulam a passagem de navios no mar e atividades de aplicação da lei nas diferentes zonas marítimas. No segundo capítulo, analisaremos o traçado das fronteiras marítimas de Cabo Verde, as principais ameaças à segurança marítima em Cabo Verde e na costa ocidental africana, a saber, o tráfico de drogas e de armas ligeiras e de pequeno calibre, o terrorismo marítimo e a pirataria marítima, e, igualmente, as iniciativas nacionais e regionais adotadas. No terceiro capítulo debruçaremos nos principais pontos do projeto de extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde, os meios e a capacidade de atuação do país e, por último, as parcerias que o país vem efetuando no sentido de garantir a segurança dos espaços marítimos sob a sua jurisdição.

Cumpre ressaltar que para a prossecução dos objetivos traçados, a presente dissertação assenta numa ampla revisão de bibliografia existente sobre segurança marítima, maioritariamente em relatórios elaborados pela Organização das Nações Unidas sobre a matéria, e em leis e documentos internos de Cabo Verde. Contribuíram, igualmente, para a feitura desta dissertação, conversas informais com individualidades cabo-verdianas e participação em fóruns internacionais.


Capítulo I

Enquadramento Teórico-Conceptual



O Conceito de Segurança



A dinâmica mundial e as ameaças que lhe são inerentes têm requerido modificações consideráveis nas teorias e conceitos sobre segurança, não obstante, não existe ainda uma definição universalmente aceite sobre o mesmo. Para muitos analistas a dificuldade em atingir tal feito, prende-se ao facto do conceito de segurança acompanhar o evoluir da realidade mundial e depender da subjetividade de quem a define, constituindo, deste modo, um conceito muito complexo.

No plano subjetivo a segurança é definida como a ausência de dano ou perigo, i.e., situação em que “(…) os indivíduos estão livres de ameaças ou de agressões a sua individualidade” [footnoteRef:1]. No campo teórico encontram-se definições divergentes, sendo que a grande dificuldade reside na identificação do nível de aplicação e o espectro de referências a que faz menção[footnoteRef:2]. Se para alguns, o objeto de referência do conceito de segurança se limita a segurança do Estado, para outros há que incluir as comunidades e/ou indivíduos. Igualmente, muitos questionam sobre a natureza ou o tipo de ameaças ou riscos que se colocam à segurança, e que meios devem ser utilizados para garantir a segurança, designadamente, militares, económicos, ou outros. Para Wolfers, por exemplo, a segurança “ (...) de modo objetivo, mede a ausência de ameaças a valores adquiridos; e de modo subjetivo, mede a ausência do medo de que tais valores sejam atacados”[footnoteRef:3], dando ênfase à preservação dos valores adquiridos. [1:  Gabriel Orozco Restrepo (dec. 2005 - Enero 2006), “El concepto de la seguridad en la Teoria de las Relaciones Internacionales” in CIDOB d’Afers Internacionals, Nº 72, p. 163.]  [2:  Esther Barbé apud Gabriel Orozco Restrepo, idem, p. 163.]  [3:  Arnold Wolfers (Dec. 1952), “National Security as an Ambiguous Symbol”, in Political Science Quarterly, Vol. 64, nº 4, p. 485.] 


Durante um longo período, as questões de segurança tiveram como foco central a segurança nacional, alicerçada nos princípios da territorialidade e da soberania. Nos anos oitenta Buzan considerou que o conceito de segurança era subdesenvolvido, com um forte pendor militar e centrado maioritariamente nos interesses políticos de determinados atores ou grupos[footnoteRef:4]. Foi, precisamente, a partir desta década que a segurança começa a ser analisada a partir de conceções mais amplas surgindo, deste modo, estudos abrangentes e científicas na análise deste conceito.  [4:  Barry Buzan apud Barry Buzan; Lene Hansen (2009), The evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press, p. 9.] 


No entanto, a reconceptualização do conceito de segurança só se verifica após o fim da Guerra Fria e do equilíbrio de poderes e, consequentemente, da ameaça constante de uma guerra nuclear entre as duas superpotências. Com o processo de globalização e o decréscimo da importância da componente militar na agenda internacional, os estudos estratégicos foram substituídos pelos chamados estudos de segurança. Mais, ainda, o sistema internacional na qual o Estado era tido como o ator principal, passou a congregar novos atores e a incluir ameaças não tradicionais, guerras não convencionais e questões que extravasam fronteiras nacionais, então visíveis devido à porosidade das fronteiras e o processo da globalização. 

Neste capítulo, analisaremos duas visões de segurança, a saber, a visão restrita e a alargada, incidindo nomeadamente nas teorias Realista e Idealista das Relações Internacionais; no Institucionalismo Neoliberal; na visão de Buzan; e no conceito de Segurança Cooperativa, uma perspetiva que vem ganhando relevo nas atuações bilaterais e multilaterais de segurança marítima. Posteriormente, examinaremos o conceito de segurança marítima; a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a delimitação dos direitos e deveres dos Estados, a Organização Marítima Internacional, e algumas convenções celebradas no seio desta organização. De realçar que, para os propósitos desta dissertação e tendo em conta as mudanças ocorridas na Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar e na Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima após os ataques terroristas do 11 de setembro aos Estados Unidos de América, incidiremos mais detalhadamente nessas duas convenções.



A Visão Restrita de Segurança



O conceito de segurança foi introduzido nas Relações Internacionais no período posterior a Segunda Guerra Mundial, estando ligado aos estudos estratégicos e a teoria Realista. Durante esta fase os estudos estratégicos assumiram um papel relevante, tendo em conta que a segurança nacional e internacional centrava-se, essencialmente, em temas como: corrida armamentista, proliferação nuclear, dissuasão, controlo de armamentos e desarmamento. 

O conceito de segurança, no entanto, tinha um “papel subsidiário” na análise das questões internacionais e não era considerado um conceito analítico importante para a maioria dos estudos de segurança. Barry Buzan enumerou cinco possíveis explicações para o fraco interesse dos teóricos na análise deste conceito, a saber: i) dificuldade em definir o conceito; ii) aparente sobreposição entre os conceitos de segurança e poder; iii) falta de interesse dos críticos do realismo; iv) focalização dos estudiosos nos novos desenvolvimentos que se produziam no campo das tecnologias e da política; e, por fim, v) para os decisores políticos era útil a ambiguidade existente entre o conceito de segurança e a segurança nacional[footnoteRef:5]. [5:  David A. Baldwin (1997), “The concept of security,” in Review of International Studies, Nº 23, p. 9.] 


A teoria Realista incidiu a sua análise, sobretudo, no que atualmente designa-se por segurança nacional, ou seja, a proteção do território contra ataques e ameaças militares externas, pelo que utilizava-se frequentemente os termos “interesse nacional e/ou poder como sinónimos de segurança”[footnoteRef:6]. Inspirado nos princípios do filósofo Thomas Hobbes, a teoria realista defende que os Estados procuram incessantemente promover o interesse nacional “definido em termos de poder”[footnoteRef:7]. Quanto mais recursos, sobretudo militar, maior é o poder do Estado e, consequentemente, maior é a segurança. Neste sentido, a política internacional gira em torno do poder, sendo este o que permite à “uma nação manter a sua posição no sistema, preservando, assim, o seu interesse nacional”[footnoteRef:8].  [6:  Bjørn Møller (Oct. - Dec. 1996), “Conceptos de seguridad: nuevos riesgos y desafíos” in Desarrollo Económico, Vol. 36, Nº 14, p.769.]  [7:  Bjørn Møller, idem, p. 771.]  [8:  Gabriel Orozco Restrepo, ibid., p.162.] 


A busca constante pelo poder convertia o sistema internacional no que Hobbes denominou de “guerra de todos contra todos”, ou seja, completa anarquia. Para os realistas, a anarquia é entendida como um sistema de autoajuda, na qual é praticamente impossível alcançar a segurança, na medida em que não existe uma autoridade política central na cena internacional. Os interesses nacionais divergentes conduzem a lutas e validades constantes entre os Estados. Para contrapor a anarquia reinante, no plano interno foi edificado o Estado moderno, que para além de assegurar a soberania e a integridade territorial, o “Leviathan” tem a tarefa de preservar a integridade dos seus cidadãos e livrar o indivíduo das incertezas da natureza anárquica do mundo[footnoteRef:9]. No plano internacional, a melhor garantia de paz é presumivelmente um equilíbrio de poderes[footnoteRef:10] (permanente competição entre potências, com poderes mais ou menos iguais), ou hegemonia (a busca pela maximização do poder). [9:  Idem, p.164.]  [10:  Bjørn Møller, ibid., p. 772.] 


Apologista de uma visão estatocêntrica, a perspetiva Realista considera que o sistema internacional é constituído por Estados soberanos, excluindo outros atores relevantes, como indivíduos e grupos, assim como outras instituições, como é o caso das empresas transnacionais ou instituições internacionais. O Estado é o ator principal do sistema internacional e a única entidade de referência do conceito de segurança.

Contrário a esta visão estatocêntrica, o paradigma Idealista centrou a sua análise no conceito de paz. Emmanuel Kant, um dos autores mais proeminentes desta teoria, interpreta o conceito de segurança desde uma visão universalista, assente na possibilidade dos Estados alicerçarem as suas relações em normas morais e imperativos categóricos. 

Na visão deste autor é possível banir da face da terra as causas da guerra[footnoteRef:11] e superar a anarquia. Para tal, torna-se necessário edificar na esfera internacional um ordenamento jurídico idêntico ao que existe no interior dos Estado, pois existem imperativos morais que moldam e limitam as ações dos Estados. Kant esclarece, no entanto, que “ (…) os imperativos morais não significam necessariamente coexistência e cooperação, mas sim, o fim do sistema de Estados e a criação de uma sociedade cosmopolita”[footnoteRef:12]. Era fundamental, portanto, criar processos na qual os Estados estariam de tal modo entrelaçados que era impossível haver conflitos entre si e, em consequência disso, seria erigido um sistema internacional capaz de mediar e resolver os conflitos entre Estados, controlando as ações agressivas dos mesmos[footnoteRef:13], o que levaria à uma ordem internacional justa e solidária[footnoteRef:14]. [11:  Idem., p. 162.]  [12:  Gabriel Orozco Restrepo, ibid., p.165.]  [13:  Idem, p.162.]  [14:  Idem.] 


Tanto o paradigma Realista como o Idealista consideram a segurança uma competência exclusiva do Estado, diferindo-se no objeto de referência, poder e paz, respetivamente. O paradigma Idealista perdeu parte da sua relevância em virtude do aparente fracasso em evitar um novo conflito bélico, a Segunda Guerra Mundial, ao passo que o paradigma Realista, que atingiu o seu auge no período da Guerra Fria como teoria explicativa da realidade internacional, começou a decair com o processo da globalização e a dissolução da ex-União Soviética.

Ao paradigma Realista foram apontadas várias críticas, designadamente, pelo facto de considerar o Estado como referência única de segurança e único ator do sistema internacional e, igualmente, por focalizar a sua análise no conceito de segurança nacional e na capacidade militar dos Estados. Nos anos cinquenta, Jonh Herz chamou atenção para os efeitos contraproducentes dessa centralização e, consequentemente, para o dilema de segurança ao afirmar que os esforços unilaterais dos Estados para manter a sua própria segurança nacional, acarretavam o incremento da insegurança dos demais, dado que cada Estado interpreta suas próprias medidas como defensivas e as dos demais como potenciais ameaças[footnoteRef:15]. Disso se infere que, quanto maior é a capacidade de um Estado, maior é a ameaça que representa para os outros, e isso conduz, inevitavelmente, a busca por capacidades similares e, consequentemente, a corrida armamentista, como ocorreu durante o período da Guerra Fria. [15:  Barry Buzan (1991), ibid, p.3.] 


Destaca-se, igualmente, o contributo da teoria da Interdependência Complexa de Robert Keohane e Joseph Nye que enfatiza a possibilidade de cooperação e harmonia mesmo num sistema internacional anárquico. Esta teoria assegura que existe uma comunidade internacional constituída por uma multiplicidade de atores, evidenciando o papel das instituições internacionais na regulação, criação e preservação de equilíbrios na esfera internacional. Na perspetiva desses autores as zonas de estabilidade que existem no sistema internacional resultam de processos de cooperação que permitem criar situações de reciprocidade e de segurança partilhada. Neste sentido, a segurança resulta de relações de cooperação, das instituições criadas, da interdependência, e de um conjunto de regras formais e informais que criam relações de estabilidade dentro da anarquia vigente. 



A Visão Alargada de Segurança



“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile”[footnoteRef:16].  [16:  Barry Buzan (Jul.1991), “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” in International Affairs, Vol. 67, Nº. 3, p. 432.] 




Nos anos noventa surge uma noção ampla e multidimensional do conceito de segurança que, para além da tradicional preocupação com as ameaças militares externas, foram reconhecidos novos desafios e ameaças que afetam a segurança dos Estados, mas também das comunidades e dos indivíduos, como a degradação ambiental, a criminalidade e os tráficos ilícitos, as epidemias, e o terrorismo.

Com o alargamento do conceito de segurança a tendência natural é incluir a ausência de todas as ameaças, o que conduz inevitavelmente à uma excessiva “securitização” do termo, na medida em que tende-se a “elevar todos os problemas a problemas de segurança”[footnoteRef:17]. Na verdade, importa evidenciar que rotular uma questão como securitária significa elevar o nível de preocupação e, muitas vezes, dramatizar um problema, dando-lhe prioridade absoluta. [17:  Moller, p. 771.] 


Num quadro de um mundo mais global e interdependente, as novas ameaças impulsionaram a redefinição do conceito de segurança e foram encetadas mudanças significativas nas políticas de defesa nacional. Igualmente, os debates e as polémicas em torno do conceito de segurança aumentaram consideravelmente. Nesses debates, a Escola de Copenhague - Copenhagen Peace Research Institute – tem merecido um papel de destaque ao desenvolver um paradigma específico, alicerçado numa teoria abrangente do conceito de segurança. Esta Escola englobou pressupostos teóricos diferentes dos paradigmas expostos anteriormente, posicionando-se como uma forma de limitar o alargamento excessivo do conceito de segurança[footnoteRef:18] que se verificava na altura. [18:  Waever et al apud Barry Buzan; Lene Hansen, ibidem, p. 214.] 


Barry Buzan, um dos analistas centrais dessa Escola, oferece uma visão holística e multidimensional do conceito de segurança, ao introduzir níveis de análise e dimensões nos estudos de segurança. No seu livro New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century analisa cinco dimensões de segurança: militar, político, societal, económico e ambiental. Este autor afirma que a segurança só pode ser compreendida quando integra essas cinco dimensões, que não funcionam isoladamente um do outro, sendo que “cada um define um ponto central dentro da problemática da segurança, e uma forma de ordenar prioridades, mas todos se entrelaçam numa forte rede de ligação”[footnoteRef:19]. Como dimensões de segurança, Buzan enumerou as seguintes: [19:  Barry Buzan (Jul.1991), “New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century” in International Affairs, Vol. 67, Nº. 3, p. 433.] 




a) Dimensão Política: O Estado é a entidade que garante a segurança e proteção dos seus cidadãos, assim como detém o monopólio do uso da violência e dos meios para garantir a segurança nacional, entendida como “proteção do Estado frente à agressão externa e a movimentos internos que o podem colocar em perigo, assim como a pacificação da sociedade”[footnoteRef:20]. Sendo o Estado uma entidade política, uma ameaça pode ser considerada como política quando destrói ou abala a estabilidade organizacional de um Estado.  [20:  Gabriel Orozco Restrepo, ibídem, p. 164.] 


As ameaças políticas direcionam-se, geralmente, à legitimidade de uma autoridade governamental, podendo atingir um ou mais dos seus componentes: ideologias, base física e instituições. Normalmente constituem pressões para a adoção de determinadas políticas de secessão, de substituição do governo, entre outros, constituindo ameaças ambíguas e difíceis de identificar. Estas ameaças podem ser classificadas de dois modos, a saber: ameaças estruturais, quando há conflitos entre princípios fundamentais, por exemplo, capitalismo, democracia, autodeterminação, liberalismo, comunismo, entre outros; ou ameaças intencionais, quando um país recusa a reconhecer outro Estado/Governo ou, então, quando internamente existe um grupo que rejeita o Governo no poder. 

b) Dimensão Económica: Perante a instabilidade dos mercados mundiais, a segurança económica constitui uma dimensão fundamental para a segurança de um país. A segurança económica é entendida como a capacidade do Estado garantir o acesso aos bens vitais e aos recursos não disponíveis no mercado interno, como também o escoamento dos produtos. 

Com o aumento da interdependência económica o Estado deve ser capaz de antever os perigos económicos e adotar medidas a fim de não ser afetado pelos fatores gerados pelo processo do comércio internacional e proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento económico do país.

c) Dimensão Societal: As ameaças à segurança societal surgem quando uma entidade, seja civilização, religião, clã, ou tribo, encontra-se em perigo e, portanto, requer a proteção da identidade nacional e cultural. Neste sentido, a segurança societal é entendida como a habilidade de uma sociedade manter intactas as suas caraterísticas essenciais em situações de mudança e de possíveis ou reais ameaças[footnoteRef:21].  [21:  Waever et al apud Barry Buzan; Lene Hansen (2009), ibid., p. 213.] 


A identidade pode estar ameaçada por diversas razões, nomeadamente, a existência de minorias com identidades étnicas religiosas, linguísticas, ou culturais diferentes; a perseguição de grupos minoritários pelo próprio Estado, grupos políticos ou a própria sociedade; a pressão demográfica, pois o rápido crescimento da população pode acarretar diversos problemas como, por exemplo, o desvio de verbas destinadas à aposentadoria para despesas de educação. De realçar que, esta dimensão difere das outras dimensões, pois enquanto o Estado é o objeto referente da segurança política, militar, económica e ambiental, a comunidade constituiu o objeto referente para a segurança societal[footnoteRef:22]. [22:  Idem.] 


d) Dimensão Ambiental: As mudanças tecnológicas têm afetado grandemente as condições de vida, pelo que muitos teóricos consideram que a redefinição de segurança deve ter em conta as ameaças ambientais, tanto a nível individual, nacional, regional e global.

Apesar de ser um domínio recente, a segurança ambiental vem ganhando cada vez mais maior destaque. A primeira declaração formal da ideia de segurança ambiental foi o relatório “Comissão Mundial em Meio Ambiente e Desenvolvimento: Nosso futuro comum” da Organização das Nações Unidas, de 1987. Este relatório centrou a sua atenção na necessidade do desenvolvimento económico sustentável, de um mundo no qual a segurança tornou-se interdependente, e onde o “stress ambiental é simultaneamente causa e efeito de tensão política e conflito militar”[footnoteRef:23]. Apela, igualmente, para o desenvolvimento sustentável e gestão cooperativa dos bens globais, nomeadamente dos oceanos e da Antártida.  [23:  Cf. World Commission on Environmental and Development, Our Common future, p. 290.] 


e) Dimensão Militar: A Escola de Copenhague deu destaque a esta dimensão, considerando, no entanto, fundamental distinguir os Estudos Estratégicos e os Estudos de Segurança, sendo que os primeiros referem-se aos estudos focalizados no setor militar, enquanto os últimos referem-se àqueles que utilizam uma abordagem abrangente. Para os académicos da Escola de Copenhaga a integridade territorial do Estado é a referência da segurança e as ameaças que apresentam um nível de maior preocupação são, sem dúvida, as ameaças militares, pois estas podem ameaçar a existência do Estado como um todo, podendo afetar todos os componentes de um Estado.

Não obstante a importância do poder militar e a correlação entre a capacidade militar e o sucesso de ações de segurança, como por exemplo, nas operações de fiscalização e imposição das leis de um Estado costeiro, no período posterior a Guerra Fria tornaram-se visíveis ameaças até então encobertas, pelo que, as ameaças militares deixaram de constituir as únicas ameaças a segurança. O combate às novas ameaças exige respostas mais construtivas, que vão para além da força militar.

Como níveis de análise da segurança Buzan enumerou três, a saber: segurança individual, nacional e internacional.

i) Segurança individual - As ameaças a este nível estão ligadas as designadas “ameaças sociais”, que dependem, quase que exclusivamente, da relação existente entre os indivíduos e/ou comunidades subestatais, sobretudo, os grupos religiosos, tribais e étnicos e o próprio Estado. Esta relação pode ser caracterizada de três modos: positiva, neutra ou negativa. Isso significa que o Estado pode, por um lado, aumentar a segurança dos indivíduos e grupos através de, nomeadamente, manutenção da lei e da ordem interna e criação de oportunidades económicas e sociais aos seus cidadãos; por outro, pode ser o perpetrador de infrações que violem os direitos fundamentais dos seus cidadãos. Como refere Buzan, um número elevado de ameaças pode vir diretamente das instituições do Estado, como por exemplo, falhas ou ineficiências no campo da justiça, práticas de perseguição, e policiamento inadequado ou excessivo.

ii) Segurança Nacional: Tradicionalmente a segurança nacional centralizou a sua atenção em questões relacionadas com a defesa externa, mais propriamente com a proteção do território do Estado contra ataques militares perpetrados por outros Estados. O conceito de segurança nacional evoluiu, de tal modo que, existe atualmente uma vasta gama de fatores considerados como matérias de segurança nacional, exigindo mudanças significativas nas legislações e medidas adotadas para combater essas ameaças.

 Arnold Wolfers considerou que o conceito de segurança nacional pode ser ambíguo e gerar confusões caso seja utilizado sem nenhuma especificação. Deste modo, Wolfers defende que é necessário determinar o objectivo político e os meios para atingi-la, ou seja, a política de segurança nacional[footnoteRef:24]. [24:  David A. Baldwin (1997), “The concept of security” in Review of International Studies, Nº 23, p. 13.] 


iii)  Segurança internacional: As ameaças a este nível incidem nos fatores do sistema que podem alterar o comportamento e/ou segurança dos Estados. Não obstante existirem outros atores no sistema internacional, o Estado é a única entidade soberana, com monopólio legítimo do uso da força e, como tal, o único responsável pela segurança das respetivas populações. Num sistema internacional onde não há um poder central capaz de garantir a segurança, o Estado desempenha esse papel, como garante da proteção dos seus cidadãos e do próprio Estado contra ameaças externas e internas.

 Em suma, Buzan descreve um conjunto de níveis e dimensões de segurança que, do seu ponto de vista permitam compreender o conceito de segurança sem, no entanto, formular uma definição deste conceito. 

Como forma de direcionar os meios existentes para a obtenção dos fins propostos, foi feita a diferenciação entre os assuntos de segurança de alta intensidade (hard security), nos casos de agressão a um Estado, e assuntos de segurança de baixa intensidade (soft security), como por exemplo, as questões ambientais. Para combater os assuntos de segurança de alta intensidade são normalmente utilizados meios militares e para lidar e/ou combater as questões de segurança de baixa intensidade são empregados diversos meios, com exceção dos meios militares. 

Na opinião de David Baldwin a maioria dos esforços encetados para a redefinição do conceito de segurança, desde o fim da Guerra Fria, está mais preocupada com as agendas políticas dos Estados-Nação do que com o próprio conceito de segurança, pelo que as análises incidem, sobretudo, em questões como: criminalidade transnacional organizada, terrorismo, pirataria marítima, direitos humanos, economia, meio ambiente, entre outros, além da tradicional preocupação para com as ameaças militares externas. 



1.1.2- A Segurança Cooperativa 



Com o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da ameaça de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, surgem vários focos de conflitos intraestatais, antes adormecidos, que aumentaram a instabilidade no interior dos Estados.

O contexto regional e internacional alterou-se consideravelmente, pelo que era fundamental substituir a estrutura de segurança da Guerra Fria e encontrar uma política alternativa à de dissuasão nuclear e alianças militares bilaterais vigentes durante esse período. Uma delas é a Segurança Cooperativa, entendida nos anos noventa como “um princípio estratégico que visa a realização dos seus fins através do consentimento institucional e não através de ameaças de coerção material ou física”[footnoteRef:25]. A segurança cooperativa abarca “ (…) um leque muito variado de respostas às questões de segurança: a essência da segurança cooperativa radica, no fundo, em enfatizar mais a cooperação do que a competição”[footnoteRef:26]. Em outras palavras constitui, em regra, um relacionamento cooperativo na resolução dos problemas, o que pressupõe, desde logo, uma política de resolução pacífica dos conflitos através da negociação e do consenso. [25:  J.E. Nolan et al (1994), “The Concept of Cooperative Security”, in J.E. Nolan (ed.), Global Engagement, Cooperation and Security in the 21st Century. Washington, D.C.: The Brookings Institutions, p. 4 (tradução nossa).]  [26:  Vayryen apud Luís Tomé (2010), “Segurança e Complexo de Segurança: conceitos operacionais”. JANUS.NET e-journal of International Relations, N.º 1, Outono 2010. Consultado a 07/11/2012. Disponível em: <janus.ual.pt/janus.net/pt/arquivo_pt/pt_vol1_n1/pt_vol1_n1_art3.html>.] 


Tendo em conta que as ameaças afetam a todos os integrantes do sistema internacional, os objetivos são identificados como comuns e globais, pelo que deve existir entre os Governos uma visão partilhada de interesses comuns e tomada de decisões compartilhadas entre os diversos intervenientes na resolução dos problemas. Por outro lado, face à diversidade e natureza multifacetada das ameaças, a unilateralidade no combate a essas ameaças já não se coaduna com a realidade atual, uma vez que o Estado mostra-se incapaz de, por si só, adotar medidas que possam combater e prevenir essas ameaças. 

Neste sentido, cada vez mais a cooperação a todos os níveis é a tida como imprescindível, na medida em que para alcançar a segurança é necessária a partilha de responsabilidades. As políticas de segurança adotadas são abrangentes e não se limitam apenas as ações militares, e nem tampouco, o conflito militar ou violência são tidos como os únicos desafios à segurança. 

De referir, ainda, que por ser um conceito relativamente recente, a segurança está ainda em evolução, razão pela qual é muitas vezes confundida com a segurança coletiva. A demarcação fundamental da segurança cooperativa da segurança coletiva reside no carácter preventivo da primeira, na qual não existe a perceção imediata da ameaça, enquanto a segunda refere-se ao compromisso entre Estados “ (…) para atuarem, automaticamente e em concerto, na assistência a um Estado membro que tenha sido ameaçado ou atacado por outro” [footnoteRef:27]. [27:  Brian Job apud Luís Tomé, ibid.] 


Em suma, a segurança cooperativa tem sido aplicada de diferentes formas e adquirindo distintos significados. No entanto, podemos frisar que a segurança cooperativa depende essencialmente da vontade dos atores em cooperar na resolução dos problemas internacionais, sem isso, a segurança cooperativa é inviável. A par disso, é assente em instituições e no respeito mútuo pelas normas vigentes.



Segurança Marítima: Um Conceito em Evolução



Sendo a segurança marítima um subsistema do sistema de segurança, este conceito vem igualmente adquirindo significados diferentes, consoante a evolução tecnológica, as ameaças e o contexto da sua utilização. Se é verdade que em tempos, a segurança marítima era percecionada como a segurança dos navios ou, então, a proteção do território contra agressões provenientes do espaço marítimo ou contra interesses marítimos nacionais, presentemente esta seria uma definição vaga, na medida em que as ameaças que pairam sob o espaço marítimo são extensas e difusas.

A intensificação do tráfico marítimo, determinado em grande medida pelas novas exigências do mercado, as disputas sobre bens escassos, como o petróleo e o gaz natural, e o surgimento de novas potencias emergentes transformaram o espaço marítimo numa área extremamente competitiva, principalmente no período posterior a Segunda Guerra Mundial. 

Apesar da centralidade da segurança marítima nas questões de segurança, não existe uma definição legal universal do termo, persistindo divergências em relação as ameaças, o objeto e os métodos que devem ser utilizados para conter ou combater as ameaças que se observam nesse espaço. A segurança marítima é, assim, um tema amplo que abrange uma vasta gama de eventos e atividades ilícitas que põem em causa a integridade dos navios, da tripulação e dos passageiros, colocando em causa a paz e segurança internacionais, a soberania, a integridade territorial, e/ou a independência política de um Estado.

Esse conjunto de eventos e atividades influi na conceção atual do termo segurança marítima e nas normas e medidas que zelam pela segurança do fluxo de comércio, a proteção dos recursos do mar, dos interesses do Estado, das infraestruturas de apoio, dos bens, e dos indivíduos, visando, ao mesmo tempo, preservar a liberdade da navegação.

Desde a criação da OMI, em 1948, tem sido comumente aceite a diferenciação entre duas dimensões da segurança marítima, complementares entre si, a saber, Proteção Marítima e Segurança Marítima, designadas na língua inglesa como Maritime Safety e Maritime Security.

A dimensão Safety incide “principalmente na garantia de segurança da vida humana no mar, segurança da navegação e da proteção e preservação do ambiente marinho”[footnoteRef:28]. Refere-se a um conjunto de regras e procedimentos destinados a prevenir ou minimizar a ocorrência de acidentes no mar e, consequentemente garantir a segurança de um navio no mar, prevenindo de eventuais catástrofes naturais ou outros riscos derivados da navegação. As normas para a segurança a bordo podem incidir, nomeadamente, na construção e nos equipamentos do navio, na formação e condições de trabalho, no transporte de mercadorias e passageiros, na assistência em situações de perigo, entre outros. Neste campo, o Estado de pavilhão e os Estado costeiros desempenham um papel primordial, no sentido, de fiscalizar a efetiva aplicação e execução destas normas. [28:  Cf. Parágrafo 161 do Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de março de 2008), UN Doc. A/63/63, (tradução nossa). Disponível em: <https://www.un.org/depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm>.] 


No que se refere à dimensão Security engloba todas as medidas direcionadas à proteção contra atos ilícitos e deliberados de indivíduos que podem perturbar ou impedir a atividade lícita no mar ou aproveitar do espaço marítimo para realização de atividades ilegais. Com efeito, essa diferenciação faz todo sentido na medida em que existem ameaças marítimas que decorrem de condutas ilícitas intencionais mas, também, de danos não intencionais associados a riscos naturais.

Assim, podemos enumerar como principais ameaças à segurança marítima as seguintes: (i) ameaça ou uso da força contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política de um Estado; (ii) atos terroristas contra o transporte, instalações offshore e de outros interesses marítimos; (iii) transporte ilegal de transporte de armas, nomeadamente as armas de destruição em massa; (iv) pirataria e assalto à mão armada no mar; (v) crimes transnacionais organizados, como por exemplo, o contrabando de migrantes, narcóticos, armas; (vi) ameaças à segurança de recursos, como por exemplo, a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada; e (vii) ameaças ambientais, nomeadamente o derrame de petróleo.

Em suma, cabe ressaltar que uma definição conceptual do termo segurança marítima é de extrema importância, na medida em que permite identificar as condições necessárias para a segurança marítima, auxiliando os Estados na edificação de políticas nacionais direcionadas ao espaço marítimo. 



Instrumentos Jurídicos Internacionais de Segurança Marítima



“The oceans and seas are of vital importance for transportation, livelihood, food and a range of other ecosystem, goods and services.”(…) “As all States share in the benefits of safer and more secure oceans, they also share in the responsibility for addressing major threats and challenges to maritime security and safety”[footnoteRef:29]. [29:  Cf. Parágrafo 35 do Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de março de 2008), ibid.
 ] 




Considerando a segurança marítima um requisito vital para o fluxo de mercadorias por via marítima, a comunidade internacional procurou, ao longo dos tempos, desenvolver mecanismos e procedimentos legais e administrativos, com vista a garantir o máximo de segurança às embarcações, pessoas e cargas transportadas. Lado a lado encontram-se as normas consuetudinárias, i.e., práticas comummente aceites pela generalidade dos Estados, visando proteger o transporte marítimo, nomeadamente, contra a pirataria.

A comunidade internacional tem procurado atingir a ratificação universal dos instrumentos internacionais de segurança marítima, no entanto, para que tais instrumentos sejam verdadeiramente eficazes é imprescindível que estes vigorem efetivamente nas legislações internas dos Estados, ao mesmo tempo em que, pelo facto de muitos desses crimes terem ramificações internacionais e transfronteiriços, as iniciativas a nível regional e continental são de extrema importância. Igualmente, as organizações internacionais incumbidas de supervisionar a execução desses instrumentos internacionais desempenham um papel significativo na verificação do cumprimento desses instrumentos pelos Estados. 

Deste modo, o quadro legal para prevenir e reprimir as ameaças à segurança marítima é constituído por uma multiplicidade de instrumentos jurídicos, celebrados a nível internacional, regional, bilateral e nacional, a saber: a) Carta das Nações Unidas; b) Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; c) Outras convenções internacionais; d) Convenções e acordos regionais; e) Acordos e convenções bilaterais; e f) Medidas nacionais.



Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 



O Direito Marítimo internacional reflete-se primeiramente na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, considerada a “Constituição para os oceanos”[footnoteRef:30], o instrumento jurídico que rege todas as atividades concernentes ao espaços marítimos. Depois de um longo e intrincado processo de negociações, levado a cabo no decurso de 1973 a 1982, a CNUDM foi celebrada na IIIª Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, Jamaica. [30:  O Embaixador Tommy T.B. Koh da Singapura e Presidente da IIIª Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar considerou a CNUDM uma "constituição" para os oceanos pois, segundo ele, reflete a base para o Direito dos Estados no mar. A CNUDM conta atualmente com 165 ratificações dos Estados membros.] 


Perante o conflito existente entre, por um lado, os Estados costeiros que desejam ampliar e reforçar a sua jurisdição sobre o espaço marítimo e, do outro, os interesses dos diversos intervenientes, que procuram garantir a máxima liberdade para atividades como a navegação, a pesquisa, sobrevoo e exploração, a Convenção procura, primordialmente, promover a utilização pacífica dos mares e oceanos e, ao mesmo tempo, fomentar a preservação dos recursos vivos e não vivos, a proteção do ambiente marinho e a utilização equitativa dos recursos existentes.

Alicerçada na necessidade de regular todas as atividades que ocorrem no mar, a CNUDM estabeleceu uma ordem jurídica que protege os direitos do Estado costeiro, do Estado de bandeira, entretanto, simultaneamente preserva a liberdade de navegação e sobrevoo, através dos compromissos contidos na Convenção sobre os regimes vigentes, nomeadamente, o direito de passagem inofensiva pelo mar territorial, nos estreitos internacionais e pelas rotas marítimas arquipelágicas. Neste sentido, foram demarcadas linhas precisas que separam áreas marítimas nacionais e internacionais, sendo que em cada uma delas os Estados costeiros têm direitos de soberania ou jurisdição diferenciados. As zonas marítimas mais notórias as seguintes:  



· Águas Interiores

Constituem as águas situadas no interior da linha de base do mar territorial, na qual o Estado costeiro tem direitos soberanos (artigo 8.º da CNDUM). A Convenção estipula um regime diferenciado para os Estados arquipélagos[footnoteRef:31], na determinação das linhas de base, ou seja, podem ser traçadas as linhas de base arquipelágicas retas que unam os pontos mais das ilhas mais exteriores e dos recifes emergentes do arquipélago, com a condição de que dentro dessas linhas de base estejam compreendidas as principais ilhas e uma zona em que a razão entre a superfície marítima e a superfície terrestre, incluindo os atóis, se situe entre um para um e nove para um (artigo 47.º da Convenção). Nas águas entre as ilhas, os Estados arquipelágicos têm direitos soberanos e, deste modo, a entrada de navios estrangeiros nesse espaço fica sujeito as leis internas do Estado costeiro. [31:  De acordo com o nº 1 do artigo 46.º da Convenção um Estado arquipélago é um Estado constituído totalmente por um ou vários arquipélagos, podendo incluir outras ilhas. Nos termos do ponto 2 do referido artigo, um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, as águas circunjacentes outros elementos naturais, que estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas, águas e outros elementos naturais formem intrinsecamente uma entidade geográfica, económica e política ou que historicamente tenham sido considerados como tal, constituem um arquipélago.] 




· Mar Territorial

 No espaço marítimo que vai desde as linhas de base até ao limite máximo de 12 milhas náuticas o Estado costeiro tem direitos soberanos (artigo 2.1 da CNUDM), abarcando o espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, o leito e o subsolo desse mar. Os navios de qualquer Estado gozam do direito de passagem inocente, desde que a sua presença não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. O Estado costeiro pode regulamentar essa passagem, adotando leis e regulamentos, de modo a garantir, nomeadamente, a segurança da navegação, a pesca, a proteção ambiental, proteção de equipamentos diversos, controlo de imigração. De realçar, no entanto, que o Estado costeiro não pode exercer jurisdição penal a bordo de um navio estrangeiro que passe pelo mar territorial, a não ser que a infração criminal cometida a bordo desse navio durante a sua passagem perturbe a paz do Estado costeiro ou a ordem no mar territorial e, também, nos casos em que um navio se encontra envolvido com o tráfico ilícito de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas ou, se o Estado de bandeira solicita a intervenção das autoridades do Estado costeiro.



· Zona Contígua

O Estado costeiro pode reivindicar uma zona contígua de até 24 milhas náuticas, (artigo 33.º da CNDUM) contadas a partir das linhas de base, na qual pode exercer poderes de fiscalização, a fim de evitar infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, bem como reprimir as infrações às leis e regulamentos no seu território ou mar territorial.



· Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Nos termos do artigo 55.º da Convenção é a zona situada para além do mar territorial e a este adjacente. O Estado ribeirinho tem direitos soberanos sobre o espaço marítimo que se estende desde o limite exterior do mar territorial até ao limite máximo de 200 milhas náuticas, para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins económicos, a colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; investigação científica marinha; proteção e preservação do meio marinho (artigo 56.º da CNDUM). Na ZEE, todos os Estados, têm direito de navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e ductos, bem como, de outros usos do mar internacionalmente lícitos (artigo 58.º CNDUM). Os barcos de pesca estrangeiros, no entanto, devem respeitar as medidas de conservação e outras modalidades e condições estabelecidas nas leis e regulamentos do Estado costeiro, que no exercício dos direitos de soberania de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos vivos da ZEE, pode adotar medidas para garantir o cumprimento das suas leis e regulamentos, nomeadamente, visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais. A interceção de embarcações estrangeiras é, portanto, legítima na ZEE, desde que seja realizada pelo Estado costeiro para proteger os seus recursos naturais. Caso contrário, o Estado costeiro deve respeitar os direitos de outros Estados, incluindo a liberdade de navegação.



· Plataforma Continental

Nos termos do nº 1, do artigo 76.º da Convenção a Plataforma Continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. 

De acordo com o artigo 77.º da Convenção, o Estado costeiro exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais e esses direitos, de acordo com o ponto 2 do referido artigo, são direitos exclusivos, ou seja, se um Estado ribeirinho não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender estas atividades sem o expresso consentimento desse Estado. Todos os outros Estados têm liberdade de navegação e sobrevoo, bem como, o direito de colocar cabos e ductos submarinos na plataforma continental.



· Estreitos utilizados para a navegação internacional

A todos os navios e aeronaves é conferido o direito de passagem em trânsito, através de estreitos utilizados para a navegação internacional. O regime jurídico para utilização desses estreitos é estabelecido na Parte III da CNUDM. De acordo com o artigo 38.1 da Convenção, a passagem em trânsito significa, o exercício da liberdade de navegação e sobrevoo exclusivamente para fins de trânsito, contínuo e rápido.

Os Estados ribeirinhos dos estreitos podem regular a navegação e outros aspetos da passagem em trânsito, desde que as leis e os regulamentos adotados não discriminatórios e nem têm o efeito prático de negar, impedir ou dificultar o direito de passagem em trânsito. 



· Alto Mar

De acordo com o disposto no artigo 86.º da CNUDM, todas as partes do mar não incluídas na zona económica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago constituem o Alto Mar. No alto mar vigora a liberdade de navegação, estando aberto a todas as nações, para navegação, sobrevoo, pesquisa científica, pesca e instalação de cabos e dutos. Todos os Estados têm a obrigação de cooperar com outros Estados e adotar medidas de gestão e conservação dos recursos vivos.

Ao longo do texto da Convenção não é possível encontrar uma definição clara de segurança marítima, mas sim, situações onde são proibidas ou permitidas certas atividades, consoante os direitos atribuídos aos diferentes utilizadores nos espaços demarcados pela Convenção.

Não obstante, existem algumas referências daquilo que se entende por segurança marítima no regime de passagem inocente, que estabelece que o Estado costeiro pode suspender temporariamente essa passagem a fim de proteger a sua segurança[footnoteRef:32], perante situações consideradas como sendo prejudiciais “à paz, a boa ordem ou à segurança do Estado costeiro"[footnoteRef:33] quando praticadas por um navio estrangeiro no mar territorial do Estado costeiro. O artigo 19.º da CNUDM enumera um conjunto de situações consideradas incompatíveis com o direito de passagem inocente, nomeadamente: (i) ameaça ou uso da força contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política do Estado costeiro; (ii) exercício ou manobra com armas de qualquer tipo; (iii) ato destinado a obter informações em prejuízo da defesa ou da segurança do Estado costeiro; e (iv) atividade de pesca. [32:  O nº 3, do artigo 25.º da CNUDM estipula que “[O] Estado costeiro pode, sem fazer discriminação de direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspender temporariamente em determinadas áreas do seu mar territorial o exercício do direito de passagem inofensiva dos navios estrangeiros, se esta medida for indispensável para proteger a sua segurança, entre outras, para lhe permitir proceder a exercícios com armas. Tal suspensão só produzirá efeito depois de ter sido devidamente tornada pública.” Essa suspensão temporária pode ser, igualmente, exercida por um Estado arquipélago nos espaços onde a passagem inofensiva é permitida (artigo 52, nº2, da CNUDM).]  [33:  Cf. Artigo 19.º (2) da CNUDM.] 




Apesar da CNUDM não ter uma definição de segurança marítima, ao regulamentar os diversos assuntos concernentes aos espaços marítimos esta convenção tem contribuído para o reforço da segurança marítima. Primeiramente, ao delimitar os limites exteriores de um conjunto de zonas marítimas, nomeadamente a ZEE e o Mar Territorial, auxiliou na eliminação de diversos contenciosos existentes entre Estados. Atualmente, poucas controvérsias existem no espaço marítimo, podendo aumentar com as atuais pretensões de alguns Estados em estender os limites exteriores da Plataforma Continental. Segundo, existe uma preocupação em salvaguardar o direito de acesso aos recursos vivos e não vivos pelos Estados costeiros, ao mesmo tempo em que permite o acesso da comunidade internacional o acesso aos recursos do Alto Mar, nomeadamente a pesca, para além de garantir a liberdade de navegação no Alto Mar, estipulada pelo artigo 87.º da CNUDM[footnoteRef:34] e na ZEE[footnoteRef:35]. Terceiro, a Convenção enfatiza as questões de segurança ambiental, nomeadamente na Parte XII da CNUDM e nas disposições relacionadas com a navegação e/ou transporte.  [34:  A CNUDM confere liberdade de navegação nas partes do mar não incluídas na ZEE, no mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral, para: navegação; sobrevoo; colocação de cabos e ductos submarinos; construir ilhas artificiais e outras instalações; pesca; e investigação científica (ver artigos 58.º e 57.º da CNUDM).]  [35:  Cf. Artigo 58 (1) da CNUDM.] 


A CNUDM incita, igualmente, à utilização pacífica dos espaços marítimos[footnoteRef:36] (i.e., arts. 88,138,141 e 301) reforçando, deste modo, as disposições da Carta das Nações Unidas, particularmente o artigo 2 (4). A esse respeito, e nos termos do artigo 301.º da Convenção, “ (…) os Estados Partes devem abster-se de qualquer ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os princípios de direito internacionais incorporados na Carta das Nações Unidas”. A par disso, outorga aos Estados jurisdição marítima em relação à matéria penal, nomeadamente no mar territorial, ou em casos de perseguição onde o exercício da jurisdição vai para além dos limites territoriais do Estado costeiro. [36:  Ver, por exemplo, D. R. Rothwell e Natalie Klein, “Maritime Security and the law of Sea” in Natalie Klein; Joanna Mossop; e Donald R. Rothwell (eds) (2009), Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand. New Zealand: Routledge, p. 29.] 


Por último, a CNUDM oferece um sistema de resolução de litígios - o Tribunal Internacional do Direito do Mar[footnoteRef:37] - com competência para julgar as controvérsias concernentes à interpretação e aplicação desse instrumento. Todos os Estados Partes têm a obrigação de resolver por meios pacíficos os litígios relativos à interpretação ou aplicação da Convenção. Assim, desde 1982, as divergências têm sido encaminhadas para três instâncias, a saber, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, o Tribunal Internacional de Justiça ou para a conciliação ou a arbitragem. [37:  Para além do TIDM, a CNUDM estabeleceu outros organismos internacionais, a saber: a Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), responsável pela delimitação definitiva da plataforma continental dos Estados costeiros a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, responsável por administrar os recursos minerais dos fundos marinhos.] 


Não obstante as potencialidades referenciadas acima, a CNUDM encerra em si algumas fragilidades no tocante a aplicabilidade das suas disposições, que depende de uma multiplicidade de fatores, mormente o lugar onde a ameaça se produz, a nacionalidade do navio ou dos navios envolvidos. Por exemplo, no Alto Mar, os poderes de prescrição e aplicação dos Estados aplicam-se unicamente aos navios que arvoram a sua bandeira, com exceção para os casos de pirataria, em que a jurisdição é universal. Com exceção dos navios de guerra e os navios pertencentes a um Estado ou por ele operados e utilizados unicamente em serviço oficial não comercial gozam, no alto mar, de completa imunidade de jurisdição relativamente a qualquer Estado que não seja o da sua bandeira[footnoteRef:38]. [38:  Cf. Artigos 9.º e 96.º da CNUDM.] 


 No tocante a segurança ambiental, e apesar de serem enumeradas um conjunto de medidas que visam proteger e preservar o meio marinho (Parte XII da CNUDM), a Convenção não faz referência a qualquer restrição a passagem inocente quando são transportadas cargas perigosas ou nocivas. O artigo 23.º refere apenas que “[ao] exercer o direito de passagem inofensiva pelo mar territorial, os navios estrangeiros de propulsão nuclear e os navios transportando substâncias radioativas ou outras substâncias intrinsecamente perigosas ou nocivas devem ter a bordo os documentos e observar as medidas especiais de precaução estabelecidas para esses navios nos acordos internacionais.” Na prática, quando são transportados esse tipo de material, o Estado costeiro é notificado, o que permite estar preparado em caso de acidente ou desastre.



Organização Marítima Internacional 



A Organização Marítima Internacional[footnoteRef:39], criada em 1948, possui competência sob todos os assuntos relacionados com a segurança marítima. Este organismo especializado das Nações Unidas vem emitindo recomendações, diretivas e procedimentos, direcionados aos Estados, as tripulações a bordo de navios, e as empresas envolvidas nas mais variadas valências do transporte marítimo.  [39:  Na conferência realizada em Genebra, em 1948, foi formalmente criada a Organização Consultiva Intergovernamental Marítima que, em 1982, passou a ser designada por Organização Marítima Internacional (OMI), tendo entrado em vigor em 1958. Tem atualmente 170 Estados membros e três membros associados.] 


O intenso tráfego marítimo e os problemas inerentes, como abalroamentos e acidentes, aliado a evolução tecnológica, têm ditado mudanças significativas nas medidas adotadas pela OMI, particularmente após os atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos de América. Assim sendo, a adoção e atualização da legislação marítima tem sido uma preocupação central da OMI, pelo que foi formulado um regime abrangente de segurança, que abarca desde regras formais a questões técnicas, destinado a evitar todo o tipo de incidente no espaço marítimo, melhorar a segurança do transporte marítimo internacional e prevenir a poluição marítima provocada por navios. 

Neste contexto, a OMI adotou vários instrumentos jurídicos, desde a sua criação em 1948, nomeadamente, Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar; Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima; Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo; Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios; Convenção Internacional em Tonelagem de Navios; Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, Convenção Internacional das Linhas de Carga; Convenção Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os Marítimos; Convenção Internacional sobre a Organização Internacional de Satélites Marítimos e do Acordo Operacional da Organização Internacional de Satélites Marítimo; e Convenção Internacional sobre a Limitação de Responsabilidade Civil dos Proprietários de Navios de Danos da Poluição por Óleo.

A maior parte desses instrumentos contêm emendas, evidenciando a enorme preocupação da OMI em acompanhar a evolução tecnológica e as ameaças ao espaço marítimo. Para os propósitos desta dissertação, analisaremos a seguir as duas primeiras convenções, a saber, a Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar, e a Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima.



Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 



A Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar, ou Convenção SOLAS, foi aprovada a 20 de janeiro de 1914, em Londres, após o naufrágio do Titanic. Esta Convenção conheceu várias versões, estando atualmente em vigor a versão adotada a 1 de novembro de 1974, alterado em 1978 e 1988.

A Convenção SOLAS tem como objetivo principal garantir a segurança dos navios mercantes, pelo que estabelece um amplo quadro de normas mínimas para a construção, equipamentos e operações de navios que devem ser cumpridas pelos Estados Partes, pela tripulação e pelas empresas que operam nesse ramo. Nesse particular, os Estados de pavilhão ou de bandeira têm um papel central, na medida em que devem assegurar que os navios sob sua bandeira cumprem com as suas exigências estabelecidas, emitindo documentos que comprovem que o navio está em conformidade com os requisitos estabelecidos na Convenção. Assim, “[O]s Governos Contratantes se comprometem a promulgar todas as leis, decretos, ordens e regulamentos e a tomar todas as medidas necessárias para dar à Convenção plena e completo efeito, a fim de garantir que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana, um navio esteja apto para o serviço a que é destinado”[footnoteRef:40].   [40:  Cf. Artigo 1.º (b) da Convenção SOLAS.] 


Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, aos Estados Unidos de América, repercutiram fortemente na conceção dos mecanismos, medidas e procedimentos utilizados para combater e prevenir a ocorrência de ataques terroristas no espaço marítimo. Na Conferência dos Governos Contratantes da Convenção SOLAS’74, conhecida igualmente como Conferência Diplomática em Segurança Marítima, realizada em Londres, de 9 a 13 de Dezembro de 2002, foram adotadas uma série de alterações à Convenção SOLAS’74 e, igualmente foi criado o Código Internacional para a Proteção dos Navios e das Instalações Portuárias (Código ISPS - International Ship and Port Facility Security). 

As alterações e o Código ISPS, que entrou em vigor desde 1 de Julho de 2004, abarcam aspetos relacionados com à segurança marítima a bordo de navios e em áreas de interface navio/porto, com vista tornar os navios e instalações portuárias mais seguras. Com isso, foi introduzido um novo capítulo (Capítulo XI-2), denominado “Medidas especiais para reforçar a proteção do transporte marítimo”, que contempla requisitos de segurança a serem cumpridas pelos Estados Partes, as autoridades portuárias e as empresas de navegação, assim como uma série de diretrizes que explicam como os requisitos devem ser cumpridos.

O objetivo do Código ISPS é proporcionar um formato consistente e uniformizado de avaliação de riscos, permitindo aos Estados estabelecer comparações entre as mudanças nas ameaças e nas vulnerabilidades dos navios e portos. Em suma, entre outras ações, o Código ISPS permite estabelecer níveis de segurança e reforçar a segurança dos navios e portos abrangidos pelo Código, aprovar planos de segurança dos navios e instalações portuárias, criar redes para deteção e eliminação de ameaças de atos terroristas, recolher e partilhar informação, e introduzir metodologias de avaliação da segurança.



Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima 



A Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, conhecida pela sigla em inglês “SUA Convention”, foi concluída a 10 de março de 1988, em Roma, entrando simultaneamente em vigor com o seu Protocolo Adicional para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, no dia 1 de março de 1992.

O aumento de atos terroristas e a possibilidade destes atos ilícitos serem praticados a bordo de navios à celebração da Convenção SUA. Esta tem por objetivo regular os atos ilícitos que ameacem a segurança dos navios[footnoteRef:41], dos passageiros e tripulações. Neste sentido, a Convenção SUA enumera um conjunto de situações a bordo de navios que são considerados delitos, como também as medidas que devem ser adotadas pelos Estados perante tais situações.  [41:  A Convenção aplica-se a embarcações flutuantes ou submersíveis, que não sejam navios de guerra ou que são utilizadas para finalidades alfandegárias ou policiais, nem que tenham sido retiradas da navegação ou postas fora de serviço.] 


Assim sendo, e nos termos do nº1, do artigo 3.º da Convenção SUA qualquer pessoa comete delito ilícito e intencionalmente se, por exemplo, (i) apropriar ou exercer controlo de um navio pela força ou ameaçar fazê-lo; (ii) praticar um ato de violência contra uma pessoa a bordo de um navio, se tal ato puser em perigo a segurança náutica desse navio; (iii) destruir um navio, ou causar avarias ao mesmo ou à sua carga, e se (iv) colocar ou mandar colocar num navio, dispositivo ou substância que provoque ou possa provocar a destruição do navio ou causar avarias ao mesmo ou à sua ou a segurança náutica desse navio.

Para o cumprimento das disposições da Convenção, esta cria obrigações expressas aos Estados Partes no sentido de edificarem legislação apropriada para punir os praticantes dos delitos acima mencionados. Os referidos delitos devem, no entanto, ser cometidos nas seguintes situações: (i) contra ou a bordo de um navio arvorando a bandeira do Estado; (ii) perpetrados no território do Estado, inclusive no mar territorial; ou (iii) cometidos por um nacional do Estado[footnoteRef:42]. [42:  Cf. Nº 1 do artigo 6.º da Convenção SUA.] 


Igualmente, as Estados Partes podem erigir jurisdição sobre qualquer desses delitos caso o delito: (a) for cometido por pessoa apátrida cuja residência habitual seja nesse Estado; (b) se um nacional desse Estado for sequestrado, ameaçado, ferido ou morto, durante a prática dessa infração; ou (c) tenha sido cometida com o objetivo de compelir esse Estado a praticar ou a abster-se de praticar qualquer ato[footnoteRef:43]. Nesses casos, os Estados Partes têm a obrigação de submeter o caso à apreciação das Autoridades competentes para o exercício de ação penal, ou extraditar os supostos infratores[footnoteRef:44], quando a legislação do Estado permite. 
 [43:  Cf. Nº 2 do artigo 6.º da Convenção SUA.]  [44:  Cf. Artigo 10.º da Convenção SUA.] 


Capítulo II

Os principais desafios à segurança marítima: Cabo Verde no contexto regional



O arquipélago de Cabo Verde usufrui de uma localização geográfica estratégica, situado numa das principais rotas marítimas entre três continentes: África, Europa, e América. Com uma vasta ZEE e com a possibilidade de aumentar a Plataforma Continental, Cabo Verde disporá, no futuro, de um leque amplo de oportunidades e recursos por explorar. Este facto acarretará, sem dúvida, benefícios económicos e outros para o país, uma vez que este poderá, por exemplo, servir de entreposto comercial para o reabastecimento de navios e aeronaves nessa região. 

Entrementes, as ameaças ao espaço marítimo colocam elevados desafios para a segurança do tráfego marítimo, nomeadamente, mercadorias, pessoas e embarcações. As vastas costas e baías pouco fiscalizadas constituem fatores atrativos para redes e grupos internacionais organizados, ávidos por espaços “vazios de poder” onde podem estender os seus tentáculos e ampliar a sua esfera de atuação.  

Perante a exiguidade do território cabo-verdiano, a sua pequenez, e a inserção numa região onde alguns países são confrontados com instabilidades internas, a questão da segurança marítima tem merecido uma atenção especial dos dirigentes políticos. Por outro lado, sendo Cabo Verde um país de rendimento médio, desde 2008, com parcos recursos e onde a pesca e o turismo constituem setores-chave para a economia de Cabo Verde, a poluição do ambiente marinho e a pesca ilegal não declarada e não regulamentada poderão ameaçar o setor turístico e a estabilidade dos ecossistemas e dos recursos naturais.

Uma das maiores ameaças à segurança dos países da África Ocidental, e igualmente à vertente marítima da segurança, é a criminalidade transnacional organizada[footnoteRef:45] que engendra atividades ilícitas que têm aumentado os níveis de criminalidade e violência interna desses países, tais como: tráfico ilícito de drogas, de pessoas e de armas, corrupção e lavagem de capital. Acresce-se às situações acima mencionadas outros crimes que são desencadeados no espaço marítimo, nomeadamente, o terrorismo marítimo e a pirataria marítima.  [45:  A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional define criminalidade organizada transnacional como toda a infração grave praticada por três ou mais pessoas que atuem com a intenção de obter benefício económico ou material (Cf. Artigos 2º e 5º da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional).] 


O Secretário-Geral das Nações Unidas, no seu “Relatório sobre os Oceanos e o Direito do Mar”, de 2008, enumera sete ameaças à segurança marítima, a saber: i) a pirataria e assalto à mão armada contra navios, ii) os atos terroristas envolvendo o transporte, instalações offshore e de outros interesses marítimos, iii) o tráfico ilícito de armas ligeiras e de armas de destruição massiva, iv) o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, v) o contrabando e o tráfico de pessoas por via marítima, vi) a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e, por último, vii) dano intencional e ilegal ao espaço marinho[footnoteRef:46].  [46:  Cf. Relatório do Secretário-Geral sobre os Oceanos e o Direito do Mar (10 de março de 2008), ibid.
] 


Neste capítulo, incidiremos primeiramente nos aspetos gerais da delimitação das fronteiras marítimas de Cabo Verde. Posteriormente, e porque o leque dos desafios à segurança na África Ocidental, e em particular no espaço marítimo de Cabo Verde, é vasto, a nossa análise debruçar-se-á sob quatro das ameaças à segurança marítima enumeradas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, a saber, o tráfico ilícito de drogas, de armas ligeiras de pequeno calibre, o terrorismo marítimo e a pirataria marítima. Ao mesmo tempo, incidiremos nas iniciativas regionais e nacionais que têm sido adotadas, a fim de analisar a eficácia e/ou deficiência das respostas/políticas adotadas, tanto a nível nacional como regional. 



1. 

1. 

1. AS FRONTEIRAS MARÍTIMAS DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE



O arquipélago de Cabo Verde, constituído por dez ilhas e oito ilhéus, encontra-se localizado no oceano Atlântico, a cerca de 450 km2 a oeste da costa do Senegal e a 1.500 km a sul das Ilhas Canárias. O arquipélago é parte integrante do grupo das ilhas da Macaronésia, na qual integram, também, os arquipélagos da Madeira, dos Açores e das Canárias. 

Cabo Verde tem uma extensão de superfície terrestre de 4.033 km2 e uma área marítima de jurisdição nacional de 734.265 km2. O arquipélago encontra-se dividido em dois grupos de acordo com os ventos dominantes, a saber, o grupo de Barlavento a Norte, e o grupo de Sotavento a Sul. O primeiro grupo é constituído pelas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boavista, e o segundo formado pelas ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Ao assinar a CNUDM, a 10 de Dezembro de 1982, e proceder a sua ratificação em 1987, Cabo Verde passou a reger-se pelas regras definidas por esta convenção no que se refere à determinação e delimitação das fronteiras marítimas.

Considerando que a delimitação constitui uma competência exclusiva dos Estados, ou seja, resulta de uma ação unilateral que cada Estado efetua dentro dos limites marcados pelo Direito Internacional[footnoteRef:47], Cabo Verde delineou, primeiramente, o traçado de linhas de base, através do Decreto-Lei nº 126/77, de 31 de Dezembro de 1977. O referido sistema de linhas de base incluía o tracejado entre as ilhas de Sal/Santo Antão e Brava /Santo Antão. Esse tracejado foi objeto de protesto por parte dos Estados Unidos da América, argumentando que os dois segmentos das linhas de base do arquipélago excediam o comprimento máximo admissível de 125 milhas náuticas, e que a razão “superfície marítima entre a superfície terrestre” do arquipélago era 12,54:1, o que ultrapassava o máximo permitido pela CNUDM, ou seja, 9:1, contrário ao estipulado nos números 1 e 2 do artigo 47.º da CNUDM. Cabo Verde corrigiu, posteriormente, o traçado das linhas de base arquipelágicas, através da Lei nº 60/IV/92, de 21 de Dezembro, de modo a adequá-lo às disposições da CNUDM.  [47: Alejandro J. Rodríguez Carrión (2009), Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos, p.339.] 


Mais tarde, a lei supramencionada foi revogada com a aprovação do Código Marítimo de Cabo Verde, que estabelece, designadamente, as áreas marítimas sujeitas à jurisdição do país, a saber: Águas Interiores (artigo 16.º); Águas Arquipelágicas (artigo 14.º); Mar Territorial (artigo 18.º); Zona Contígua (artigo 20.º); Zona Económica Exclusiva (artigo 22.º); e Plataforma Continental (artigo 25.º).

No que se refere às fronteiras marítimas, o arquipélago de Cabo Verde celebrou dois tratados bilaterais de delimitação das fronteiras marítimas, a saber: Tratado de Delimitação das Fronteiras Marítimas entre Cabo Verde e a República do Senegal, assinado a 17 de fevereiro de 1993 (Resolução nº 29/IV/93, de 16 de Julho de 1993); e Tratado de Delimitação das Fronteiras Marítimas entre a República de Cabo Verde e a República Islâmica da Mauritânia, assinado a 19 de Setembro de 2003 (Resolução nº 99/VI/2004). Convém sublinhar que, o artigo 29.º do Código Marítimo de Cabo Verde vem reforçar uma prática já existente, ao estabelecer que caso o limite exterior da zona económica exclusiva ou da plataforma continental se sobrepor com parcelas da ZEE ou da Plataforma Continental de Estado limítrofe, a fronteira marítima é fixada mediante acordo a negociar com o Estado em questão, de conformidade com o direito internacional aplicável[footnoteRef:48]. [48:  Cf. Artigo 29.º do Código Marítimo de Cabo Verde.] 


Tendo em conta a intenção de alargar a Plataforma Continental para além das 200 milhas náuticas, Cabo Verde poderá ter necessidade de celebrar outros tratados de delimitação de fronteiras marítimas, designadamente, com as Repúblicas da Gâmbia, da Guiné-Bissau, e da Guiné. 



2.2 (IN)SEGURANÇA NA COSTA OCIDENTAL AFRICANA: OS PRINCIPAIS DESAFIOS



Os mares do continente africano, principalmente do Golfo da Guiné e do Golfo de Áden, têm sido alvos de uma multiplicidade de atividades ilegais que perigam a segurança marítima do continente. 

Durante muitos anos, na maior parte dos países do continente africano “a segurança estava associada à perpetuação de um regime e não necessariamente com o bem-estar do país e dos seus habitantes” [footnoteRef:49]. Além do mais, a segurança tinha um foco predominantemente territorial[footnoteRef:50], uma vez que muitos desses países conquistaram a independência nos anos 60 e 70 do século passado e, como tal, o objetivo central era a afirmação internacional e a consolidação interna do poder. Nesta ótica, a preocupação dos governantes estava direcionada para outras questões consideradas “prioritárias”, em detrimento das questões de segurança marítima.  [49:  Raymond Gilpin (January 2007), “Enhancing maritime Security in the Gulf of Guinea”. Strategic Insights VI (1), p.1. Consultada a 12 de outubro de 2012. Disponível em: <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Jan/gilpinJan07.asp> (tradução nossa).]  [50:  Idem.] 


A região da África Ocidental[footnoteRef:51], fustigada pela guerra e pobreza extrema, para além de constituir uma área de trânsito de drogas, foram detetados outras atividades ilícitas, tais como: o contrabando de armas, de medicamentos, e de diamantes, o roubo de petróleo e, mais recentemente, o fabrico e tráfico de drogas sintéticas. [51:  A Organização da Unidade Africana (UA) estabeleceu através da Resolução CM/Res.464 (XXVI) do Conselho dos Ministros da UA, a divisão da África em cinco (5) regiões, a saber: África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral. ] 


Esta sub-região oeste africana possui uma posição geográfica privilegiada, formando parte de uma das principais rotas de navegação marítima entre a América do Sul e a Europa. Com doze Estados costeiros, o mar tem um valor económico incomensurável, representando, desde logo, o sustento para um grande número de famílias. No entanto, as fronteiras porosas e a extensa linha de costa, deficientemente patrulhadas, têm sido alvo de poluição e expropriação dos seus recursos, nomeadamente, pesca ilegal[footnoteRef:52] e roubo de petróleo. [52:  As estimativas de 2005 indicam que a pesca furtiva por navios da Ásia, Europa e outras partes da África custa a sub-região cerca de 370 milhões dólares por ano. Cf. Raymond Gilpin, ibid., p.1.] 


Esta realidade tem fortes impactos económicos, principalmente quando a própria estrutura económica assenta, principalmente, na exploração de recursos naturais. Além disso, na maioria desses países esses fatores se mesclam com inúmeras vulnerabilidades internas, como a fraca autoridade estatal, os parcos recursos existentes e, consequentemente, fiscalização e patrulhamento quase inexistentes, a corrupção, a pobreza, e as elevadas taxas de desemprego. A instabilidade política e/ou conflitos internos têm sido uma realidade em muitos desses países pois, desde 2000, a África Ocidental já foi alvo de “dez golpes de Estado ou tentativas de golpes de Estado, três guerras civis e assassinato de um Presidente”[footnoteRef:53]. Todos esses fatores minam o Estado de Direito, o respeito e a proteção dos Direitos Humanos fundamentais, como o direito a segurança e a saúde, numa interligação cada vez mais evidente, que fomenta, indubitavelmente, a prática de outras atividades ilícitas, designadamente, a pirataria marítima e o terrorismo. [53:  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.1.] 


A preocupação em relação a essas ameaças, sobretudo as que pairam sob o espaço marítimo, e a necessidade de ações concertadas para o combate têm sido reconhecidos pela maioria dos países e pelos organismos regionais e internacionais, não só devido às consequências nefastas que estes representam para a segurança interna, regional e global, mas também, a consciência generalizada que estes constituem fortes entraves para o desenvolvimento económico desses países.  











O Tráfico ilícito de Drogas na Costa Ocidental Africana



“O tráfico de drogas na África Central e Ocidental não é mais que um sintoma mais visível de uma doença muito mais profunda e desestabilizadora, que é lenta mas, progressivamente vem afetando os organismos e instituições dos Estados africanos”[footnoteRef:54]. [54:  Andrés Philip de Amado (Janeiro de 2008), “West Africa Under Attack: Drugs, Organized Crime and terrorism as the New Threats to Global Security”. UNISCI, Discussion Papers, Nº 16, p. 204.
Consultada a 11 de setembro de 2012. Disponível em: <http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0808130203A/27821>.] 




A África Ocidental tem sido utilizada para o transbordo de drogas que normalmente provêm da América do Sul e têm como destino final os mercados europeus. Apesar do tráfico ilícito de drogas não constituir um fenómeno novo[footnoteRef:55] nessa sub-região, nas últimas décadas tem-se verificado um aumento exponencial das apreensões. Os dados revelam que cerca de 50 a 60 toneladas de cocaína transitam por ano[footnoteRef:56] nessa sub-região.  [55:   Cf. Stephen Ellis (2009), “West Africa’s international drug trade” in African Affairs, 108 (431), p.171.]  [56:  Antonio Maria Costa (2008), “Africa Under Attack: Drug Trafficking Has Acquired a Whole New Dimensions”. Discurso proferido no dia 8 de dezembro de 2008 no Conselho de Segurança da ONU. Consultada a 19 de setembro de 2012. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2009-08-12-africa-under-attack.html>.] 


De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a utilização da África Ocidental como via de trânsito se deve à maior segurança das rotas tradicionais que eram utilizadas pelos traficantes da América do Sul. Enquanto a procura da cocaína nos Estados Unidos tem vindo a diminuir, na Europa essa procura duplicou na última década. A forte fiscalização das autoridades europeias forçou os traficantes a procurarem novos espaços, não diretos, via África Ocidental[footnoteRef:57]. [57:  UNODC (fevereiro 2013), Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: Avaliação da ameaça, Viena: ONUDC, p.3.] 


A própria situação geográfica da África Ocidental, entre a América Latina e a Europa, torna esta sub-região atrativa para a prática dessas atividades. Desde 2007 os países da África Ocidental têm estado inseridos nas principais rotas utilizadas para o transporte de cocaína da América do Sul para a Europa[footnoteRef:58]. [58:  UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p. 46.] 


A par disso, confluem para este facto outros fatores, tais como: instabilidade política, instituições fracas, pobreza extrema, fraca legitimidade e/ou aceitação de Governos, permeabilidade das fronteiras, corrupção, entre outros. Num quadro de anormalidade política, a fraca capacidade das forças repressivas, a ineficiência dos mecanismos judiciais e a má governação abrem caminho para as redes do crime organizado se evoluírem, transformando esses espaços em excelentes refúgios e santuários para a prática de atividades ilícitas, para além da infiltração do crime organizado nas instituições nacionais, exacerbando a instabilidade política, económica e social desses países. 

A droga tem sido exportada por grupos da sub-região, normalmente liderados por nigerianos[footnoteRef:59]. As apreensões de cocaína pelas autoridades dos países da África Ocidental aumentaram de 273 quilos para cerca de 47.000 quilos no período compreendido entre 2001 e 2007[footnoteRef:60]. Depois de ter atingido o auge das apreensões em 2007, a quantidade de cocaína transitada na África Ocidental diminuiu de 2008 a 2010, chegando a atingir o valor mais baixo em 2010, com cerca de 18 toneladas de cocaína (ver Gráfico 1), no valor de 1,25 bilhões de dólares americanos[footnoteRef:61]. [59:  ONUDC, Relatório Mundial sobre Drogas 2012, Viena, p. 84.]  [60:  James Cockayne (2012), “Africa and the War on Drugs: The West African Cocaine Trade Is Not Just Business As Usual, African Arguments”. Consultada a 7 de novembro de 2012 <http://africanarguments.org/2012/10/19/africa-and-the-war-on-drugs-the-west-african-cocaine-trade-is-not-just-business-as-usual-by-james-cockayne/>.]  [61:  UNODC (fevereiro 2013), Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: Avaliação da ameaça. Viena, p.4.] 




Gráfico 1: Toneladas de Cocaína em Trânsito da África Ocidental para Europa



Fonte: Dados da ONUDC.



Várias razões podem ser apontadas para esse declínio, nomeadamente, i) o aumento da fiscalização e das apreensões pelas autoridades desses países; ii) o tráfico nessa sub-região tornou-se mais cara e menos atrativa; iii) a agitação política em alguns países, entre 2008 e 2009, desestabilizou os canais existentes e, consequentemente conduziu à procura de novas rotas (desvio do fluxo para o sul e o interior do continente); e iv) a possível utilização de novos meios de transporte. Esse declínio foi, no entanto, enganador uma vez que em 2011 esse valor voltou a aumentar, tendo sido apreendidas cerca de 30 toneladas de cocaína nessa sub-região. 

A África Ocidental, para além de continuar a ser uma placa giratória do tráfico de drogas, nomeadamente, drogas ilícitas tradicionais (cocaína, heroína e cannabis), tornou-se igualmente, a partir dos finais de 2008[footnoteRef:62] numa área de produção. Em 2011-2012 foram, por exemplo, descobertos laboratórios de metanfetaminas[footnoteRef:63] na Nigéria. Igualmente, as metanfetaminas têm sido traficadas e produzidas noutros países da região, tais como: Benim, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Mali, Nigéria, Senegal e Togo[footnoteRef:64]. [62:  UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2011 (Sumário Executivo).]  [63:  Discurso do Director Executivo da UNODC, Yury Fedotov, julho de 2012. ]  [64:  UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p.56.] 


As drogas sintéticas têm como destino final os mercados do continente asiático. De acordo com dados de 2010, cerca de 300 correios de metanfetaminas foram comercializados da África Ocidental para países asiáticos, como o Japão, a República da Coreia, a Malásia, e a Tailândia[footnoteRef:65].  [65:  UNODC (fevereiro 2013), ibid., p. 4.] 


A par disso, o consumo interno de drogas tem vindo a aumentar na África Ocidental, em contraste com o consumo de drogas a nível global que tem mantido estável. Das drogas utilizadas na África em geral, há uma “forte prevalência do consumo de cannabis (7,5%, quase o dobro da média global), que é particularmente elevado na África Ocidental” [footnoteRef:66].  [66:  UNODC, Relatório Mundial sobre drogas 2013, p.10.] 


O aumento do consumo de drogas tradicionais e sintéticas constitui uma fonte de desestabilização dos Estados. Com uma população maioritariamente jovem e com uma elevada taxa de crescimento - taxa anual de 2,67% [footnoteRef:67] - estima-se que o tráfico de drogas tem contribuído para elevar os níveis de criminalidade e de violência, principalmente através do uso de armas de fogo.  [67:  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 1.] 


Para driblar o controlo das autoridades, os traficantes utilizam os mais variados meios de transporte, desde barcos, aviões particulares, contentores, correios aéreos, entre outros. Ao mesmo tempo, têm sido utilizadas todas as vias existentes, de realçar que, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2013, a rota do Atlântico parece ter atualmente maior relevância em comparação com a rota do Pacífico no tráfico marítimo de drogas. Os traficantes estão utilizando cada vez mais uma “nova rota marítima que saí do Afeganistão em direção ao sul, através de portos no Irão ou Paquistão, para se chegar aos mercados de consumidores, através de portos da África Oriental e Ocidental”[footnoteRef:68]. Este relatório destaca, ainda, a componente linguística como um dos fatores facilitadores do tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa, via Brasil, Portugal e países lusófonos de África[footnoteRef:69].  [68:  UNODC, Relatório sobre Drogas 2013 (Sumário Executivo).]  [69:  Idem.] 


Os efeitos negativos do tráfico ilícito de drogas são sentidos nos mais variados domínios das sociedades, na medida em que está normalmente associado aos seguintes atos: a) tráfico de armas e de pessoas; b) roubo e venda ilegal de produtos, por exemplo, petróleo e medicamentos; c) disputas entre grupos pelo controlo dos mercados; d) enriquecimento ilícito de parcelas da sociedade; e) incremento de grupos armados e da rivalidade entre eles; f) corrupção; g) lavagem de capitais; h) crescimento da economia informal; e i) criminalidade e violência;

Mais ainda, o aumento do consumo interno acarreta consequências negativas para a saúde pública, uma vez que a prevalência de determinadas doenças é superior em toxicodependentes, como, por exemplo, o VIH/SIDA. Estima-se que dos 16 milhões de utilizadores de drogas injetáveis em 2008, um em cada cinco era seropositivo. A nível mundial, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 250.000 pessoas morrem todos os anos de overdose e doenças relacionadas com a droga[footnoteRef:70].  [70:  UNODC, Relatório Mundial sobre Drogas 2012, p. 97.] 


Em suma, em virtude dos fatores acima descritos, as desigualdades sociais e a instabilidade interna foram agravadas nesses países, nomeadamente no Mali e na Guiné Bissau. Ao mesmo tempo, as instituições estatais ficaram mais enfraquecidas e/ou inoperantes, uma vez que, em muitos casos, a ação exercida pelos traficantes tende a “evitar e impedir a resposta do Estado através de cooptação, suborno e corrupção, para protegerem os seus lucros” [footnoteRef:71], comprometendo o Estado de Direito, o desenvolvimento económico, a segurança, e a estabilidade dessa sub-região.  [71:   Davin O’Regan, (2010) “A Cocaína e a Instabilidade em África: Lições da América Latina e das Caraíbas”. Centro de Estudos Estratégicos de África, nº 5/julho de 2010, p.3. Consultada a 7 de setembro de 2012, <http://africacenter.org/wp-content/uploads/2010/08/ASB5Final_POR.pdf>.] 




As Iniciativas Regionais de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas



Os países da África Ocidental têm procurado soluções conjuntas de combate ao tráfico de drogas na sub-região, não só no tocante a melhoria dos meios materiais e humanos para a fiscalização, mas, também, através da adoção e aplicação interna dos instrumentos jurídicos regionais e internacionais.

Nesse sentido, uma série de medidas políticas e operacionais tem sido adotadas, maioritariamente, no âmbito da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). A CEDEAO[footnoteRef:72] é uma organização sub-regional que visa à integração regional e o desenvolvimento económico dos Estados membros. Esta Comunidade é constituída por quinze países, a saber: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gambia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo, que totalizam uma área de 1.500.000 km2, com aproximadamente 261 milhões de habitantes[footnoteRef:73]. [72:   O Tratado que institui a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental foi assinado em Lagos, a 28 de Maio de 1975. ]  [73:   UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.1.] 


No contexto da luta contra o tráfico de drogas destaca-se a realização da Conferência Ministerial dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO[footnoteRef:74] sobre o Tráfico Ilícito de Drogas como Ameaça à Segurança na África Ocidental, realizada na cidade da Praia, Cabo Verde, de 28 a 29 de Outubro de 2008. Nesta conferência os Estados membros da CEDEAO adotaram um Plano de Ação Regional para lidar com as ameaças à segurança colocadas pelo tráfico de drogas e o crime organizado na sub-região.  [74:  O evento foi realizado pela Comissão da CEDEAO, em colaboração com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), do Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental (ONUAO), da União Europeia e do Governo de Cabo Verde. ] 


O Plano de Ação da Praia, intitulado “Plano de Ação Regional para Atacar o Problema Crescente do Tráfico Ilícito de Drogas e Crimes Conexos na África Ocidental”, foi oficialmente aprovado na 35ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, a 19 de Dezembro de 2008, em Abuja. Este Plano, com um período de vigência de três anos (2008-2011), constitui um dos primeiros passos a nível sub-regional para combater o fenómeno da droga e crimes conexos. 

Igualmente foi adotada na mencionada Conferência Ministerial dos Chefes de Estado e de Governo, uma Declaração Política na qual os Estados membros da CEDEAO reconhecem que “o uso de drogas, o tráfico de drogas ilícitas, desvio de agentes químicos e outros crimes organizados constituem sérias ameaças à segurança regional e nacional, e ao desenvolvimento político, económico e social dos Estados Membros”. Nesta Declaração está presente a convicção de que é imprescindível a adoção de medidas conjuntas para combater esses tráficos, assente na ideia da responsabilidade partilhada. 

O Plano de Ação da Praia 2008-2011, por seu turno, exorta os Estados Membros e a Comissão da CEDEAO no sentido de adotarem medidas imediatas para combater o tráfico de drogas e o crime organizado na região, e ao mesmo tempo estabelece uma série de objetivos a serem atingidos a nível nacional e regional. O referido Plano assenta em cinco áreas temáticas de intervenção, a saber:

1. Mobilização da liderança política da CEDEAO e a necessidade de afetação adequada do orçamento nacional dos Estados membros da CEDEAO para a prevenção e combate ao tráfico de drogas ilícitas, à criminalidade organizada conexa e à toxicodependência;

2. Aplicação efetiva da Lei e a cooperação nacional/regional efetiva contra o aumento elevado do tráfico de drogas ilícitas e da criminalidade organizada;

3. Um quadro legal adequado para uma justiça criminal efetiva;

4. Encarar e lidar com as ameaças emergentes do aumento da toxicodependência e dos problemas de saúde associados;

5. Dados válidos e fiáveis para avaliar a magnitude dos problemas do tráfico de drogas e da toxicodependência afetando a região numa base sustentável.

Com o intuito de apoiar a implementação do Plano de Ação Regional e a Declaração Política foi criado um Mecanismo de Acompanhamento e Avaliação, que periodicamente realiza reuniões nos Estados membros com vista a medir o grau de implementação desse instrumento. 

Na mesma senda, a CEDEAO e a ONU lançaram em julho de 2009, em Nova Iorque, a Iniciativa da Costa Ocidental Africana (WACI). A WACI é um programa que inclui uma vasta gama de atividades direcionadas à capacitação nacional e regional, em áreas como: gestão de fronteiras, aplicação da lei, luta contra o branqueamento de capitais, forense, luta contra branqueamento de capitais, entre outros[footnoteRef:75]. Esta Iniciativa incidiu primeiramente em quatro países, a saber, Guiné-Bissau, Libéria, Costa do Marfim e Serra Leoa. [75:  UNOWA, “West Africa Iniciative”, consultada a 20 de junho de 2012. Disponível em: <http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=841>,] 


Para além da CEDEAO, participam nesta Iniciativa o Departamento de Operações de Manutenção da Paz, o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Políticos, a UNODC, a União Económica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA) e a Organização Internacional de Polícia Criminal. 

A WACI tem permitido, designadamente, capacitar os nacionais dos Estados da CEDEAO e aumentar a cooperação e partilha de informações interagências entre os integrantes. Isso se deve, em grande parte, à instalação de uma Unidade de Crime Transnacional em cada um dos Estados membros, que atua como ponto focal nacional.

A implementação do Plano de Ação de Praia, que esteve sob a responsabilidade da Comissão da CEDEAO, não atingiu os resultados esperados, pois, “tanto o Plano de Ação como a Declaração Política demonstraram que carecem de ações concretas e de apoio político para a sua verdadeira implementação”[footnoteRef:76]. Além disso, o escopo do Plano é demasiado abrangente, incidindo em várias áreas temáticas, estratégias e etapas de atuação e, ainda, os fracos recursos financeiros influenciaram de forma negativa na concretização dos objetivos traçados. [76:  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p.5.] 


Neste sentido, na 42ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em de 27 a 28 de Fevereiro de 2013, em Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, foi renovado o compromisso político em relação à Declaração e o Plano de Ação da Praia e prorrogado para dois anos o período de implementação do Plano, “a fim de apoiar a luta contra este flagelo e consolidar a base de apoio financeiro para a sua efetiva implementação”[footnoteRef:77]. [77:  CEDEAO, Comunicado Final da 42ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 27-28 de Fevereiro de 2013.] 


No plano jurídico internacional, todos os países da sub-região da África Ocidental são membros das três convenções das Nações Unidas sobre drogas, a saber: a Convenção Única de 1961 sobre Entorpecentes, a Convenção de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas, e a Convenção sobre Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas 1988[footnoteRef:78]. [78:  As três Convenções das Nações Unidas sobre drogas constituem instrumentos essenciais para o controlo de drogas e a promoção da cooperação internacional contra o tráfico de drogas ilícitas. Estes instrumentos estabelecem restrições às quantidades de drogas que podem ser produzidas e distribuídas para fins médicos e científicos e estipulam quais são as drogas que devem ser consideradas ilegais. Enquanto a primeira convenção (1961) incide sob as drogas cultivadas, a segunda alarga o controlo as drogas produzidas sintéticas (1971), e a terceira convenção (1988) abarca os precursores químicos.] 


A UNODC vem auxiliando os Estados membros na elaboração de legislações nacionais concernentes ao combate ao tráfico ilícito de drogas, além de desenvolver ações de cariz social. Deste modo, a UNODC tem adotado programas com vista a apoiar o Programa Regional e a Declaração Politica da CEDEAO, sendo o mais recente o Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014. Este Programa Regional, que integra os quinze Estados da CEDEAO e a Mauritânia, tem por objetivo “contribuir e apoiar os esforços dos Estados da África Ocidental, bem como das organizações e da sociedade civil regional, para responder às ameaças crescentes à segurança, como o tráfico de drogas, promover os direitos humanos e o Estado de Direito e a boa governação”[footnoteRef:79]. [79:  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, (Sumário Executivo).] 


De modo a atingir os objetivos pretendidos o Programa Regional divide-se em Programas Nacionais Integrados. Cada Programa Nacional Integrado subdivide-se em quatro Subprogramas, a saber: (1) - Crime Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas e Terrorismo; (2) - Justiça e Integridade; (3) - Prevenção da Toxicodependência e Saúde; e (4) - Tomada de Consciência e Pesquisa. Normalmente há uma forte intervenção do país para o qual o programa é direcionado, permitindo, assim, uma participação nacional ativa na procura de soluções regionais para o problema da droga.



O Tráfico Ilícito de Drogas em Cabo Verde: Caraterização e Medidas Adotadas



A descontinuidade territorial do arquipélago, a vasta ZEE e os escassos meios materiais e humanos existentes para uma fiscalização ativa favorecem a utilização do arquipélago de Cabo Verde como país de trânsito do narcotráfico internacional.

Cabo Verde é considerado essencialmente um ponto de passagem da droga, que provém da América Latina e tem como destino final os mercados europeus. No entanto, nos últimos anos, parte da droga que transita por Cabo Verde permanece no país, destinado ao consumo local. Uma das possíveis razões para o aumento do consumo da droga em Cabo Verde reside na utilização desse produto como meio de pagamento aos colaboradores nacionais, acarretando, com isso, o aumento da sua quantidade no mercado interno.

No que se refere ao tipo de droga mais consumida internamente, Cabo Verde não foge à tendência da África Ocidental, pois os dados dos últimos anos demonstram que a cannabis tem sido droga ilícita mais utilizada no país (ver Tabela 1). Ao contrário das outras drogas, a cannabis, é produzida internamente, maioritariamente nas ilhas de Santiago e Santo Antão.



Tabela 1: Droga Apreendida em Cabo Verde (2007-2011)

		

TIPO DE DROGA

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011



		Cannabis

		31.052,33

		580.721,88

		644.811,80

		155.019,00

		2.636.738,30



		Cocaína

		540.091,07

		195.541,34

		34.572,29

		65.295,00

		1.532.791,54



		Haxixe

		850,38

		0,00

		0,00

		0,00

		32.520,00



		Total

		571.993,78

		776.263,22

		679.384,09

		220.314,00

		4.202.049,84





Fonte: Dados da Polícia Judiciária de Cabo Verde (em gramas).



Em termos gerais, constata-se que, apesar das apreensões de cocaína terem diminuído significativamente em 2009, com 5,1% das apreensões (ver Gráfico 2), voltaram a elevar-se nos anos seguintes. A quantidade de cannabis apreendida também tem diminuído, embora não muito significativo, mantendo sempre em níveis superiores a 50% das drogas apreendidas no país (ver Gráfico 2). No que se refere ao haxixe, as apreensões têm sido menores, não tendo verificado nenhuma apreensão nos anos de 2008, 2009 e 2010. Quanto as drogas sintéticas, estas têm sido pouco expressivas, razão pela qual não figuram nos dados.



Gráfico 2: Droga Apreendida em Cabo Verde (2007-2011)



                         Fonte: Dados da Polícia Judiciária de Cabo Verde.



Constata-se, igualmente, que a quantidade de drogas apreendidas pelas autoridades cabo-verdianas tem vindo a aumentar, particularmente no ano de 2011, na qual, por exemplo, somente em cocaína foram apreendidas cerca de 1,5 tonelada. As possíveis razões para o aumento das apreensões residem, primeiramente, no aumento da capacidade de atuação, devido aos investimentos que foram feitos, tanto em termos de capacitação técnica, como na aquisição de equipamentos mais sofisticados; segundo, devido ao incremento da cooperação e troca de informações, não só a nível bilateral, mas igualmente entre agências nacionais e internacionais; e, terceiro, maior coordenação e conjugação de sinergias dos vários intervenientes internos.

Nas transações de drogas por Cabo Verde constata-se que têm sido utilizadas todas as vias existentes, sendo que o grosso da droga é transportado por via marítima. Este facto prende-se com a existência de excelentes baias e costas no arquipélago que podem funcionar como excelentes locais de desembarque. A par disso, a via marítima permite o transporte de quantidades elevadas, dificilmente transportadas por via aérea, para além de serem espaços vastos e menos fiscalizados quando comparados com os espaços aéreos e terrestres. As grandes quantidades de drogas apreendidas pelas autoridades locais demonstram a preferência pela via marítima:

· 508 kg de cocaína apreendida no Porto da Praia, no dia 16 de Março de 2007, no teto falso de um contentor-frigorífico;

· 171 kg de cocaína apreendida no Porto da Praia, no dia 06 de Outubro de 2008, escondida dentro de motores de camiões;

· 1501,3 kg de cocaína apreendida, em Outubro de 2011, após o seu desembarque numa das praias da ilha de Santiago;

·  1,5 toneladas de cocaína apreendida em 2011.

De acordo com as autoridades locais a droga apreendida nos aeroportos, designadamente a cocaína, é de quantidade inferior e geralmente transportada por passageiros provenientes de países da América Latina, tendo a Europa como destino final, nomeadamente, Portugal, Espanha, Holanda e Bélgica. No que se refere ao transporte da droga por via aérea, esta vem dissimulada em bagagens, ou no corpo dos passageiros, ao passo que por via marítima a droga é escondida em contentores ou dissimulada nos compartimentos dos navios. Os “correios de droga”, para além de nacionais, são provenientes de vários países, como: Nigéria, Gana, Brasil, Espanha, Guiné-Bissau, Senegal, Portugal, Camarões, Angola, Serra Leoa, Peru, Ucrânia, e Suriname.

Por via marítima, a cocaína procede de países da América Latina, a saber: Brasil, Venezuela, Bolívia, Perú, e Colômbia. Os traficantes utilizam maioritariamente como meios de transportes barcos de recreio, navios da marinha mercante, e submersíveis. 

Nos últimos anos, o tráfico de drogas tem sido associado à criminalidade no país, nomeadamente, roubos e furtos, homicídios e violência. Não menos importante, o consumo de drogas é também uma questão de saúde pública. O uso de drogas injetáveis é um importante vetor de propagação do vírus do VIH/SIDA. Em Cabo Verde, por exemplo, a prevalência geral do VIH/SIDA é de 0,8%, entretanto, cerca de 14% dos infetados são consumidores de drogas[footnoteRef:80].  [80:  ONUDC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 3.] 


Em termos de legislação internacional contra o narcotráfico, Cabo Verde aderiu as três Convenções das Nações Unidas sobre o controlo de drogas, referidas anteriormente.

No campo da investigação do tráfico de drogas, a Polícia Judiciária é o órgão de polícia criminal com competência reservada na investigação do tráfico de estupefacientes. A par disso, e para debelar o tráfico de drogas em Cabo Verde foi criado, em 1995, a Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Droga e ao Crime Organizado. Esta Comissão é constituída por diferentes organismos dos sectores público e privado, e tem a seu cargo a coordenação do combate ao tráfico de drogas, da corrupção e da criminalidade organizada. As suas atribuições consistem em desenvolver estratégias de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, promover e reforçar a cooperação internacional na luta contra a criminalidade organizada.

A referida comissão avalia as necessidades dos diferentes organismos nacionais e desenvolve programas relevantes para a luta contra crimes específicos. Têm sido desenvolvidos vários programas destinados ao apoio institucional, técnico e de recursos humanos. 



O tráfico ilícito de Armas: Caraterização Regional e Medidas Adotadas



O tráfico ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC)[footnoteRef:81] constitui um dos fatores que exacerba os atuais níveis de violência e de criminalidade em muitos países, particularmente na sub-região da África Ocidental.  [81:  De acordo com o artigo 1.º da Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Aﬁns, as armas ligeiras são armas portáteis concebidas para o uso de uma ou várias pessoas trabalhando em conjunto numa equipa, que incluem nomeadamente, metralhadoras pesadas, lança-granadas portátil, móveis ou montados, canhões portáteis antiaéreos, entre outros; e as armas de pequeno calibre constituem todas as armas utilizadas por uma pessoa, tais como: armas de fogo, revólveres e pistolas com carregamento automático, espingardas e carabinas, entre outros.] 


Durante muitos anos, vários países africanos estiveram mergulhados em conflitos armados internos. Com o propósito de estimular o armamento civil alguns Estados liberalizaram as leis de porte de armas, nomeadamente, nas guerras civis na Costa do Marfim, Libéria, e Serra Leoa. Este facto, aliado a deserção de militares, a venda em mercados informais, e a não entrega de armas por ex-combatentes, permitiu que grande quantidade de ALPC estivesse disponível nas sociedades africanas e, particularmente, na posse de civis. Em consequência, estima-se que cerca de 8 a 16 milhões[footnoteRef:82] de ALPC circulam na sub-região oeste africana. [82:  Afrosondagem (2008), “Estudo Socioeconómico Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em Cabo Verde”. Estudo da Comissão Nacional de Controlo e Luta Contra a Proliferação de Armas Ilícitas, p. 8.] 


As ALPC têm desestabilizado sociedades, governos, aumentado a intensidade e os impactos de conflitos armados intraestatais, além de estarem fortemente ligados ao crime organizado, nomeadamente o tráfico de drogas. Além disso, travam o desenvolvimento desses países, na medida em que inibem a fluidez normal do comércio, e impedem o acesso aos serviços básicos e a construção de infraestruturas estatais, como escolas, postos de saúde, entre outros, uma vez que os recursos são direcionados para questões de segurança. Ainda, com a quantidade e variedade de ALPC existentes na sub-região, os piratas e outros criminosos têm melhores meios para operarem e atuarem, pelo que, cada vez os ataques tendem a ser mais agressivos e provocar maiores danos. Concorre para isso, o facto de as ALPC serem pequenas, leves, baratas, extremamente letais, e acessíveis nos mercados informais.

Esses efeitos desestabilizadores e perniciosos são agravados pela ausência de controlos nacionais eficazes de importação e exportação de ALPC e pelo fabrico interno dessas armas, quase sempre de forma artesanal. 

Por outro lado, na maioria dos países da África Ocidental as legislações não se coadunam com a realidade e exigências atuais sobre controlo de armas, uma vez que remontam à época colonial. Em Cabo Verde, somente em 2013 foi aprovada uma nova legislação - Lei Nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013 - que revogou a legislação datada de 29 de dezembro de 1956, altura em que Cabo Verde era colónia portuguesa.

A existência de legislação ineficaz permite que as ALPC circulem através das fronteiras com relativa facilidade e sem nenhum controlo. Igualmente, a natureza porosa das fronteiras da África Ocidental é identificada como um fator facilitador da circulação de ALPC.

Em África, a CEDEAO foi pioneira na elaboração de estratégias para controlar a proliferação e o uso indevido de ALPC. Desde cedo a CEDEAO previu que para o controlo do fluxo de circulação de ALPC na sub-região era fulcral existir uma estratégia conjunta a nível da sub-região que permitisse que os Estados membros adotassem os mesmos mecanismos internos para importação e exportação. Neste sentido, a CEDEAO aprovou a Declaração de uma Moratória em Abuja, no dia 31 de outubro de 1998, sobre a importação, exportação e fabrico de ALPC. No ano seguinte, em Lomé, foram adotados um Código de Conduta e um Plano de Acão do Programa de Coordenação e Assistência para a Segurança e o Desenvolvimento (10 de dezembro de 1999).

No seguimento da mencionada moratória, os Estados membros da CEDEAO assinaram a 14 de Junho de 2006, a Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Aﬁns. Esta Convenção aprovada na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em Abuja, Nigéria, tem como propósito central aumentar o controlo de armas na sub-região, melhorar a troca de informações e o quadro institucional dos Estados membros. Este instrumento jurídico é vinculativo e interdita, sem exceção, a transferência de armas aos atores não estatais sem a aprovação do país importador.

A entrada em vigor da Convenção, em 29 de setembro de 2009, foi um passo importante na regulação do tráfico de armas na sub-região, pois este documento incide em aspetos essenciais para o controlo de APLC, como observa os seus objetivos principais: 

· Prevenir e lutar contra a acumulação excessiva e desestabilizadora de ALPC no espaço CEDEAO;

· Consolidar as conquistas da Declaração da Moratória sobre a importação, exportação e fabrico de ALPC bem como o seu Código de Conduta;

· Promover a confiança entre os Estados Membros através de ações concertadas e transparentes relacionadas com o controlo de ALPC no espaço CEDEAO;

· Fortalecer as capacidades institucionais e operacionais do Secretariado Executivo da CEDEAO e dos Estados Membros nos seus esforços destinados a travar a proliferação de ALPC, suas munições e demais materiais aﬁns; e

· Promover a troca de informação e a cooperação entre os Estados Membros[footnoteRef:83]. [83:  Cf. Artigo 2.º da Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Aﬁns.] 


A CEDEAO e o seu Programa de Controlo de Armas Ligeiras apoiam financeiramente e materialmente todos os Estados membros na implementação de estratégias que visam controlar a circulação e o estoque de ALPC. Para atingir os objetivos propostos por esta Convenção, cada Estado membro deve, igualmente, criar uma Comissão Nacional que tem como principal função a coordenação da luta contra a proliferação de ALPC a nível nacional.

No plano internacional foi adotado, a 31 de maio de 2001, o Protocolo contra o Fabrico e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças, Componentes e Munições, Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Igualmente, desde 20 de julho de 2001, as Nações Unidas adotaram um Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Tráfico de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos os seus Aspetos das Nações Unidas. Estes constituíam os instrumentos fundamentais para prevenir, lutar e erradicar o comércio ilícito de ALPC a nível internacional.

 Os esforços da comunidade internacional em dispor de um instrumento para o controlo efetivo sobre a importação, exportação e transferência de armas convencionais e respetivas munições culminaram na aprovação do Tratado sobre o Comércio de Armas, adotada pela Assembleia Geral da ONU, a 2 de abril de 2013.

O Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA) é um documento jurídico internacional, que se aplica a todas as armas convencionais (artigo 2.º da TCA), munições (artigo 3.º da TCA), peças e componentes (artigo 4.º da TCA). No concerne às obrigações, o Tratado estabelece que os Estados Partes devem, nomeadamente, manter um sistema nacional de controlo e apresentar relatórios anuais sobre importações e exportações autorizadas ou realizadas dessas armas.

O TCA estabelece normas internacionais para regular o comércio internacional de armas convencionais, com a vista a prevenir ou eliminar o tráfico ilícito dessas armas e evitar que a transferência das mesmas resulte em atos ilícitos e/ou violações de direitos humanos. Este instrumento jurídico, que foi aberto à assinatura a 3 de junho de 2013, não está em vigor, pois apesar de contar com 118 assinaturas, apenas 13 Estados a ratificaram.



 Tráfico de Armas: As Medidas Adotadas por Cabo Verde



Dado à insularidade do arquipélago de Cabo Verde, a circulação interna de ALPC diferencia-se dos restantes países membros da CEDEAO. Cabo Verde não dispõe de um elevado acervo de armas, pois, o fluxo de ALPC no continente africano quase não circula no país, para além de que nunca ocorreu nenhum conflito armado interno. 

Deste modo, as ALPC encontram-se, principalmente, associadas ao tráfico de estupefacientes, à criminalidade organizada e à delinquência juvenil. O controlo de ALPC exige, sobretudo, fiscalização nos portos e aeroportos do país, pois, estes constituem os pontos de entrada no arquipélago. Assim, e para colmatar o limitado número de efetivos existente, foram instalados scanners nos principais portos e aeroportos de Cabo Verde.

No que concerne à legislação internacional, Cabo Verde aderiu, a 15 de julho de 2005, ao Protocolo de 2001 das Nações Unidas contra o Fabrico Ilícito e a Transação de Armas de Fogo, as suas peças, componentes e munições. Posteriormente, a 25 de setembro de 2013, assinou o TCA.

No plano regional, Cabo Verde aprovou para adesão a Convenção da CEDEAO sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, suas Munições e outros Materiais Aﬁns através da Resolução nº 104/VII/ 2009, de 22 de junho de 2009. Um ano antes, ou seja, em setembro de 2008, foi criado a Comissão Nacional de Cabo Verde, designado por Comissão Nacional de Controlo e Luta Contra a Proliferação de Armas. Esta Comissão tem por objetivo “ (…) servir de plataforma de diálogo entre as forças de segurança e a sociedade civil visando a coordenação de esforços para erradicação deste fenómeno através da promoção de alternativas à violência, da promoção social e integração económica e da redução da prevalência de armas ligeiras”[footnoteRef:84]. [84:  AFrosondagem (2008), ibid. p. 6.] 


No que refere à legislação interna foi aprovada em 2013 a Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico relativo às armas e suas munições e institui o Sistema Integrado de Gestão da Informação de Armas, Munições e Proprietários. 

A nova Lei tem como propósito evitar a proliferação ilícita de ALPC no país, controlando o comércio, posse, uso e porte de armas, ao mesmo tempo em que restringe as possibilidades de obtenção de licenças para porte de armas. Igualmente, incide sob o fabrico de armas, suas peças, componentes e munições. 

Todas as forças de autoridade e segurança do país estão abrangidas pela referida Lei, a saber: as Forças Armadas e Serviços Públicos de Segurança, os organismos públicos de prevenção e investigação da criminalidade e os serviços penitenciários.

A supracitada Lei estipulou, no seu artigo 92.º, que o tráfico internacional e a transferência de armas a partir ou através do território nacional para países membros da CEDEAO ou outros Estados signatários de convenções ratificadas por Cabo Verde são punidos com penas de prisão[footnoteRef:85], sendo também punidos com penas de prisão àqueles que praticarem comércio ilícito de armas. [85:  Cf. Artigos 91.º e 92.º da Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013.] 


Apesar de não se saber com exatidão a quantidade de ALPC que circula em Cabo Verde, presume-se que estão cada vez mais ligados a crimes violentos e ao narcotráfico, pelo que o controlo de ALPC no país exige estratégias abrangentes e transversais. 





1. A Ameaça Terrorista no Espaço Marítimo



O terrorismo constitui uma preocupação central no quadro da segurança internacional, sobretudo, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos de América. 

Cada vez mais, conjetura-se que existe uma forte ligação entre as atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e o terrorismo, ou seja, que as primeiras podem constituir fontes de financiamento para atos terroristas.

 No domínio marítimo, as vulnerabilidades espelhadas anteriormente, tornam esse espaço apropriado para a prática de atividades ilícitas e de atos terroristas. Além disso, a forte fiscalização das autoridades em terra pode, de algum modo, forçar os terroristas a procurarem novos teatros operacionais, através e/ou no mar.

A Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo, adotada a 16 de novembro de 1937, constitui o primeiro instrumento jurídico abrangente e multilateral contra o terrorismo. Este documento definiu o terrorismo como um “ato criminoso dirigido contra um Estado, destinado a criar um estado de terror nas mentes das pessoas individuais, ou de um grupo de pessoas, ou do público em geral”[footnoteRef:86]. Esta definição considera como terrorismo tanto os atos contra a saúde das pessoas, como os interesses vitais ou a segurança de um Estado, pelo que a sua essência, em geral, contínua inalterada. [86:  Cf. Artigo 1.º, paragrafo 2, da Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo.] 


No que se refere ao terrorismo marítimo, não existe ainda uma definição internacionalmente aceite. No entanto, cabe aqui destacar alguns elementos que diferem o terrorismo marítimo da pirataria e assaltos à mão armada no mar, que serão analisados mais adiante. Em primeiro lugar, os terroristas, normalmente, quando sequestram ou atacam um alvo marítimo têm como fator motivador objetivos políticos, mesmo quando existem outros motivos, como, religiosos, económicos, étnicos ou sociais, ao contrário dos piratas que, normalmente, procuram ganhos económicos; segundo, o objetivo final da ação dos terroristas é causar o máximo de danos e prejuízos possíveis, ao passo que os piratas apenas infligem os danos considerados necessários.

Em África, os grupos terroristas têm maior presença na parte norte do continente e vêm intervindo, maioritariamente, a nível local. Os grupos terroristas mais conhecidos que operaram no continente africano são: Al-Shabaab na Somália, Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM) no Sahel, e o Boko Haram na Nigéria. 

Especificamente na África Ocidental, e apesar desta sub-região não constituir um dos principais focos do terrorismo internacional, nos últimos anos há uma preocupação crescente face “a região do Sahel, uma vasta área que faz fronteira com o Deserto do Sahara, cada vez mais referida como a nova frente na guerra contra o terrorismo”[footnoteRef:87], zona com forte presença do AQIM. Para além do Boko Haram e do AQIM, existe, ainda, o Movimento para Emancipação da Região do Delta do Níger.  [87:  UNODC, Programa Regional para a África Ocidental, 2010-2014, p. 3.] 


 Do conjunto dos países da África Ocidental, a Nigéria é o único país que se encontra na lista dos dez países mais afetados pelo terrorismo, de acordo com o Índice de Terrorismo Global de 2012[footnoteRef:88]. A Nigéria encontrava-se no sétimo lugar do ranking, logo a seguir a Somália. As ações terroristas na África Ocidental têm adotado diversas formas, nomeadamente: sequestro, tomada de reféns, bombardeios, ataques suicidas, assassinatos, entre outros. [88:  Cf. “2012 Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade” (5 de dezembro de 2012), Sydney: Institute for Economics & Peace. Disponível em: <http://www.visionofhumanity.org/pdf/gti/2012_Global_Terrorism_Index_Report.pdf>.] 


Para além da presença de grupos radicais islâmicos locais e células terroristas na África Ocidental, a instabilidade interna de vários países engendra, cada vez mais, ambientes propícios para a violência e para o aparecimento de grupos extremistas. A instabilidade interna deriva de vários fatores, nomeadamente, desagregação de Governos, por exemplo, na Guiné Bissau, e conflitos étnico-nacionalistas e religiosos, como são os casos dos conflitos entre cristãos e muçulmanos na Nigéria, a atuação dos Tuareg no norte do Mali, e a revolta na região do Casamance no Senegal. A par disso, converge para esta situação o intenso tráfico ilícito, como de drogas e de pessoas, aliado à pirataria e a lavagem de capitais, apontados como atividades financiadoras do terrorismo. 

Alguns analistas e especialistas antiterroristas defendem que o grupo terrorista Al-Qaeda tem estado envolvido no comércio de diamante bruto da África Ocidental, principalmente a partir de 1990[footnoteRef:89]. No Relatório do think-tank Global Witness foram apresentadas algumas razões para as quais a Al-Qaeda tem utilizado diamante bruto, a saber: (i) constitui uma forma de angariar fundos para as células da Al-Qaeda; (ii) serve para ocultar dinheiro alvo de sanções financeiras; (iii) para o branqueamento de capitais provenientes de atividades criminosas; e (iv) para converter dinheiro em produtos que conservam o seu valor e são facilmente transportáveis[footnoteRef:90].  [89:  Amado Philip de Andrés (Janeiro de 2008), “West Africa Under Attack: Drugs, Organized Crime and terrorism as the New Threats to Global Security”. UNISCI, Discussion Papers, Nº 16, p. 206. Consultado a 11 de setembro de 2012 <http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/UNIS0808130203A/27821>.]  [90:  Amado Philip de Andrés (Janeiro de 2008), ibid., p. 206. 
 
] 


Conscientes da ameaça que o terrorismo representa para a segurança em geral, e em particular, para a estabilidade política, desenvolvimento económico e segurança, os países da África Ocidental vêm reforçando a sua capacidade de atuação, nomeadamente, com a adesão a instrumentos jurídicos regionais e internacionais e, posterior, adoção nas legislações nacionais. 

As ações têm-se centrado, particularmente, em programas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, uma vez que estes podem afetar a estabilidade da economia e proporcionar mais e melhores meios de atuação de grupos terroristas. Deste modo, na Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO realizada em 2000 foi criado o Grupo Intergovernamental de Acão contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), com o propósito de empreender ações que visam reforçar as capacidades dos Estados membros na luta contra o financiamento do terrorismo, em parceria com outras organizações internacionais. O GIABA é uma instituição especializada da CEDEAO, que tem tido um papel relevante nas ações anti-lavagem de capitais e contra o financiamento do terrorismo. 

Na prática constata-se que a cooperação judicial e penal entre os Estados membros tem vindo a aumentar, o que pressupõe reforço das capacidades nacionais, maior fluência e mais eficiência nas trocas de informações.

Em 2012 foi adotado um Plano de Ação Regional contra o Terrorismo, com o propósito de reforçar a ação desses países na luta contra esta ameaça. Entretanto, o grande passo na luta contra o terrorismo no seio da CEDEAO ocorreu aquando da 42ª Sessão Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizado em Yamoussoukro, Costa do Marfim, de 27 a 28 de fevereiro de 2013, na qual foi adotada uma Estratégia Antiterrorista e respetivo Plano de Implementação, e uma Declaração Política sobre uma posição comum contra o terrorismo. A Declaração e a Estratégia visam prevenir e erradicar o terrorismo e crimes relacionados, assim como, criar condições propícias para o desenvolvimento económico saudável e garantir o bem-estar de todos os cidadãos da CEDEAO, ao passo que o Plano de Implementação oferece um plano operacional comum de ação. 

Cabe ressaltar que a Declaração Política, para além de estabelecer normas e princípios partilhados por todos os Estados membros, considera que um ataque a um dos Estados membros constitui um ataque a todos. 

A Estratégia, por seu turno, tem como propósito efetivar os instrumentos de luta contra o terrorismo, proporcionar um quadro operacional comum para prevenção e combate ao terrorismo e ao crime conexo, operacionalizar os instrumentos de combate ao terrorismo regional e internacional, promover e consolidar a cooperação, a coordenação, harmonização e sinergias em ações nacionais de combate ao terrorismo, e, por último, fortalecer o papel da CEDEAO, incluindo dos Estados e organizações da sociedade civil na prevenção e combate ao terrorismo. Esta Estratégia assenta em três pilares fundamentais: 1) prevenir, 2) perseguir e 3) reconstruir. A primeira visa prevenir as ações terroristas antes de ocorrerem, a segunda, procura responder de forma rápida e eficiente aos atos terroristas, e a terceira, incide sob a reconstrução da sociedade e a reafirmação da autoridade do Estado após um atentado terrorista. 

Em conclusão, trata-se de uma Estratégia ampla que poderá ser, no futuro, a pedra basilar na luta contra o terrorismo na sub-região da África Ocidental. No entanto, a efetiva implementação desta Estratégia exigirá grandes esforços dos Estados membros da CEDEAO, em termos financeiros, materiais, e humanos, como também uma forte cooperação/parceria e assistência técnica a nível bilateral, regional e internacional. Na verdade, a luta contra o terrorismo deve ser contínua e travada em múltiplas frentes, nomeadamente, através: i) da adoção, ratificação e implementação de instrumentos jurídicos relevantes; ii) do reforço das instituições de combate à corrupção; iii) da implementação de reformas políticas e financeiras; iv) da colaboração entre as agências nacionais relevantes, como, Polícias, Militares, Serviços de Inteligência; vi) da cooperação e assistência técnica, bilateral, regional e internacional; vii) do controlo de portos e aeroportos; e, não menos importante, viii) elevar o nível de tratamento das questões sociais, tais como, a pobreza e o desemprego. 



1. Terrorismo: Medidas Adotadas por Cabo Verde



A legislação cabo-verdiana cita o terrorismo em diversos dispositivos nacionais, nomeadamente, o Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional (CESDN), que considera o terrorismo uma das ameaças relevantes à segurança nacional. O CESDN de Cabo Verde realça que “[A] intensificação da atuação das redes terroristas na faixa sahara-saheliana, consequentemente, próxima das fronteiras de Cabo Verde, obriga a adoção urgente de medidas de prevenção e proteção”[footnoteRef:91]. [91:  Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde, Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional, p. 24.] 


No que se refere aos instrumentos internacionais de combate ao terrorismo, Cabo Verde aderiu aos principais instrumentos internacionais, tendo neste momento ratificado 12 dos 16 instrumentos de combate ao terrorismo da ONU, nomeadamente:

· Convenção Internacional para a Repressão de Atentados Terroristas à Bomba (adesão a 3 de Maio de 2002);

· Protocolo para a supressão de Atos ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas situadas na Plataforma Continental, (adesão a 16 de Agosto de 2002);

· Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (ratificado a 3 de Maio de 2002);

· Convenção Internacional contra a Captura de Reféns, (adesão a 16 de Agosto de 2002); e

· Convenção sobre a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima (adesão a 16 de Agosto de 2002);

Do acima exposto, torna-se evidente a grande adesão de Cabo Verde aos instrumentos internacionais de luta contra o terrorismo carecendo, no entanto, de implementação efetiva, uma vez que as disposições das convenções e protocolos, não foram todas incorporadas na legislação interna do país.

Entrementes, verificou um grande avanço no combate ao branqueamento de capitais com a criação da Unidade de Informação Financeira (UIF) e a entrada em vigor de uma nova Lei que institui medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores. 

A UIF, formalmente criada a 14 de Janeiro de 2008, é um organismo de natureza administrativa, que integra representantes do Ministério da Justiça, Ministério Público e da Polícia Judiciária. Este organismo tem por função supervisionar o sistema financeiro cabo-verdiano e detetar casos suspeitos de financiamento do terrorismo. A Lei que edifica a UIF prevê, ainda, a possibilidade de troca de informações com entidades congéneres, bem como, com outras autoridades competentes. 

A Lei nº. 38/VII/2009 de 20 de abril, que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores, colmatou uma lacuna existente na legislação cabo-verdiana, pois apesar de Cabo Verde ter ratificado a Convenção Internacional das Nações Unidas para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, a três de Maio de 2002, carecia de legislação interna que permitisse criminalizar os atos de terrorismo, em conformidade com o artigo 2° da referida convenção.

Convém sublinhar que Cabo Verde é membro do GIABA, tendo edificado em Outubro de 2010 a primeira Estratégica Nacional de combate a Lavagem de Capitais para o período 2010-2013 e respetivo Plano de Ação. Igualmente foi criado os Serviços de Informações da República, que de acordo com o artigo 8.º da Lei nº 70/VI/2005, é incumbido de produzir “informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais, da segurança externa e interna do Estado de Cabo Verde e a prevenção contra a espionagem, sabotagem, terrorismo, e à prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito democrático constitucionalmente estabelecido”[footnoteRef:92]. [92:  Cf. Artigo 8º da Lei 70/VI/2005, de 27 de junho de 2005.] 


No campo da prevenção contra possíveis atos terroristas verifica-se um reforço de medidas adotadas por Cabo Verde contra o terrorismo, nomeadamente, nas ações contra o branqueamento de capitais e o aumento do controlo nos portos e aeroportos do país.

Uma das preocupações atuais reside no aumento de imigrantes no arquipélago, a maior parte proveniente da costa ocidental africana. Neste contexto, e face à possibilidade do país servir como lugar de trânsito de terroristas, designadamente para a Europa, ou, então, a utilização do país para treinos terroristas, o controlo dos fluxos migratórios e o acompanhamento interno dos imigrantes é fundamental. Além disso, Cabo Verde deve reforçar da atuação da UIF, o controlo das fronteiras nacionais, a troca de informações, e a presença do país em organismos regionais e internacionais.



A Pirataria e o Assalto à Mão Armada no Mar: As Implicações para a Segurança da Navegação



A pirataria marítima é um crime antigo que desde sempre esteve ligado as transações comerciais efetuadas por via marítima. Ao longo dos séculos os piratas tentaram controlar as rotas marítimas para se apropriarem das mercadorias transportadas por via marítima. 

A acalmia que se fez sentir, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, em consequência do forte patrulhamento do espaço marítimo, levou a que este crime fosse considerado extinto. Durante um longo período foram apenas registados casos isolados, particularmente no sudeste asiático (Estreito de Malaca), considerado, na altura, o maior foco de incidentes de pirataria e assaltos à mão armada a nível mundial. 

A partir dos anos noventa do século passado, os ataques de piratas aumentaram consideravelmente em algumas regiões do globo, a saber: Sudeste Asiático, América Latina, e África, principalmente, no Golfo da Guiné e no Golfo de Áden. 

Na prática, os países têm sentido dificuldades em prever e atuar atempadamente contra os atos de pirataria e assaltos à mão armada, o que coloca sérios problemas para o transporte mundial de mercadorias. Assim sendo, a pirataria e os assaltos à mão armada no mar acarretam inúmeras consequências negativas para os Estados e para as empresas envolvidas no transporte marítimo, devido, por exemplo, as interrupções da navegação, os danos físicos ou a tomada de reféns, o aumento dos prémios de seguro e dos preços dos produtos para os consumidores.

Os dados disponíveis dos últimos, no entanto, indicam uma tendência para diminuição dos casos de pirataria a nível mundial. De acordo com o International Chamber Commerce, em 2011 foram registados cerca de 439 ataques a nível mundial, ao passo que em 2012 foram apenas 297 os navios atacados. Ao contrário da tendência mundial, no Golfo da Guiné registou-se um aumento de casos de pirataria e assaltos à mão armada, representando, deste modo, um grande desafio para desenvolvimento e a estabilidade dos países desta sub-região.





 A Definição de Pirataria Marítima e Assalto à Mão Armada



No campo da legislação internacional, a Convenção das Convenções Unidas sobre o Direito do Mar estabelece um regime jurídico para o combate à pirataria, explicitando as situações que podem ser consideradas pirataria e o modo como os Estados devem atuar. No artigo 101.º da CNUDM a pirataria marítima é definida como:

a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção ou todo o ato de depredação cometido, para fins privados, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:

I. Um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos;

II. Um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens em lugar não submetido à jurisdição de algum Estado.

b) Todo o ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de factos que deem a esse navio ou a essa aeronave o carácter de navio ou aeronave pirata;

c) Toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a cometer um dos atos enunciados na alínea a) ou b).

Esta definição impõe restrições claras para a atuação da comunidade internacional contra atos de pirataria, interditando a intervenção quando tais atos ocorrem dentro das doze milhas náuticas, i.e., a comunidade internacional está autorizada a intervir contra atos de pirataria apenas na ZEE ou no Alto Mar. 

O artigo 100.º da CNUDM considera a pirataria um crime de jurisdição universal, na qual os Estados devem cooperar, na medida do possível, para a repressão da pirataria no Alto Mar, frisando que se trata de uma questão de interesse global, em que a responsabilidade deve ser partilhada. No entanto, o supracitado artigo apenas refere a cooperação no Alto Mar ou qualquer outro lugar que não se encontre sob jurisdição de nenhum Estado, sendo que a intervenção dentro das águas territoriais de um Estado carece da anuência e/ou jurisdição do Estado em questão. Esta norma aplica-se em qualquer caso, mesmo perante a inexistência de leis, inatividade ou incapacidade do Estado em agir contra atos praticados dentro das suas águas territoriais. De realçar que, no Alto Mar qualquer Estado tem competência para apresar navios que pratiquem pirataria.

Os atos de pirataria devem ser cometidos por um navio ou aeronave, contra outro navio ou aeronave, pelo que os atos cometidos a bordo de um navio ou aeronave, pela tripulação ou passageiros e dirigida contra o próprio navio, ou contra pessoas ou bens a bordo não são considerados atos de pirataria. Igualmente, esses os atos devem ter fins privados excluindo, deste modo, atos politicamente motivados ou atuação de atores públicos. 

Por fim, quaisquer atos cometidos por navios ou aeronaves de um Estado não são considerados atos de pirataria. Os navios de guerra e os que estão ao serviço de um Estado gozam de imunidade e apenas se sujeitam às leis do Estado de pavilhão, onde quer que estejam. No entanto, o artigo 102.º prevê uma exceção, considerando que, se a tripulação se tenha amotinado e apoderado do navio ou aeronave nos casos previstos no artigo 101.º cometidos por um navio de guerra, um navio de Estado ou uma aeronave de Estado, são equiparados a atos cometidos por um navio ou uma aeronave privado.

Em resumo, os atos considerados de pirataria marítima devem respeitar os seguintes requisitos: i) utilização ilegal da violência, detenção ou depredação; ii) realizados no Alto Mar; iii) para fins privados; e iv) serem desencadeados pela tripulação de um navio contra outro navio, sua tripulação ou carga.

A OMI considera qualquer ato perpetrado por criminosos armados a bordo de navios, dentro dos limites territoriais de um Estado como assalto à mão armada e não pirataria. Neste sentido, na Resolução A.1025 (26) da OMI “Código de Conduta para a Investigação de Crimes de Pirataria e ataques a Mão Armada contra Navios” assalto à mão armada contra navios é definido como:

a) Atos ilegais de violência ou de detenção, ou qualquer ato de depredação ou de ameaça de predadores, além de um ato de pirataria, para fins privados, contra um navio ou contra pessoas ou bens a bordo, nas águas interiores, águas arquipelágicas ou no mar territorial de um Estado;

b) Qualquer ação para incentivar intencionalmente ou facilitar um ato descrito na alínea a)[footnoteRef:93]. [93:  Cf. International Maritime Organization Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery, 2009, Part 2.2.1.] 


A localização geográfica do ato é fundamental na distinção entre ato de pirataria ou assalto a mão armada, ou seja, um ato de pirataria só pode ocorrer em Alto Mar ou ZEE, ao passo que um ato de assalto à mão armada no mar pode ocorrer em zonas marítimas que se encontram sob jurisdição de um Estado.

Em matéria criminal, quando se trata de assalto à mão armada no mar, o Estado em cujas águas tal ato é praticado tem a responsabilidade de adotar sanções e reprimir tais atos. No que se refere aos atos de pirataria, os Estados podem aplicar sanções, independentemente da nacionalidade dos piratas, do navio ou aeronave, em conformidade com a legislação nacional estabelecida nesta matéria. Assim sendo, e nos termos do artigo 105.º da CNUDM, “[O]s tribunais do Estado que efetuou o apresamento podem decidir as penas a aplicar e as medidas a tomar no que se refere aos navios, às aeronaves ou aos bens sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé”. 

De ressaltar que, a ausência de legislação interna, em vários países, que tipifique o crime de pirataria tem impossibilitado o julgamento dos piratas. Outro entrave referido anteriormente é a localização do navio, o que significa que o Estado costeiro só efetua a perseguição após constatar que o navio infringiu as suas leis e regulamentos e se a embarcação ou navio estiver dentro do espaço marítimo sob sua jurisdição, devendo cessar imediatamente tal ação se o navio perseguido entrar no Mar Territorial do próprio Estado ou de um Estado terceiro [footnoteRef:94]. Caso haja apresamento de navios fora deste cenário, ou seja, se “ (...) um navio for parado ou apresado fora do Mar Territorial em circunstâncias que não justifiquem o exercício do direito de perseguição, deve ser indemnizado por qualquer perda ou dano que possa ter sofrido em consequência disso”[footnoteRef:95]. [94:   Cf. Artigo 111.º, nº 1 e nº3 da CNUDM.]  [95:   Cf. Artigo 111.º, nº 8 da CNUDM.] 


A Convenção para Supressão de Atos Ilícitos no Mar revela-se mais apropriado no combate à pirataria marítima, uma vez que esta Convenção se aplica a todos os atos perpetrados no mar territorial ou em zonas marítimas fora da jurisdição do Estado costeiro. Cabe ressaltar, entretanto, que para que tal ação seja possível, o Estado em questão deve ser signatário da Convenção SUA.

O Código de Conduta de Djibouti[footnoteRef:96] é inédito neste campo, na medida em que, prevê no seu artigo 4.º a possibilidade de qualquer Estado signatário avançar com a perseguição, mediante autorização do Estado onde a embarcação se adentrar e efetuar o apresamento dentro do mar territorial.  [96:  O Código de Djibouti foi adotado a 29 de janeiro de 2009. Este Código edifica um aparelho regional de segurança marítima no Oceano Índico Ocidental e no Golfo de Áden, tendo como propósito de melhorar a coordenação e cooperação regional no combate à pirataria e assalto à mão armada contra navios.] 


Na tentativa de ultrapassar as insuficiências e limitações da definição restrita de pirataria, a comunidade internacional vem diligenciando novas formas de atuação, considerando a pirataria e as questões relacionadas com a segurança marítima como fenómenos globais que carecem de respostas globais, independentemente do lugar onde os incidentes acontecem e/ou os motivos por detrás de tais atos. O caso da Somália ilustra bem essa nova forma atuação da comunidade internacional com a Operação Atalanta, levado a cabo por uma Força Naval da União Europeia, a 8 de dezembro de 2008. Esta Operação, que foi prolongada até finais de 2014, visa proteger o Programa Alimentar Mundial, reprimir e dissuadir ataques de piratas, proteger navios vulneráveis e contribuir para o monitoramento das atividades de pesca ao largo da costa da Somália[footnoteRef:97]. [97:   Cf. < http://eunavfor.eu/>.] 


Por fim, cabe ressaltar que uma abordagem indiscriminada desse conceito poderá impedir a atuação rápida dos governos e/ou agências de segurança, pelo que se torna fundamental adotar a nível internacional uma definição menos restritiva de pirataria marítima.



2.5.2- A Pirataria na Região da África Ocidental



Os casos de pirataria na costa Ocidental africana têm vindo a aumentar, principalmente na região do Golfo da Guiné. A pirataria não é um fenómeno novo nessa sub-região, sendo que desde 1990 se vem registando casos de pirataria, nomeadamente, para o roubo de petróleo[footnoteRef:98]. [98:  Relatório da Missão de Avaliação das Nações Unidas sobre a Pirataria no Golfo da Guiné (7 a 24 de novembro de 2011.] 


Grande parte dos atos de pirataria sucedia inicialmente nas águas sob jurisdição da República da Nigéria e estavam ligadas, na sua maioria, as disputas em torno do petróleo. O país é um dos mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, por exemplo, possui uma décima das reservas mundiais de petróleo e a quinta posição nos maiores exportadores desse produto para os Estados Unidos[footnoteRef:99].  [99:  Daiana Seabra Venâncio (jul/dez 2012), “A definição de pirataria marítima e as implicações para a segurança da navegação” in Revista da Escola Naval, Rio de Janeiro, vol. 18, nº2, p.140.] 


Na atualidade, a maior parte dos casos de pirataria e assaltos à mão armada no Golfo da Guiné continua a ocorrer no espaço marítimo nigeriano, e se enquadra, maioritariamente, na definição de roubo armado, uma vez que ocorrerem dentro do Mar Territorial. Dos 52 casos de pirataria e assalto a mão armada verificados em 2008 na região Ocidental africana, 40 desses ocorreram em águas Nigerianas, ou seja, mais de metade dos casos registados (ver Tabela 2). 



Tabela 2: Pirataria e Assalto a Mão Armada na África Ocidental (2006-2012)

		

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



		Benim

		0

		1

		0

		20

		2



		Gana

		7

		3

		0

		2

		2



		Guiné

		0

		5

		6

		5

		3



		Guiné-Bissau

		0

		1

		0

		0

		0



		Costa do Marfim

		3

		2

		4

		1

		5



		Libéria

		1

		0

		1

		0

		0



		Nigéria

		40

		29

		19

		10

		27



		Serra Leoa

		0

		0

		0

		1

		1



		Togo

		1

		2

		0

		6

		15



		Total

		52

		43

		30

		45

		55





                                  Fonte: Dados do International Maritime Bureau, Annual Report 2012.



Em 2012, e após um período em que os incidentes diminuíam todos os anos, os casos de pirataria nos espaços marítimos sob jurisdição da Nigéria aumentaram de 10 casos em 2011 para 27 casos de pirataria e assalto à mão armada.

No cômputo geral, de 2008 a 2011 verificou-se uma ligeira diminuição do número de casos na sub-região oeste africana, que passou de 52 para 45. Não obstante, em 2012 verificou-se um aumento dos casos de pirataria e assalto a mão armada no mar, ultrapassando a cifra de 2008, ou seja, de 52 casos verificados em 2008 passou para 55 em 2012. De realçar o caso do Togo, onde os casos de pirataria têm vindo a aumentar, de seis casos relatados em 2011 aumentou para 15 em 2012, incluindo quatro sequestros. Contrariamente em Benim registou-se uma diminuição dos incidentes, de 20 em 2011 para dois casos em 2012.

Apesar de a pirataria afetar uma pequena percentagem do transporte marítimo internacional, o aumento de atos de pirataria e assalto à mão armada na África Ocidental eleva, inevitavelmente, os prémios de seguro e, com isso, os custos de transporte de produtos para esta região, acarretando reduções significativas do fluxo do comércio marítimo, e consequentemente, perdas económicas consideráveis. A título de exemplo, quando em 2011 no Benim foram registados 20 casos de pirataria e assaltos à mão armada no mar os avaliadores de seguros consideraram as suas águas territoriais de “alto risco” e, consequentemente, o tráfego portuário sofreu um declínio de 70%[footnoteRef:100]. [100:  UNODC, Criminalidade Transnacional Organizada na África Ocidental: uma avaliação das ameaças, Viena, ibid., p.5.] 


Em muitos desses países, os casos de pirataria e assalto a mão armada são resultado de situações internas, podendo ser enumeradas como principais causas as seguintes: instabilidade interna, Estados fracos e/ou “falhados”, capacidade de fiscalização insuficiente e/ou inexistente, devido aos parcos recursos ou a priorização de outras ameaças, a fraqueza do Estado, infiltração do crime organizado, e a existência de mercados propensos à venda dos produtos provenientes dessas atividades ilegais.

Num quadro de visível incapacidade de um Estado para impor a ordem e a lei nos espaços marítimos, a aplicação da definição de pirataria como descrita na CNUDM dificulta a atuação da comunidade internacional, pois em nenhum momento coloca a possibilidade da intervenção internacional em caso de incapacidade do Estado costeiro, ou então, falta de vontade política para intervir, para além de que esses atos acontecem maioritariamente dentro dos limites das 200 milhas náuticas.



As Medidas Adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU



A comunidade internacional tem expressado grande preocupação para com a escalada de casos de pirataria e assaltos à mão armada na região do Golfo da Guiné, uma vez que representa uma grande ameaça à segurança da navegação internacional. Reconhecendo este facto e a necessidade de adotar medidas urgentes para travar e/ou combater a pirataria e assalto à mão armada no mar no Golfo da Guiné, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou duas importantes resoluções, a saber: a Resolução 2018 e a Resolução 2039. 

A Resolução 2018, adotada a 31 de Outubro de 2011, incentiva a CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a Comissão do Golfo da Guiné a desenvolverem uma estratégia abrangente sobre a pirataria e os assaltos à mão armada no mar. No ano seguinte foi adotada a Resolução 2039, a 29 de fevereiro de 2012, que revogou a Resolução anterior, exortando os Estados a adotarem medidas imediatas contra estas ameaças, tanto a nível nacional como regional, através do desenvolvimento de estratégias marítimas. 

Essas duas resoluções dão mandato a CEEAC e a CEDEAO, em estreia colaboração com a Comissão do Golfo da Guiné e com o apoio das Nações Unidas e parceiros estratégicos, para desenvolverem procedimentos legais e outros, direcionados ao combate de atividades marítimas ilegais, no Golfo da Guiné, nomeadamente, através: a) desenvolvimento de legislação nacional para criminalizar a pirataria e o assalto à mão armada contra navios; b)- criação de um quadro regional para luta contra a pirataria e assaltos à mão armada contra navios, incluindo partilha de mecanismos de informação e de coordenação que operam na sub-região; e c)- reforço ou edificação de leis e regulamentos nacionais para implementação dos acordos internacionais relativos à segurança da navegação. Igualmente, exorta os Estados a aumentarem os mecanismos de cooperação internacional a todos os níveis de modo a combater a pirataria e prover segurança às infraestruturas de petróleo.



As Medidas Regionais de Segurança marítima



Os países da África Ocidental vêm desenvolvendo algumas ações que visam reforçar a sua capacidade de atuação no espaço marítimo e prevenir atividades ilícitas no mar. 

Em maio de 1975, sob a Carta de Abidjan, foi fundada a Organização Marítima da África Ocidental e Central (OMAOC), que integra vinte e cinco países africanos das duas regiões, a saber: Angola, Benim, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Congo, Côte D’Ivoire, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, Guiné, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, São Tome e Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo.

O objetivo central da criação desta organização é aumentar a cooperação entre os seus membros a fim de garantir maior segurança do transporte marítimo, a proteção do ambiente marinho, o transporte de e para os países encravados, troca de informações, entre outros.

Atualmente a cooperação entre agências tem sido constante, graças a criação de uma rede sub-regional de Guarda Costeira. A OMAOC e a OMI adotaram na 13.ª Sessão da Assembleia Geral da OMAOC, realizada em Dakar, República do Senegal, de 29 a 31 de Julho de 2008, um Memorando de Entendimento que permitiu criar a Rede Sub-regional de Guarda Costeira para a África Ocidental e Central. Esta Rede visa coordenar as atividades das Guardas Costeiras dos Estados membros e reforçar as suas capacidades de repressão e combate às atividades marítimas ilícitas, nomeadamente a pirataria e o assalto à mão armada no mar. Para o cumprimento de tal desiderato foi estabelecido quatro zonas de Guardas Costeiras, e quatro Centros de Coordenação Zonal de Guarda Costeira respetivos, no Senegal, Costa do Marfim, Nigéria e Congo, e dois Centros Principais de Coordenação, em Angola e no Gana.



A Contratação de Empresas Privadas de Segurança Marítima: O Caso de Cabo Verde



Os ataques de pirataria e assaltos à mão armada no mar, nomeadamente no Golfo da Guiné e no Golfo do Áden, lugares estratégicos nas rotas do trafego marítimo mundial, tem levado a que embarcações comerciais contratem, com maior frequência, agentes armados para garantir a segurança dos navios e das tripulações.

Embora a OMI não concordasse inicialmente com a utilização de agentes contratados armados para segurança privada nas embarcações, tem elaborado um conjunto de orientações dirigidas aos Estados, as agências envolvidas em atividades anti-pirataria, armadores, operadores de navios, companhias de navegação, comandantes e tripulações. Esta decisão da OMI prende-se com o crescente aumento do número de empresas que oferecem serviços de segurança armada privada para as embarcações e a ausência de procedimentos que regem o transporte e a utilização de armas de fogo a bordo das embarcações.

Neste sentido, o Comité de Segurança Marítima aprovou na sua octogésima nona sessão, realizada em Londres, de 11 a 20 de maio de 2011, orientações provisórias dirigidas aos armadores, operadores de navios, comandantes e Estados de bandeira sobre o uso de agentes contratados armados de segurança privada a bordo dos navios na Área de Grande Risco[footnoteRef:101] da pirataria. [101:  A Área de Alto Risco é definida pelas Melhores Práticas de Gestão para a Proteção da Pirataria na Somália como a área delimitada pelo Suez e o Estreito de Ormuz para Norte, 10 ° S e 78 ° E (Cf. OMI, MSC.1/Circ.1339).] 


Posteriormente, no Relatório MSC 90/20/1, de 22 de setembro de 2011, proveniente da nonagésima sessão, o Comité de Segurança Marítima desenvolveu um conjunto de orientações destinadas às empresas privadas de segurança marítima. O objetivo era complementar as orientações existentes, auxiliar os Estados na edificação de políticas nacionais, e permitir uma maior harmonização de políticas que incidem sob a questão da segurança privada armada a bordo de navios a nível internacional.

De realçar que, a OMI deixa claro no seu Relatório MSC.1/Circ.1405/Rev.2, de 25 de Maio 2012, que a jurisdição do Estado de bandeira, ou seja, todas as leis e regulamentações impostas pelo Estado de bandeira concernentes à utilização das empresas privadas de segurança marítima e de agentes contratados armados para segurança privada, aplica-se aos seus navios, ao mesmo tempo que estes navios estão sujeitos a jurisdição dos Estados costeiros[footnoteRef:102]. Depreende-se, então, que o nº1 do artigo 92.º da CNDUM continua a vigorar, ou seja, que no Alto Mar os navios devem submeter-se à jurisdição exclusiva do Estado de bandeira e, ainda, devem respeitar a soberania do Estado costeiro no Mar Territorial, em conformidade com o direito consuetudinário e o estipulado na CNUDM (Parte II, Seção I, artigo 2.º). Deste modo, e para o exercício das suas atividades, as empresas de segurança privada a bordo de navios mercantes devem obter autorização prévia das seguintes autoridades competentes: Estado de bandeira, países onde a empresa de segurança privada está registrada, e os países onde as operações são realizadas ou gerenciadas, incluindo os países pelos quais os navios onde atuam os agentes armados de segurança podem transitar”[footnoteRef:103]. [102:  Cf. OMI, MSC.1/Circ.1443, de 25 de Maio de 2012.  ]  [103:  Cf. Idem.] 


Neste domínio, Cabo Verde celebrou um contrato de concessão com a empresa Cape Verde Maritime Security Services Lda. (CVMSS), com o objetivo de assessorar o Governo nesta matéria e proceder ao escrutínio de empresas de segurança marítima que queiram estabelecer bases em Cabo Verde. O contrato de concessão, com a duração de um ano, renovável, permite a empresa CVMSS exerça, em regime de exclusividade, as seguintes operações:

a) Assessorar a concedente na avaliação prévia dos pedidos de concessão;

b) Verificar e supervisionar as atividades de empresas privadas de segurança marítima offshore que operem a partir de Cabo Verde;

c) Organizar o embarque e desembarque de equipas de proteção e das armas, munições e equipamentos.

A avaliação das empresas privadas de segurança marítima que pretendam estabelecer em Cabo Verde passa a ser exercida pela CVMSS, que analisa critérios como, a origem das armas e munições, licença de exportação, seguro, cumprimento de leis, entre outros, a fim de auxiliar as autoridades competentes de Cabo Verde na escolha das empresas. 

A contratação dessas empresas, ainda, levanta algumas dúvidas, sobretudo no que concerne a utilização de armas nos espaços marítimos sob jurisdição de um Estado e a observância do Direito Marítimo Internacional durante essas operações.

Normalmente as empresas privadas de segurança marítima têm utilizado armas ligeiras e de pequeno calibre nas suas atuações, pelo que, no interior do Estado as autoridades competentes devem regular o manuseamento dessas armas e, igualmente, dispor de leis internas que permitem utilizar guardas armados a bordo dos navios que arvoram a sua bandeira. Nesse particular, a OMI realça que o uso de agentes armados de segurança a bordo de navios constitui uma prerrogativa dos Estados de bandeira, e dos Estados costeiros que permitem a entrada de navios mercantes no mar territorial e águas interiores com guardas armados a bordo. 

Em Cabo Verde, e apesar de ser permitida a importação temporária de armas, a Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico relativo às armas e suas munições e institui o Sistema Integrado de Gestão da Informação de Armas, Munições e Proprietários, estipula no seu artigo 65.º que é proibido o trânsito de armas, seus componentes e munições no território nacional, salvo casos expressamente previstos na legislação nacional, ou em convenções internacionais ratificadas por Cabo Verde. 

De acordo com o contrato de concessão, a CVMSS é responsável pelo monitoramento do percurso das armas e equipamentos das Empresas de Segurança Marítima com bases em Cabo Verde. No território nacional, é vedado a essas empresas o uso de armas de fogo, sendo a Guarda Costeira de Cabo Verde a única responsável pelo controlo de armas e equipamentos no interior do país, nomeadamente, embarque, embarque, desembarque e guarda.

Tendo em conta a situação geográfica privilegiada de Cabo Verde, o país poderá servir de base logística para as operações que se pretendem efetuar na costa ocidental africana, armazenando armas, munições e equipamentos relacionados com a atuação dessas empresas.





















































CAPÍTULO III

Cabo Verde: A relevância do espaço marítimo



“A natural vocação marítima de Cabo Verde confere-lhe responsabilidades na segurança do Atlântico Médio (...). Para o efeito, os esforços serão consentidos para a obtenção de uma capacidade própria de vigilância e controlo do espaço jurisdicional que será complementada com acordos com países amigos, dotados de capacidade de intervenção oceânica”[footnoteRef:104]. [104:  Ministério da Defesa Nacional (2011), Conceito Estratégico de Segurança e Defesa, p. 12.] 




A posição geográfica de Cabo Verde e a sua descontinuidade territorial fizeram do mar um espaço vital para o país, não só porque durante décadas foi a via prioritária de ligação do arquipélago ao mundo, mas também porque a estratégia atual de desenvolvimento do país incide, para além doutros, no mar e na posição geostratégica do país. 

O mar constitui, igualmente, um dos principais meios de transporte nas ligações entre ilhas. A par disso, desde a sua independência, Cabo Verde tem reconhecido o forte contributo das atividades ligadas ao mar, como a pesca e o turismo, para a economia do país. A pesca tem um forte impacto social, uma vez que, contribui para a renda e sustento de várias famílias e, igualmente, para a segurança alimentar do país. O turismo constitui um sector em ascensão e é um dos principais pilares da economia de Cabo Verde, voltado para o turismo de praia. Mais recentemente, o turismo de cruzeiro tem conhecido um significativo desenvolvimento, podendo, igualmente ser explorados o setor do ecoturismo e a náutica de recreio.

No que se refere ao comércio marítimo e, principalmente as atividades portuárias, nos últimos anos os principais portos de Cabo Verde têm conhecido melhorias e alargamentos que poderão transformar o país num entreposto marítimo da sub-região, principalmente com a expansão do Canal do Panamá. As atividades interligadas que poderão ser exploradas no futuro são, nomeadamente, o desmantelamento e a reparação naval. A par disso, a exploração de energias renováveis, tais como, energia das ondas e marés, representa um potencial exploratório e uma alternativa aos hidrocarbonetos.

O mar representa, portanto, uma área fulcral para o desenvolvimento do país, mas para que sejam explorados todos os benefícios desse espaço é imprescindível a criação de condições e meios que visam garantir a segurança da circulação de pessoas, bens e mercadorias. 

Neste capítulo, analisaremos os principais desenvolvimentos do projeto de extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde, os meios e capacidade de atuação, assim como, as parcerias que o país vem efetuando no sentido de reforçar a segurança nacional/marítima de Cabo Verde, do espaço atlântico e, de certo modo, dos espaços marítimos internacionais. 
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O Projeto de Extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde



 O artigo 76.º da CNDUM de 1982 confere aos Estados a possibilidade de estender a Plataforma Continental para além das 200 milhas. Assim sendo, e ao abrigo do artigo 4.º do Anexo II da Convenção de Montego Bay, um Estado costeiro que ratifica a CNDUM poderá apresentar à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), num prazo de 10 anos após a entrada em vigor da CNUDM para o referido Estado, as características do limite da sua plataforma continental alargada, juntamente com informações científicas e técnicas de apoio.

Muitos países não puderam apresentar essas informações no prazo estabelecido, razão pela qual, na XIª Reunião dos Estados Parte da CNUDM, realizada de 14 a 18 de Maio de 2001, ficou decidido que os Estados que ratificaram a CNUDM antes de 13 de Maio de 1999 podiam apresentar a proposta de extensão até 13 de Maio de 2009. Na XVIIIª Reunião dos Estados Partes da CNUDM, realizada em Nova Iorque, de 12 a 20 de Junho de 2008, que incidia no volume dos trabalhos da CLPC, e particularmente no tocante ao cumprimento do prazo acima referido, foi flexibilizado o prazo para a submissão do pedido de extensão da Plataforma Continental à CLPC através da Decisão SPLOS/183.

 À luz da referida decisão, e com o apoio técnico da GRID Arendal da Noruega, Cabo Verde introduziu a 7 de Maio de 2009 junto do Secretariado Geral da ONU a sua Informação Preliminar, com a informação indicativa dos limites exteriores da sua plataforma continental, comprometendo-se a apresentar uma Submissão Final até Dezembro de 2014.

No que respeita a parte técnica e diplomática do processo, Cabo Verde criou uma estrutura interministerial - Resolução n.º 21/2007, de 2 de Julho - tutelada pelo Ministro das Relações Exteriores, com o objetivo de investigar e apresentar uma proposta de delimitação da plataforma continental de Cabo Verde.

Tendo em consideração que a preparação do processo de submissão da proposta de extensão da Plataforma Continental a apresentar à CLPC, é significativamente complexa e dispendiosa, os países costeiros Oeste-africanos e a Noruega têm vindo a cooperar nessa matéria. Neste sentido, foi assinado em Nova Iorque, a 21 de Setembro de 2010, um Acordo Quadro Sub-Regional de Cooperação entre seis Estados Costeiros Oeste-africanos - Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Mauritânia e Senegal - no âmbito da extensão da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas. Na mesma data foi assinada um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre os seis Estados Costeiros e a Reino da Noruega, com o objetivo de financiar um programa de aquisição e processamento de dados científicos adicionais - sísmicos e batimétricos - e da gestão do mesmo programa.

Posteriormente, em Nova Iorque foi assinado um Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Técnica e Financeira sobre o apoio a prestar pela Noruega no estabelecimento dos limites exteriores da Plataforma Continental para além das 200 milhas náuticas, a 20 de Setembro de 2011.

A Serra Leoa aderiu ao Acordo Quadro de Cooperação entre os seis Estados Costeiros Oeste Africanos através de um Acordo de Adesão assinado a 26 de setembro de 2012. A Serra Leoa assinou, igualmente, com o Reino da Noruega em Freetown, a 29 de Novembro de 2011, um acordo de assistência na aquisição e processamento de dados científicos.

Com o possível alargamento da Plataforma Continental, e nos termos do artigo 77.º da CNUDM, Cabo Verde ampliará o espaço marítimo sob sua jurisdição para fins de “prospeção e exploração económica dos recursos naturais da plataforma continental e o direito exclusivo de autorizar sondagens e perfurações, qualquer que seja o objetivo”[footnoteRef:105]. De acordo com o calendário estabelecido, estes países pretendem entregar a submissão final na CLPC/ONU no último trimestre de 2014.  [105:  Cf. Artigo 77.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.] 








Segurança Marítima: Meios e Capacidade de Atuação



A segurança do espaço marítimo de qualquer Estado requer fundamentalmente o conhecimento das atividades que ocorrem nesse espaço e, igualmente, a adoção medidas que visam prevenir incidentes e permitir o seu efetivo domínio. Cabo Verde vem adotando um conjunto de medidas que permitem delimitar as competências dos intervenientes desse espaço e ao mesmo tempo, adquirindo meios de vigilância e fiscalização. 

Primeiramente, e como condição sine qua non para o desenvolvimento de um sistema de segurança marítima, Cabo Verde procedeu à ratificação da maioria dos tratados e convenções internacionais relacionadas com a segurança marítima, nomeadamente:

· Convenção das Unidas sobre o Direito do Mar - assinatura a CNUDM a 10 de Dezembro de 1982, e ratificação a 3 de agosto de 1987;

· Convenção SOLAS’74 - adesão a 28 de Abril de 1977 (entrada em vigor a 25 de Maio de 1980). Em dezembro de 2002, foram aprovadas as emendas à Convenção SOLAS’74 e o Código ISPS;

· Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo (SAR) - adesão a 10 de Dezembro de 1996; 

· Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos devidos à poluição por Hidrocarbonetos, de 1969 - adesão a 10 de Fevereiro de 1997; e

· Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por navios, de 1973 - adesão a 10 de Dezembro de 1996.

De realçar que, a adesão a esses instrumentos possibilita que estes vigorem diretamente na ordem jurídica cabo-verdiana, sendo apenas necessário adotar medidas internas de regulamentação. 

Mais recentemente, e com a finalidade de modernizar e sistematizar a legislação marítima, Cabo Verde aprovou através do Decreto-Legislativo nº 14/2010, de 15 de novembro de 2010, o Código Marítimo do país. Até então, o sistema normativo de direito marítimo existente em Cabo Verde era “consubstanciado, fundamentalmente, no Código Comercial Português, dos ﬁnais do século XIX (1888)”[footnoteRef:106], e em diplomas avulsos aprovados ao longo dos tempos. Este novo Código permitiu, por isso, sistematizar a legislação marítima e portuária, para além de incluir aspetos contemporâneos do Direito Marítimo internacional. [106:  Ver Código Marítimo de Cabo Verde.] 


O objetivo primordial do Código Marítimo de Cabo Verde é regular “os espaços marítimos nacionais, navios, embarcações e artefactos navais, bem como as situações e relações jurídicas nascidas por ocasião da navegação por mar e do transporte marítimo”[footnoteRef:107]. Este instrumento tem, no entanto, uma aplicação subsidiária em relação às matérias reguladas nas convenções internacionais vigentes em Cabo Verde. [107:  Idem, Artigo 1.º.] 


No que se refere aos meios disponíveis, desde cedo se sentiu a necessidade de conciliar, por um lado, a escassez dos recursos humanos e materiais e, por outro, as ameaças cada vez mais crescentes. Atualmente existem meios operacionais e humanos orientados especificamente para fiscalização e vigilância do espaço marítimo do arquipélago. As instituições estatais encarregues pela segurança marítima subdividem-se em dois grupos, a saber: órgãos administrativos e órgãos fiscalizadores. Como órgãos administrativos, temos as seguintes instituições: 

· Agência Marítima e Portuária (AMP): “A AMP tem por objeto o desempenho de atividades administrativas de regulação técnica e económica, supervisão e regulação do setor marítimo e portuário (…)” [footnoteRef:108]. [108:  Cf. Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 49/2013, de 4 de dezembro de 2013, que cria a entidade reguladora com a designação de Agência Marítima e Portuária.] 


· Direção-Geral das Pescas (DGP): Com competência para a emissão de licenças e processamento dos autos-de-notícia emitidos pelos órgãos fiscalizadores, resultante das suas competências. 

Como órgãos fiscalizadores temos:

· Polícia Marítima: Com competência para patrulhar as orlas marítimas, e fiscalização de embarcações que entrem ou saiam dos portos e ancoradouros nacionais. 

· Guarda Costeira: Esta constitui uma das componentes das Forças Armadas de Cabo Verde, que integra o Comando da Guarda Costeira, o Centro de Operações para a Segurança Marítima, as Esquadrilhas Aérea e Naval. 

À Guarda Costeira cabe, entre outras missões, à defesa e proteção dos interesses económicos do país no mar e o apoio aéreo e naval às operações terrestres e anfíbias; a fiscalização das zonas marítimas de modo a garantir o cumprimento das normas legais de aplicação marítima, como também, a proteção dos recursos marinhos e a realização de operações SAR. A própria Constituição da República de Cabo Verde ressalta como uma das funções das Forças Armadas o seguinte:



“Vigilância, fiscalização e defesa dos espaços aéreos e marítimos nacionais, designadamente no que se refere à utilização das águas arquipelágicas, do mar territorial e da zona económica exclusiva e a operações de busca e salvamento, bem como, em colaboração com as autoridades policiais e outras competentes e sob a responsabilidade destas, à proteção do meio ambiente e do património arqueológico submarino, à prevenção e repressão da poluição marítima, do tráfico de estupefacientes e de armas, do contrabando e outras formas de criminalidade organizada”[footnoteRef:109]. [109:   Cf. Artigo 248º, nº 2, (alínea b) da Constituição da República de Cabo Verde, versão de 2012.] 




Para o cumprimento das missões que lhe são conferidas, a Guarda Costeira tem vindo a realizar missões de fiscalização dos espaços marítimos, nomeadamente a fiscalização das atividades de pesca na ZEE de Cabo Verde. No entanto, dada a extensa área marítima, os recursos disponíveis têm-se revelado insuficientes, quer em termos materiais, quer em termos humanos. A título de exemplo, a Guarda Costeira dispõe, atualmente, de apenas cinco navios, a saber: Espadarte, Vigilante, Tainha, Gaiado, e Guardião e, ainda, duas lanchas semirrígidas, e uma aeronave, denominada DORNIER.

O Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR), instalado em 2010 com o apoio da cooperação americana, constitui atualmente um núcleo fundamental de apoio às operações de Segurança Marítima. O COSMAR é um órgão interagências de execução de serviços, que tem por missão assegurar o planeamento e a execução de operações no domínio da segurança marítima nos mares sob jurisdição nacional e na Zona Económica Exclusiva contra todos os ilícitos praticados nas águas sob jurisdição de Cabo Verde. Ao COSMAR compete, designadamente, as seguintes atribuições:

a) Recolher, compilar, analisar e disseminar informações no domínio da segurança marítima;

b) Planificar, coordenar e dirigir operações de segurança marítima contra todos os ilícitos praticados no mar e atividades associadas, assim como, coordenar e dirigir operações de busca e salvamento;

c) Cooperar com os organismos e serviços competentes em matéria de segurança marítima; e

d) Garantir a fiscalização das áreas marítimas sob a jurisdição nacional.

Portanto, este Centro tem a tarefa de fazer a recolha, análise e partilha de informações relacionadas com a luta antinarcóticos, entre outros; a interligação entre as agências nacionais de segurança marítima, permitindo deste modo, a coordenação interna na condução de operações de combate aos diversos atos ilícitos no espaço marítimo, ao mesmo tempo, que facilita a partilha de informações e cooperação com outras agências internacionais. As informações são recolhidas com base em imagens de radares e satélites, analisadas, e partilhadas, designadamente, com Centros congéneres como o Centro de Operações e Vigilância de Ação Marítima da Espanha e o Centro de Operações Marítimas de Portugal. 

Para a segurança da navegação marítima costeira e portuária foi implementado no país um sistema de monitorização do tráfego marítimo costeiro e portuário, o Vessel Traffic System (VTS). A vertente VTS consiste em estabelecer um sistema eletrónico de monitorização, controlo e fiscalização dos espaços marítimos através de radares. Este sistema permite monitorar o tráfego marítimo, através de radares e, portanto, fiscalizar lugares perto da costa, tais como: baías e portos, canais entre ilhas, barcos de pesca do arquipélago, espaços costeiros das ilhas.

Simultaneamente à implementação do VTS procedeu-se à implementação de outros segmentos complementares de comunicação e, monitorização da navegação marítima, a saber, o Sistema Automático de Identificação de Navios (AIS), o Sistema Internacional de Telegrafia para Avisos Urgentes de Navegação e Meteorologia de Navios (NAVTEX), e o Sistema Global de Comunicações para o Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).

O AIS foi estabelecido pela OMI para vigorar a partir de 2004, em navios de passageiros, navios de longo curso com mais de 300 toneladas e navios de carga, em geral, com mais de 500 toneladas. Com a utilização de transponders instalados nos navios, o AIS apoia o VTS disponibilizando em tempo real e com elevada precisão informações dos navios nas águas nacionais, designadamente, (i) dados dinâmicos, como por exemplo, posição, rumo, proa, velocidade, entre outros; (ii) dados estáticos, tais como: nome do navio, número internacional, indicativo de chamada, comprimento, e tipo de navio, e (iii) dados relacionados com a viagem, como: tipo de carga, porto de destino e estimativa da hora de chegada.

 Esta ferramenta é, portanto, fundamental para a navegação marítima, uma vez que permite que os navios realizem trocas automáticas e eficazes de informações entre si contribuindo, deste modo, para diminuição e/ou prevenção de colisões, abalroamentos, e poluição marinha. Outra vantagem proeminente do AIS é a possibilidade da sua transmissão contornar obstáculos naturais, tais como, massas de terra e obstáculos orográficos identificando alvos entre canais e curvas das faixas de navegação fluvial.

Resumidamente, o AIS permite em tempo real realizar as seguintes tarefas: a)- identificar navios; b) monitorizar rotas obrigatórias; c)- definir e policiar áreas restritas; d)- evitar colisões nos espaços abrangidos; e)- apoiar nas missões de busca e salvamento, e f) apoiar as tarefas da inspeção marítima e de autoridade portuária.

O NAVTEX é um sistema automático internacional para distribuição instantânea aos navios de alertas de navegação marítima, previsões meteorológicas, pirataria, avisos de busca e resgate, entre outros. Este abrange todos os navios de longo curso, com mais de 300 toneladas e os de passageiros. 

O GMDSS consiste em utilizar equipamentos sofisticados de radiocomunicações entre as estações terrenas, satélites e navios, de modo a garantir a transmissão de alertas rápidas e automáticas para situações de socorro, visando melhoria das comunicações.

Por fim, sendo signatário do SOLAS’74 foi implementado o Código ISPS nos principais portos do país, a saber, Porto Grande, Praia e Palmeira. Com a instalação desse código, o controlo do acesso a essas instalações portuárias tornou-se mais exigente com a definição de três áreas: controladas, reservadas e restritas. Ainda, foram colocados scanners nos referidos portos e instalado na ilha de São Vicente um Centro de Controlo de Navegação Marítima.

Em suma, o Sistema de Controlo e Gestão do Tráfego Marítimo das águas de Cabo Verde abarca um conjunto de equipamentos, tais como: radares, computadores, sensores meteorológicos e hidrológicos, e sistemas de comunicação por VHF. Este sistema tem como principal propósito melhorar a segurança e eficiência da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a proteção do ambiente marinho nas águas e portos de Cabo Verde, para além de controlar e gerir o tráfego marítimo, prestar e gerir, em tempo real, toda a informação relacionada com a movimentação de navios e cargas transportadas, mercadorias perigosas e poluentes, evitar a ocorrência de acidentes marítimos, coordenar operações de combate à poluição marítima por hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas nas áreas portuárias, de busca e salvamento marítimo, entre outros.

A vigilância marítima exige, atualmente, que sejam implementadas tecnologias modernas capazes de interligar os vários sistemas de controlo, acompanhamento e de informação existentes de modo à colmatar as insuficiências em termos de recursos humanos. Neste campo é fundamental atualização desses instrumentos de vigilância e a troca de informações e de dados entre os vários intervenientes. Não se pode descurar que estes instrumentos são apenas complementares aos meios marítimos e aéreos de fiscalização. 

Cabo Verde vem encetando esforços no sentido de aumentar a sua capacidade de vigilância e fiscalização, incidindo tanto em medidas para a maritime safety, como para a maritime security. No entanto, ainda, esses instrumentos revelam-se insuficientes face à vastidão dos espaços marítimos sob jurisdição do país.



Segurança Nacional: Cabo Verde e as Operações Marítimas Combinadas



A política de defesa e segurança de um Estado varia ao longo dos tempos, influenciada pelo contexto regional e internacional, como também pelo ambiente político vivido num determinado período. 

A Constituição da República de Cabo Verde, no seu artigo 246.º (revisão de 2010), define a defesa nacional como “ (…) a disposição, integração coordenadas de todas as energias e forças morais e materiais da Nação, face à qualquer forma de ameaça ou agressão, tendo por finalidade garantir de modo permanente a unidade, a soberania, a integridade territorial e a independência de Cabo Verde, a liberdade e a segurança da sua população bem como o ordenamento constitucional democraticamente estabelecido”[footnoteRef:110].  [110:  Cf. Artigo 246.º da Constituição de Cabo Verde (2ª Revisão Ordinária - 2010).] 


O Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional (CESDN), aprovado posteriormente, através da Resolução nº5/2011 de 17 de janeiro de 2011, aborda as questões de defesa e segurança de forma mais abrangente, colocando a tónica em todos os vetores relevantes da política de segurança e defesa nacional como, por exemplo, os espaços estratégicos de interesse nacional, as ameaças relevantes, as orientações estratégicas, entre outros.

Mais recentemente foi adotado o Sistema de Segurança Nacional, através do Decreto-Lei n.º 51/2013, de 20 de Dezembro de 2013. Este Sistema visa, essencialmente, utilizar de forma coordenada e integrada as forças e serviços destinados à prevenção e proteção contra ameaças à população e ao património e à repressão de atos hostis e ilícitos[footnoteRef:111], tendo o sistema de autoridade marítima como um dos órgãos integrantes desse sistema. A edificação do Sistema de Segurança Nacional permite ter uma lógica de atuação integrada, convergindo para os mesmos objetivos as ações das diversas instituições de segurança, espalhadas pelos diversos departamentos governamentais. [111:  Cf. Artigo 2.º do Decreto-Lei nº 51/2013, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece o Sistema de Segurança Nacional.] 


No contexto da segurança marítima, e para fazer face aos desafios e ameaças que pairam sob o espaço marítimo, Cabo Verde vem estabelecendo parcerias com base numa nova modalidade de cooperação em matéria de segurança marítima – a Segurança Cooperativa – assente em tratados de fiscalização conjunta do espaço marítimo sob a sua soberania ou jurisdição nacional com países amigos. 

Esses instrumentos jurídicos têm sido celebrados pelo Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde, pois, este é o departamento governamental responsável pela coordenação da execução da política de segurança nacional. Ao abrigo desse regime, Cabo Verde concede autorização as unidades navais da Marinha de outro país para operarem em ações de fiscalização das águas sob jurisdição ou soberania do país, de acordo com uma ação previamente planeada, com vista à garantia do cumprimento das leis e regulamentos vigentes na legislação cabo-verdiana. Normalmente, as atividades operacionais incluem o intercâmbio de informações e o patrulhamento conjunto.

O primeiro tratado celebrado foi a 16 de setembro de 2006 com Portugal, denominado Tratado entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa no Domínio da Fiscalização de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição da República de Cabo Verde.

O preâmbulo do referido tratado ressalta o dever de cooperação dos Estados no combate às diversas formas de criminalidade organizada, decorrentes nomeadamente de diversas resoluções das Nações Unidas e convenções internacionais. Igualmente reconhece o posicionamento geoestratégico de Cabo Verde e a existência de um interesse recíproco em reforçar os laços de cooperação, com o propósito comum de combater determinados tipos de ilícitos e promover com isso, a paz e a segurança na região. 

De frisar que, Cabo Verde encontra-se localizado no meio de três continentes – África, Europa, América – pelo que, qualquer atividade ilícita que afeta o país, ou a região do Atlântico, pode ter consequências diretas nesses três continentes. O objetivo adjacente a tais ações é, fundamentalmente, estancar e/ou combater as atividades ilícitas antes que extravasam as fronteiras continentais, para além do reconhecimento que as ameaças atuais são globais e, portanto, exigem respostas globais. 

O Tratado celebrado com Portugal estabelece as bases do patrulhamento conjunto dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição de Cabo Verde, cujo modus operandi pode assumir as seguintes modalidades:

a) Fiscalização com embarcações das duas Partes;

b) Fiscalização com embarcações da Parte Portuguesa com a presença efetiva e obrigatória de autoridades da Parte Cabo-Verdiana a bordo, bem como de equipamento naval de abordagem[footnoteRef:112].  [112:  Cf. Artigo 2.º do Tratado entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa no Domínio da Fiscalização de Espaços Marítimos sob Soberania ou Jurisdição da República de Cabo Verde.] 


O despoletar desses exercícios carece, primeiramente, de uma solicitação formal por parte das Autoridades Cabo-verdianas às Autoridades Portuguesas. Posteriormente, a Marinha Portuguesa disponibiliza unidades navais para participarem em ações de fiscalização conjunta das áreas sob soberania ou jurisdição da Parte Cabo-Verdiana, e quando necessário, também participam elementos das forças e serviços de segurança portugueses vocacionados para essas ações. As modalidades, período e duração dessas ações são acordados previamente entre os dois países.

Essas ações de fiscalização permitem, igualmente, reforçar das capacidades nacionais neste domínio, uma vez que, quando as equipas de fiscalização de Cabo Verde são transportadas a bordo de unidades navais da Marinha Portuguesa, os últimos prestam apoio em matéria de formação profissional. 

No que se refere ao direito de visita, prevista no artigo 9.º deste Tratado de Fiscalização, este documento permite que as equipas da Marinha Portuguesa visitem e fiscalizem um navio suspeito, prevendo, no entanto, que o apresamento de um navio deve ser efetuado por uma equipa de fiscalização de Cabo Verde, e posterior tomada de medidas judiciais por parte das Autoridades Cabo-verdianas.

De realçar que, o artigo 110.º da CNUDM estipula que um navio só é obrigado a parar a fim de ser revistado no Alto Mar, e nas seguintes situações: se o navio se dedica à pirataria e ao tráfico de escravos, se é utilizado para efetuar transmissões não autorizadas e o Estado de bandeira do navio de guerra tem jurisdição nos termos do artigo 109.º da CNUDM, se não tem nacionalidade, ou se tem a mesma nacionalidade que um navio de guerra, embora arvore uma bandeira estrangeira ou se recuse a içar a sua bandeira. O Tratado de Fiscalização celebrado entre Cabo Verde e Portugal constitui um dos casos excecionais do artigo 110.º da CNUDM, ou seja, quando tratados estabelecidos conferem poderes para efetuar visitas a um navio que se encontra no espaço marítimo sob jurisdição de outro país.

Posteriormente, e com a mesma modalidade, foram celebrados outros instrumentos jurídicos, a saber:

1. Memorando de Entendimento entre a República de Cabo Verde e o Reino da Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição ou soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2007, em Madrid; e o Acordo entre a República de Cabo Verde e o Reino da Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição ou soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2008, na cidade da Praia.

2. Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece as condições para a realização de operações de vigilância e patrulha conjunta e de embarque de Destacamentos das Forças de Autoridades Cabo-verdianas, assinado a 19 de Junho de 2009. 

Os dois instrumentos jurídicos assinados entre Cabo Verde e o Reino da Espanha têm os mesmos objetivos e modalidades de cooperação que o Tratado de Fiscalização assinado anteriormente com Portugal, com a exceção que estes têm um elemento inovador: a vertente aérea, para além da vertente marítima. 

De realçar que, em 2012, Cabo Verde e Portugal assinaram um Protocolo na vertente SAR - Busca e Salvamento. Ainda, entre Cabo Verde e Espanha já existia um Protocolo, assinado a 16 de março de 1996, que permitia a realização de exercícios conjuntos, a saber: CANASAR (Canárias Search and Rescue) e CAVSAR (Cabo Verde Search and Rescue).O objetivo desses exercícios era treinar as respetivas forças para operações Busca e Salvamento (SAR). Mais tarde, esse Protocolo foi substituído pelo Acordo Técnico sobre Cooperação e Apoio Mútuo entre os Serviços de Busca e Salvamento Aéreo, assinado entre os dois países, a 18 de fevereiro de 2000. 

No que se refere ao Memorando assinado com a Grã-Bretanha, este contempla apenas a vertente marítima. Este Memorando estabelece que nas operações conjuntas de combate ao narcotráfico em águas internacionais do Oceano Atlântico e espaços marítimos sob soberania e jurisdição da República de Cabo Verde, as Forças de Autoridades Cabo-verdianas, constituídas pela Guarda Costeira de Cabo Verde e Policia Judiciária, podem embarcar em quaisquer navios da Royal Navy e Royal Fleet Auxiliary. De realçar que, quando necessário, os participantes mantêm ligação estreita com o Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics, sediado em Lisboa, Portugal e/ou com outras organizações[footnoteRef:113]. [113:  Cf. Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece as condições para a realização de operações de vigilância e patrulha conjunta e de embarque de Destacamentos das Forças de Autoridades Cabo-verdianas.] 


As operações de fiscalização das zonas marítimas de Cabo Verde têm sido realizadas, igualmente, com outros parceiros internacionais, designadamente com os Estados Unidos de América, para a qual são assinados instrumentos jurídicos que permitam realizar essas operações, prevendo que no futuro venha a ser assinado um acordo nas mesmas modalidades que os assinados com Portugal, Reino da Espanha e Grã-Bretanha.

Essas operações de fiscalização têm permitido colocar em prática algumas das disposições contidas nos instrumentos jurídicos regionais e internacionais sobre a matéria, para além de auxiliar na capacitação de nacionais, e permitir a troca de experiências. No entanto, um dos grandes inconvenientes dessas operações de fiscalização recai sob a calendarização das mesmas, uma vez que não ocorrem durante o ano inteiro, são ações pontuais, que dependem da disponibilidade da outra Parte. Deste modo, no mesmo período podem coincidir mais de uma operação de fiscalização e noutros não serem realizadas nenhuma operação.

Os parceiros de Cabo Verde nessas operações têm sido essencialmente países do Norte, pelo que considera-se que o país deve celebrar tratados do mesmo teor com países vizinhos, designadamente Senegal e Mauritânia, países com quem Cabo Verde comparte fronteiras marítimas e áreas de Busca e Salvamento. De realçar que, nos anos oitenta os países da sub-região oeste africana realizaram operações de fiscalização no domínio das pescas, financiadas pelo Luxemburgo. 

Neste sentido, urge retomar essas operações de fiscalização, abarcando não apenas a pesca ilegal, na medida em que tais ações poderão colmatar os períodos “vazios” de fiscalização, para além de que a troca de experiência poderá ser uma mais-valia, uma vez que as ameaças muitas vezes provêm da terra para o mar e, como tal exigem o conhecimento mínimo das situações interna dos próprios Estados.







































Conclusão



Ao longo desta dissertação ficaram nítidas as múltiplas e complexas vulnerabilidades e ameaças ao espaço marítimo, essencialmente as que provêm do interior dos Estados. Essas ameaças, sejam reais ou potenciais, acarretam preocupações acrescidas para os Estados e/ou regiões. A não existência de uma definição universal do termo segurança marítima dificulta, de certo modo, a identificação de condições consideradas imprescindíveis para a segurança marítima e a própria edificação de políticas nacionais direcionadas para o espaço marítimo.

Neste contexto, reafirmamos o principal objetivo que está na génese deste trabalho, isto é, o de promover uma reflexão sobre as principais ameaças à segurança marítima, analisar os efeitos dos novos desafios à segurança marítima na segurança nacional de Cabo Verde, e de que modo as ações cooperativas podem incrementar a segurança marítima de um pequeno Estado arquipelágico e insular

Na região da África Ocidental enumeramos várias ameaças à segurança marítima, entre as quais, a criminalidade transnacional organizada, particularmente o tráfico de drogas e de armas, o terrorismo, a pirataria marítima e assalto à mão armada no mar, que em nossa opinião carecem de medidas mais urgentes, pois os efeitos perniciosos destas atividades ilícitas e crimes, frisados ao longo deste trabalho, têm interferências na estabilidade interna desses países. No que refere as medidas adotadas a nível regional, constatámos que muitas iniciativas já foram adotadas e outras estão em curso, mas muitos desses mecanismos e medidas carecem de maior pragmatismo e de efetiva implementação, tanto a nível interno como regional. Além disso, devem ser implementadas as medidas vigentes nos principias instrumentos jurídicos internacionais, como, por exemplo, a instalação do Código ISPS nas instalações portuárias.

Face ao que precede, urge adotar estratégias regionais direcionadas especificamente para a área marítima, pois se denota que existe uma grande dispersão de instrumentos que nem sempre estão interligados, o que pode conduz a duplicação de esforços e ações e, consequentemente, espaços “vazios de poder” por inoperância do Estado costeiro, falta de fiscalização e de interligação entre os diversos organismos e/ou má gestão dos parcos recursos existentes. Esses espaços são rapidamente aproveitados pela criminalidade transnacional organizada e por outras atividades ilícitas. A par disso, devem ser elaboradas estratégias que têm em conta os fatores internos de instabilidade, como a pobreza, o desemprego, os golpes militares, entre outros. A superação desses desafios assume-se, pois, fundamental para assegurar a criação de um ambiente de paz, e contribuir para a estabilidade internas, a criação de riquezas e/ou desenvolvimento desses países.

Cabo Verde, como país integrante do espaço da CEDEAO e como ponto nodal das principais rotas marítimas entre África, Europa e América, os fenómenos criminais que se desenvolvem no Atlântico e, particularmente, na sub-região da África Ocidental são desafios à segurança do país. Neste sentido, têm sido adotadas várias medidas, tanto na aquisição de materiais e equipamentos de vigilância e fiscalização, como de capacitação dos recursos humanos.

Se antes a preocupação do país estava voltada para questões de foro eminentemente de subsistência e a questão da segurança nacional encontrava-se, até certo ponto, diluída no conceito de defesa nacional, atualmente foram elaborados vários documentos internos com uma visão ampla de segurança nacional, que demonstram a clara preocupação do país para com as novas ameaças. Desses documentos, destaca-se o CESDN que considera como relevantes para a segurança nacional as ameaças tradicionais, mas, igualmente, as novas ameaças, designadamente o tráfico de drogas e de armas, o terrorismo e a pirataria marítima moderna.

Tendo em conta os escassos meios existentes para uma fiscalização e vigilância ativa e eficaz dos espaços marítimos sob sua jurisdição, Cabo Verde tem apostado em abordagens flexíveis e de cooperação para vigilância, controlo e fiscalização desses espaços, assente no conceito de segurança cooperativa. As ações de fiscalização conjunta do espaço marítimo de Cabo Verde têm permitido suprimir algumas deficiências nesta área e proporcionar maior segurança no seu espaço marítimo, para além de capacitar oficiais nacionais e de promover a troca de experiências. 

No entanto, ressaltamos que um calendário elaborado por Cabo Verde e os seus parceiros permitiria tirar maiores vantagens dessas operações e evitar, desde logo, a sobreposição de operações. A par disso, pensamos que tais operações devem ser alargadas aos países vizinhos como Senegal e Mauritânia, com quem Cabo Verde comparte fronteiras marítimas e áreas de Busca e Salvamento, de modo a colmatar os períodos do ano sem fiscalização e, porque as ameaças provêm maioritariamente do interior do Estados as similitudes internas constituem, sem dúvida, uma mais-valia. 

É crucial considerar as várias facetas da segurança marítima, que passa por medidas e ações operacionais, mas é necessário, igualmente, suprimir as lacunas que possam existir na legislação nacional do país. Para além da adesão aos instrumentos regionais e internacionais no domínio da segurança marítima torna-se necessário incorporar esses instrumentos jurídicos na legislação interna do país. Além disso, é fundamental continuar a adquirir mais e melhores meios de fiscalização e vigilância marítima.

O possível alargamento do espaço marítimo, com a extensão da Plataforma Continental de Cabo Verde, assim como, os múltiplos usos desse espaço criarão novos desafios para a vigilância e fiscalização marítima no futuro. Apesar de Cabo Verde ter edificado recentemente um Sistema de Segurança Nacional, o país carece, igualmente, de um Sistema de Segurança Marítima. O que existe atualmente é um conjunto de instituições que lidam com vários aspetos relacionados com as questões marítimas, não existindo uma agenda própria, estratégia e processo sistemático de coordenação entre as ações desses setores. 

Urge dotar o arquipélago de um Sistema de Segurança Marítima adequada aos seus interesses e aos desafios atuais desse espaço. Um sistema abrangente de Segurança Marítima incluiria uma abordagem holística para o espaço marítimo cabo-verdiano, fornecendo um mecanismo de coordenação entre os vários órgãos/agências que lidam com as questões marítimas em Cabo Verde, para além da definição clara de responsabilidades dos diversos intervenientes a nível interno, e um posicionamento sincronizado no plano externo. Em termos globais permitiria atribuir uma vertente preventiva às operações no espaço marítimo, o que pressupõe utilização racional de recursos e intervenções menos onerosas e mais eficazes. 

Dado à escassez dos recursos e à natureza multifacetada dos desafios e ameaças, esse Sistema de Segurança Marítima deve ser implementado em estreita ligação com a segurança cooperativa, ou seja, com as atuais e futuras parcerias efetuadas nesse domínio. Só assim, Cabo Verde poderá tirar todas as vantagens do seu imenso mar e ao mesmo tempo desempenhar um papel ativo como security providers, ou seja, promovedor de segurança para embarcações, pessoas e cargas que transitam pelos espaços marítimos sob sua jurisdição e pelo oceano Atlântico em geral.
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· Acordo entre a República de Cabo Verde e o Reino da Espanha sobre Fiscalização Conjunta dos Espaços Marítimos sob Jurisdição ou soberania de Cabo Verde, assinado a 21 de fevereiro de 2008, na cidade da Praia.



· Memorando de Entendimento entre o Governo da República de Cabo Verde e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que estabelece as condições para a realização de operações de vigilância e patrulha conjunta e de embarque de Destacamentos das Forças de Autoridades Cabo-verdianas, assinado a 19 de Junho de 2009. 



· Ministério da Defesa Nacional de Cabo Verde, Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional, 2011.



· Lei nº 70/VI/2005, de 27 de junho de 2005 que cria os Serviços de Informações da República.



· Lei nº 31/VIII/2013, de 22 de maio de 2013, que estabelece o regime jurídico relativo às armas e suas munições e institui o Sistema Integrado de Gestão da Informação de Armas, Munições e Proprietários. 



· Lei nº. 38/VII/2009, de 20 de abril, que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores.



· Decreto-Lei nº 51/2013, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece o Sistema de Segurança Nacional.
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