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Exemplo de Conhecimento do domínio Marítimo 
´ Relevânica para o compartilhamento e coordinação de informações 
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INTERNO VERSUS EXTERNO: DESAFIOS PARA 
ABORDAGEM ABRANGENTES 

´ Ligação	em	compartilhamento	de	informações	entre	capacidades	internas	e	
externas	

´ Diversas	interpretações	sobre	as	leis	do	mar	

´ Capacidades	institucionais	escassas	para	segurança	marítima	
´  Insuficientes/fracos	enquadramentos	jurídicos		

´ Mandatos	sobrepostos	para	agências	com	funções	de	segurança	marítima	

´ Participação	fraca	em	meios	jurídicos	internacionais	
´ Falta	de	procedimentos	(por	exemplo,	MOUs	–	Memorando	de	

entendimento)	para	troca	de	informações	

´ Recursos	insuficientes	–	falta	de	capacidade	para	colaboração	regional	na	
ausência	ou	de	poucos/nenhum	treinamento/exercícios	

´  Incompatibilidade	de	projeto	de	doador	



Compartilhamento de Informações 
internas – Abordagem do governo inteiro 

´  Componentes do compartilhamento de informações internas 

´  Benefícios  

´  Exemplo para uma estratégia jurídica legítima nacional  

        Conhecimento situacional compartilhado 
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´  Componentes 

´  Desafios:  

´ Quadros (inclusive a nível nacional) 

´ Ausência de um único ponto de contato 

´ Reforço das capacidades 

´ Cegueira do mar 

´ Ausência de SOPs 

´ Relutância ao compartilhamento 

de recursos para MDA  

    e avaliações de ameaças 

    

Compartilhamento de informações externas 
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Compartilhamento de informação interna: Um 
estudo de case de Quênia 

´  Agências com uma função na Segurança Marítima 

´  Emersão de uma abordagem coordenada sobre a Segurança Marítima 

´  Desenvolvimento de legislações nacionais relevantes 

´  O foco atual no desenvolvimento da economia azul 

´  Vontade política e compromisso com of quadros jurídicos internacionais 

´  Compartilhamento de recursos para segurança marítima 

´  Comitês conjuntos para compartilhamento de informações e 
estabelecimento de pontos de contato 
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Compartilhamento de informação externa: um 
caso sobre o Código de Conduta de Djibouti 

O trabalho delineado no Código visa melhorar a coordenação e a cooperação 
regional e é baseado em 4 pilares gerais: 

ü  Compartilhamento de informação 

ü  Desenvolvimento de capacidades 

ü  Atualização de legislação nacional 

ü  Treinamento Regional 

Forças 

´ Rede de Ponto Focal Nacional (NFP)  

´ Centros de compartilhamento de informações(ISCs) 

´ Cooperação Civil / militar: Exercícios Conjuntos/treinamento 

´ DCoC Fundo de Segurança 

´ Facilitação de desenvolvimento de capacidades  

´ Coordenação transnacional entre os Estados signatários, outros Estados membros 
da OMI, entidades das Nações Unidas e outros parceiros internacionais. 



Indo além da Pirataria: Alterações de Jeddah ao 
DCOC 

O declínio da pirataria na região criou a oportunidade para a região considerar a implementação de programas 
de desenvolvimento de capacidade para evitar o ressurgimento da pirataria e lidar com outros crimes 
marítimos organizados transnacionais 

Lições Aprendidas 
O Código Revisado levou em consideração as lições aprendidas de:  
1. Código de Conduta de Djibouti  
´ Organização nacional é crítica  
´ Desenvolver capacidade nacional para proporcionar sinergias com inciativas regionais 
´ Aceitação do mais alto nível político 
´ Comitê Nacional de Segurança Marítima e Facilitação 
´ Cooperação inter-agências / abordagem de todo o governo 
2. Foco no desenvolvimento de capacidade nacional – depois regional  

´  Obter todas as agências relevantes interessadas 
´  Estratégia de quadro geral 
´  Pescaria é um gerador de receita 
´  Segurança apoia o desenvolvimento (foco na Economia Azul) 

 

 



Projeto de equipamento MDA: 

´  A	OMI	entregou	uma	série	de	programas	de	equipamentos	como	esforço	
para	desenvolver	o	conhecimento	da	situação	marítima	na	região.		

´  A	justificativa	para	isso	foi	que,	enquanto	a	ISN	forneceu	uma	ligação	de	
compartilhamento	de	informações	entre	os	Estados	regionais,	não	gerou	a	
informação,	e	era	necessária	um	maior	conhecimento	sobre	o	que	estava	
acontecendo	no	espaço	marítimo	para	fazer	isso.		

´  Duas	parcerias	principais	já	foram	estabelecidas	baseadas	na	vontade	da	OMI	
através	do	DCoC	para	vincular	forças	marítimas	com	os	MRCCs	e	a	ISN.	 
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Projetos MDA Contd… 

Quênia	
	
• Aquisição	e	instalação	de	rede	de	radio	VHF-marinha	ao	longo	da	litoral	da	
Quênia	para	melhorar	a	reportagem	de	incidentes	marítimos.		
	

• O	projeto	é	financiado	pelo	Fundo	Fiduciário	DCoC	(US	$400.000)	
(Dinamarca)	e	implementado	em	conjunto	pela	IMO	e	o	KMA	

	
• Levantamento	do	site	complete	e	especificações	de	equipamentos	
apresentadas	à	KMA	para	licitação.		

• O	projeto	recebeu	incentivos	após	o	governo	dos	EUA	e	o	projeto	EU	
CRIMARIO	concordaram	em	financiar	um	componente	AIS	de	alto	padrão,	de	
acordo	com	as	ambições	do	Governo.		



Lições aprendidas da Quênia sobre compartilhamento 
de informações  

   
Estabelecimento de Centros de Compartilhamento de Informação e Pontos Focais Nacionais: 
1) Os centros sugerem que os atores de segurança engajam em projetos conjuntos e 
interagem diariamente                                               

2) por vez, forneceu as condições prévias de uma interação de segurança mais 
sustentada na forma de comunidades de segurança marítima 

3) Estabelecimento da Comitê de Segurança Marítima/JOC  

4) Legislação nacional para domesticar quadros jurídicos e internacionais 

5) Quadro para a segurança marítima e estabelecimento do Serviço da Guarda Costeira 
em estágios avançados 

 Exercícios	que	promovem	operações	 coordenadas	entre	navios	 internacionais	e	autoridades	nacionais: 
exercícios PIREX e Cutlass Express  

Estabelecimento de instalações de treinamento: instalações de treinamento do GMDSS no 
Mombasa ISC para cursos de operador SAR & GMDSS. 
Cursos de compartilhamento de informações (ISC) – com foco em ISC TI/ Manuntenção de rede &  
habilidades de análise de dados têm capacidade aprimorada da equipe. 

O DCOC, por exemplo, criou uma base de cooperação técnica entre os Estados DCoC, 
IMO e Parceiros Internacionais. 



Sinergias antecipadas para alavancar o 
compartilhamento de informações internas e 
externas 

´ Fusão do Grupo de Trabalho de Capacitação Regional do Grupo de Contato 
sobre Pirataria próximo à costa da Somália com o Grupo de Trabalho DCOC 
sobre o desenvolvimento de capacidade (Eliminação de projetos sobrepostos 
por doadores conforme  prioridades nacionais bem desenvolvidas) 

´ Ampliação do escopo de ferramentas para compartilhamento de informações  
´ Compartilhamento regional de ferramentas MDA (AIS) 
´ Treinamento aprimorado por destacamento de oficiais para o ISC regional 
´ Planos regionais de SAR e desenvolvimento de SOPs para mandatos 

ampliados sobre compartilhamento de informações  
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