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RESOLUÇÕES 1º AGO 2019 

 

INTRODUÇÃO 

A 1ª AGA da Associação foi realizada no Hotel Federal 

Palace nos dias 27 e 28 de março de 2019. 

BOAS MENSAGENS RECEBIDAS 

1. Juvenal J M Shiundu Diretor Interino da Divisão de 

Cooperação Técnica da Organização Marítima Internacional 

2. Presidente Afrexim Bank HE B Oramah 

3. Ele Humphrey D Igeiseb Alto Comissário da Nambia para a 

República Federal da Nigéria 

4. HE Solomon Kasasira Alto Comissário da Uganda na 

República Federal da Nigéria 

5. Diretor Geral da Agência Marítima e de Segurança da 

Nigéria, Dr. Dakuku Peterside. 

 

RESOLUÇÕES: 

 

1. Missão 

A Declaração de Missão será expandida para incluir o apoio 

da Associação da unidade Africana de Intra-Comércio e os 

objetivos louváveis do Shippers Council na proteção do 

interesse de carga na África. 

2. Constituição 
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Uma constituição alterada será aprovada até a 2a semana 

de abril. 

Isso será distribuído aos membros e ao governo das 

Seychelles. 

3. Afiliação 

Será ampliado para incluir toda a cadeia logística da 

Indústria Marítima; 

Várias categorias de membros devem ser criadas. Todos os 

delegados da 1ª AGA foram adotados como membros. 

 

4. Executivos 

Um segundo vice-presidente foi nomeado. 2º vice-

presidente, Sr. Conrad Benoiton. 

Amegnido Gato, da TOGO, será abordado novamente para 

confirmar sua disposição de fazer parte dos executivos. 

 

5. Financiamento 

A Secretaria foi mandatada para elaborar um orçamento 

para consideração imediata. A iniciativa do Governo das 

Seychelles para obter financiamento para a construção do 

edifício sede da Associação e para a concessão de 

subvenções foi reconhecida e apreciada. O Secretário Geral 

trabalhará com o 2º vice-presidente sobre isso. 

 



3 
 

6. Unidade Marítima da União Africana 

A Associação apreciou esta oportunidade de trabalhar com 

a União Africana e decidiu que o Secretário Geral e um outro 

deveriam proceder à Etiópia. Um orçamento deve ser 

preparado para consideração urgente. 

A agenda para o transporte marítimo em África deve ser 

organizada sob a presidência da Autoridade dos 

Transportadores de Gana, apoiada por dados empíricos. 

 

7. Africa Shipping Line 

A Associação aprovou o registo de uma Linha Africana de 

Navegação, conforme proposto na Carta Africana de 

Transportes Marítimos e nas subsequentes legislações da 

União Africana. 

A Associação promoverá a idéia da Frota Nacional de 

Embarcações e uma Frota Pan-Africana de Embarcações. 

Isto terá um grande impacto económico no continente 

africano e será um dos principais impulsionadores da 

Agenda Comercial Intra-Africana. Sob a presidência de Chisa 

Uba, será feito um amplo trabalho. Foi acordado que será 

uma iniciativa impulsionada pelo setor privado. 

A Associação abordará o Banco AFREXIM e a Comissão 

Econômica da África para solicitar colaboração com eles 

sobre isso. 

Acordou-se que é um conceito que a Associação apoiará e 

dirigirá por meio de uma subsidiária. Reconheceu-se que há 
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necessidade de mais advocacia de vários estados membros 

em África. 

 

8. Africa @Nor Shipping 2019 

A associação incentiva todos os membros a participar do 

evento, especialmente porque a Associação é co-

organizadora e terá um estande de exposição. 

A iniciativa do Governo das Seychelles para solicitar o apoio 

do Governo norueguês à Associação foi apreciada. 

 

9. Fórum de Investidores Seychelles setembro de 2019 

Isso foi aprovado, mas sujeito a uma decisão final após a 

NOR 2019. 

O apoio financeiro da Seypec de US $ 70.000 foi apreciado 

pela Associação. 

 

10. Africa Trade Fair 2020 

A Associação expressou seu agradecimento aos 

organizadores da primeira edição da Feira, especialmente o 

estande dado à Associação. 

A Associação solicitará aos organizadores que considerem 

uma parceria com eles na organização da Feira Comercial 

Kigali 2020. 

 

11. Alianças Estratégicas 
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A Associação apreciou as alianças existentes que foram 

forjadas e resolvidas para construí-las. 

A Associação iniciará outros como um dos principais 

impulsionadores para alcançar seus objetivos. 

 

12. AFRICAN SHIPOWNERS AND ASSOCIATIONS 

Serão engajados no objetivo das Associações e com vistas à 

sinergia de esforços 

 

13. ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL 

A associação resolveu enviar ao SG uma carta de 

agradecimento. A Associação aprecia a mensagem de boa 

vontade e resolveu abordar a Divisão Africana da IMO para 

apoiar o desenvolvimento de uma frota africana. 

 

14. PRÓXIMA AGM 

Namíbia, de 25 a 26 de março de 2020 


