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A comunidade internacional tem de-
senvolvido, ao longo dos tempos, 
uma actividade de produção normati-
va destinada a enquadrar a captura e a 
gestão das populações de mamíferos 
marinhos. O presente texto pretende 
sistematizar aqueles que considera-
mos como alguns dos mais relevantes 
aspectos dessa actividade, para além 
de efectuar as devidas referências às 
práticas que se têm vindo a concre-
tizar, nas instâncias internacionais 
competentes e a nível nacional. Trata-
-se de uma matéria que tem colhido a 
devida atenção por parte da comuni-
dade internacional, tendo em conta o 
acervo histórico, social e cultural que 
lhe subjaz, mas igualmente as inci-
dências de natureza política, jurídica e 
económica que manifestamente com-
porta. A perspectiva transmitida por 
este texto prende-se com a realidade 
que, em nosso entender, condicio-
na o desenvolvimento da actividade. 
Julgamos estar em presença de uma 
‘realidade tripolar’ assente nas se-
guintes vertentes: a captura de espéci-
mes; a produção legislativa a decorrer 
da ‘prática dos Estados’; as negocia-
ções internacionais que originam os 
textos multilaterais. Neste contexto, 
poderá colocar-se a questão da even-
tual autonomização da actividade de 
investigação científica. Julgamos que 

esta actividade desempenha um papel 
importante relativamente ao enqua-
dramento das opções, assumindo-se 
preferencialmente como um dos ele-
mentos que estão presentes no âmbito 
do processo de tomada de posições 
em matéria de prática legislativa.
Convirá também, desde logo, alertar 
para o facto de que nos movemos 
numa área onde se manifestam ex-
pressões de índole diversa (‘activida-
de baleeira’, ‘mamíferos marinhos’, 
‘cetáceos’,…). De facto, os mamí-
feros marinhos da ordem cetácea são 
vulgarmente denominados ‘cachalo-
tes’, ‘rorquais’ e ‘baleias’, ‘focas’, 
‘golfinhos’, ‘toninhas’ ou ‘botos’, 
inseridos em diversas ordens, subor-
dens, famílias e espécies. Dado que 
se trata de uma realidade que inclui 
diferentes ‘sub-espécies’ ao nível do 
objecto das várias intervenções legis- 
lativas e ao nível das respectivas 
designações, procuraremos efectuar 
um excurso pelos quadros normati-
vos mais significativos, de modo a 
abranger, com a maior latitude possí-
vel, esta temática. Julgamos, em todo 
o caso, que a expressão ‘actividade 
baleeira’ se adequa, de forma geral, 
ao contexto mais relevante propor-
cionado pelas actuais regras jurídicas 
aplicáveis neste domínio.

1. iNtrodução. quEstõEs dE ordEm tErmiNológica
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Ao longo dos tempos, têm sido adop-
tados múltiplos instrumentos desti-
nados a enquadrar esta actividade. 
Uma observação inicial que devemos 
efectuar é a seguinte: por um lado, 
verifica-se um ‘desfasamento tem-
poral’ na adopção de tais instrumen-
tos; por outro, tem-se tentado regular 
exaustivamente a actividade, através 
da aprovação de instrumentos que 
cobrem o maior número possível de 
espécies e abrangendo áreas signifi-
cativas do ponto de vista geográfico. 
Em relação ao primeiro aspecto, há 
que referir que o acordo multilateral 
que constitui uma das grandes refe-
rências neste domínio é adoptado 
nos anos quarenta do século passado. 
Trata-se da Convenção Internacional 
para a Regulação da Actividade Ba-
leeira1, adoptada em Washington em 
2 de Dezembro de 1946, que instituiu 
a Comissão Baleeira Internacional 
(CBI). Por outro lado, a outra grande 
referência em matéria de governação 
dos oceanos, a Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar 
(adiante designada por CNUDM), 
procurou igualmente estabelecer al-
guns princípios de base orientadores. 
Vale a pena, a este propósito, relevar 
que as disposições pertinentes da 

1 ‘International Convention for the Regula-
tion of Whaling’ na designação oficial.

CNUDM2 estabelecem que, no que 
diz respeito às espécies altamente 
migratórias enumeradas no Anexo I 
da Convenção, os Estados devem 
cooperar com vista à conservação e 
à utilização óptima de tais espécies, 
devem cooperar no seio de organi-
zações internacionais ou criar tais 
organizações quando elas não exis-
tam, não ficando prejudicados os di-
reitos dos Estados de proibir, limitar 
ou regulamentar o aproveitamento de 
mamíferos marinhos de modo mais 
estrito que o previsto na Parte da 
Convenção que disciplina as activi-
dades na Zona Económica Exclusiva 
( Parte V). A Convenção estabelece, 
neste âmbito, que “os Estados devem 
cooperar com vista a assegurar a con-
servação dos mamíferos marinhos e, 
no caso dos cetáceos, devem traba-
lhar em particular, por intermédio de 
organizações internacionais apropria-
das, para a sua conservação, gestão e 
estudo”. Esta disposição (artigo 65.°), 
por força do artigo 120.°, aplica-se 
igualmente à conservação e gestão 
dos mamíferos marinhos no alto mar. 
Mas acresce referir que, em virtude 
do artigo 116.° 3, os interesses de 
pesca no alto mar devem respeitar os 

2 Cf. os artigos 64.° e 65.° da Convenção.
3 Os artigos 116.° e 120.° estão inseridos na 

Parte VII ( Alto mar ) da CNUDM.

2. coNtEúdo E alcaNcE dos iNstrumENtos iNtErNacioNais
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direitos, os deveres e os interesses dos 
Estados costeiros previstos naquela 
norma. Com efeito, aquela disposição 
da CNUDM veio permitir o direito 
do Estado costeiro ou a “competência 
de uma organização internacional” 
para proibir, limitar ou regulamentar 
o aproveitamento dos mamíferos ma-
rinhos de maneira mais restrita que 
a prevista nesta Parte da Convenção 
(e sem limitação de ordem geográ-
fica). Para além disso, o elemento 
literal deste normativo configura um 
regime de conservação , no sentido de 
“protecção”.
Embora se possa concluir que não 
estamos em presença de um regime 
idêntico ao da normal exploração dos 
recursos vivos (que podem também 
evoluir simultaneamente em áreas sob 
jurisdição nacional ou em alto mar), 
não poderemos deixar de reconhecer 
que a expressão “aproveitamento” 
implica a legitimidade da utilização 
destes recursos nomeadamente em 
termos de captura de espécimes, nos 
termos acordados no seio das organi-
zações internacionais competentes ou 
no quadro de legislação nacional que 
seja conforme aos princípios vertidos 
na CNUDM. O alcance destas dispo-
sições da CNUDM, relativamente às 
actividades susceptíveis de ter inci-
dências nas populações de mamíferos 
marinhos, é, em substância, o seguin-
te: o Estado costeiro detém compe-
tência para adoptar e aplicar quadros 

normativos sobre protecção de ma-
míferos marinhos em todos os espa-
ços marítimos, com excepção do alto 
mar. Mas para além disso, o Estado 
do porto, nos termos gerais do direito 
internacional, tem legitimidade para 
estabelecer condições de entrada no 
porto, o que implica a possibilidade 
de recusar a entrada a navios que te-
nham violado a regulamentação sobre 
protecção de mamíferos marinhos em 
quaisquer espaços marítimos (mar 
territorial, zona económica exclusiva 
ou alto mar). Não podemos deixar de 
referir ainda, por se inserirem neste 
contexto, os artigos 192.° a 194.° da 
CNUDM, integrados na sua Parte XII 
(Protecção e Preservação do Meio 
Marinho), em particular o n.° 5 desta 
última disposição, segundo o qual as 
medidas cometidas aos Estados por 
força desta Parte devem incluir as 
julgadas necessárias para proteger o 
‘habitat’ de espécies e outras formas 
de vida marinha em vias de extinção, 
ameaçadas ou em perigo. Trata-se de 
situações que têm sido identificadas 
relativamente a alguns mamíferos 
marinhos e reconhecidas no âmbito 
de instrumentos internacionais espe-
cíficos.
No âmbito das organizações inter-
nacionais, a CBI detém um conjunto 
vasto de competências. Desde logo, 
pode proceder à regulamentação de 
múltiplos aspectos da actividade, em 
matéria de conservação e de utiliza-



 Fernando José Correia Cardoso 207

ção dos recursos baleeiros: a fixação 
de espécies protegidas e não protegi-
das; a definição da abertura ou fecho 
de épocas de actividade, bem como 
de áreas acessíveis ou não à activida-
de, incluindo a definição de ‘santuá-
rios’; a definição de tamanhos para as 
diferentes espécies; a intensidade da 
actividade, nomeadamente o número 
máximo de exemplares a ser captura-
do em cada época; as especificações 
das artes de pesca a utilizar; o apura-
mento de elementos de natureza esta- 
tística. Pode, além disso, adoptar 
moratórias, autorizar e regulamentar 
a actividade de subsistência e nomear 
observadores encarregados de efec-
tuar visitas a navios-fábrica e a insta-
lações em terra. Compete-lhe ainda 
encorajar a realização de estudos e de 
inquéritos e publicar estas informa-
ções bem como relatórios de activida-
de. Por sua vez, os Estados que sejam 
Partes contratantes encontram-se su-
jeitos a um conjunto de obrigações 
significativo, de que destacaremos as 
seguintes: a punição de infracções; a 
transmissão de informações relativas 
a dados científicos, às capturas, às re-
gulamentações nacionais e às sanções 
aplicadas; a nomeação de inspectores 
nacionais para exercer a actividade de 
verificação da aplicação da regula-
mentação em navios e em instalações 
terrestres.
Dois aspectos convirá relevar neste 
contexto. Um deles refere-se ao âm-

bito de aplicação da Convenção. Tem 
sido colocada pela doutrina a questão 
de saber se a Convenção se aplica 
apenas aos denominados ‘grandes 
cetáceos’ ou se se aplica igualmente 
aos ‘pequenos cetáceos’. Entende-
mos, à luz da evolução do posiciona-
mento da comunidade internacional 
sobre a problemática da conservação 
e da gestão de cetáceos e mamíferos 
marinhos em geral, nomeadamente a 
experiência da aplicação desta Con-
venção, que não se justificará uma 
elaboração que apele a esta dicotomia 
para fazer prevalecer uma ou outra 
das perspectivas. De facto, a comu-
nidade internacional tem procurado 
definir instrumentos consoante as 
necessidades que se fazem sentir rela- 
tivamente a determinadas espécies 
e a certas zonas geográficas. Essa 
produção normativa tem procurado 
abranger realidades diferenciadas que 
têm justificado uma acção que se tem 
traduzido na adopção de convenções 
e de medidas nacionais julgadas aptas 
para a protecção das espécies em 
causa. Sublinhe-se, por outro lado, 
que tem sido prática da CBI a de 
identificar e analisar questões ligadas 
à conservação de pequenos cetáceos 
no âmbio das suas reuniões anuais. 
Poder-se-ia dizer, do ponto de vista 
conceptual, que, à semelhança da 
figura da ‘prática dos Estados’, se 
estaria aqui na presença daquilo que 
seria susceptível de ser designado por 
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‘prática das organizações’, embora, 
neste caso, sem incidências norma-
tivas, e evidenciando um certo afas-
tamento do ‘princípio da especiali-
dade’ que caracteriza o fundamento 
e a acção das organizações interna-
cionais. Em todo o caso, esta prática 
pode, de algum modo, sensibilizar os 
actores clássicos das relações inter-
nacionais (Estados e organizações 
internacionais) para legiferar neste 
âmbito, o que tem acontecido, como 
veremos adiante. O outro aspecto 
prende-se com o procedimento de 
‘objecção’, previsto no Artigo V, 
n.° 3, da Convenção. As objecções 
podem ser apresentadas às alterações 
efectuadas pela CBI ao Programa 
(“Schedule”), nos seguintes termos: 
“Each of such amendments shall 
become effective with respect to the 
Contracting Governments. (…) ex-
cept that (a) if any Government pres-
ents to the Commission objection to 
any amendment (…); (c) thereafter, 
the amendment shall become effec-
tive with respect to all Contracting 
Governments which have not pre-
sented objection but shall not become 
effective with respect to any Govern-
ment which has so objected until such 
date as the objection is withdrawn”. 
Trata-se de um mecanismo que tem 
sido objecto de reflexão no seio da 
CBI, tendo em conta as implicações 
que dele decorrem em termos de ges-
tão das populações e de aplicação das 
regras acordadas.

A Convenção sobre a Conservação 
das Espécies Migratórias Pertencen-
tes à Fauna Selvagem (Convenção de 
Bona, de 1972) contém disposições 
sobre espécies migratórias em perigo, 
que devem ser objecto de protecção 
imediata. Essa protecção inclui medi-
das de conservação e de preservação 
ou de eliminação de efeitos conside-
rados negativos de actividades que 
constituem obstáculos à migração. 
Noutros casos, em que o estado de 
conservação seja considerado desfa-
vorável, esta Convenção prevê a ne-
cessidade de conclusão de acordos 
internacionais. Estas duas categorias 
cobrem diferentes espécies e sub-
-espécies de cetáceos. A Convenção 
sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Fauna e da Flora Selva-
gens Ameaçadas de Extinção (conhe-
cida pela sigla CITES) incluiu, no seu 
Anexo I, um conjunto de espécies da 
ordem ‘Cetáceos’, o que implica res-
trições muito acentuadas do respec-
tivo comércio. Outros instrumentos 
têm estabelecido regras relativas a 
determinadas categorias de cetáceos. 
É o caso dos pequenos cetáceos, que 
têm merecido uma atenção especial 
no que diz respeito a certas áreas. 
Faremos aqui referência a duas con-
venções. O Acordo de 1992 para a 
Conservação dos Pequenos Cetáceos 
do Mar Báltico e do Mar do Norte 
(conhecido pela sigla ASCOBANS) 
é um acordo regional que prevê me-
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didas sobre aspectos muito variados 
nomeadamente a prevenção da po-
luição, as práticas de pesca e o cum-
primento da legislação que proíbe 
capturar e provocar a morte de peque-
nos cetáceos. De notar que o acordo 
se aplica a todos os pequenos cetá-
ceos que evoluem nesta área geográ-
fica, o que demonstra a vontade de 
proceder a uma gestão abrangente. 
O Acordo, em matéria de conservação 
e de gestão do ‘habitat’, revelou uma 
orientação muito interessante, dado 
que se refere à aplicação de medidas 
de prevenção relativas aos recursos 
alimentares dos pequenos cetáceos e 
à questão das perturbações de natu-
reza acústica. O Acordo estabelece 
igualmente que as Partes se esforçam 
por adoptar regulamentação nacional 
sobre interdição de captura e de 
morte intencional. O Acordo de 1996 
sobre a Conservação dos Cetáceos no 
Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Área 
Atlântica Adjacente (conhecido pela 
sigla ACCOBAMS) visa a protecção 
de golfinhos, toninhas e outros cetá-
ceos e prevê a criação de uma rede de 
zonas protegidas destinadas à alimen-
tação e reprodução. O Acordo prevê a 
adopção de medidas que minimizem 
o impacto de outras actividades, a 
análise das interacções entre activi-
dades humanas e os cetáceos (pesca, 
actividade turística ou industrial, po-
luição), o estabelecimento de áreas 
protegidas e a resposta a situações de 

emergência (nomeadamente fenóme-
nos anormais de poluição ou epizoo-
tias). O Acordo não prejudica o direi-
to de as Partes adoptarem medidas 
mais estritas ou as obrigações decor-
rentes, para as Partes, de obrigações 
contidas noutros acordos internacio-
nais. O Acordo sobre a Comissão dos 
Mamíferos Marinhos do Atlântico 
Norte de 1992 (conhecido pela sigla 
NAMMCO) prevê elementos muito 
importantes em matéria de consultas 
regionais, cooperação, ‘gestão racio-
nal’ e estudos. Os órgãos próprios 
devem desenvolver actividade de 
ligação com outros organismos inter-
nacionais, nomeadamente o Conse-
lho Internacional para a Exploração 
do Mar, e promover adequadamente 
medidas de conservação e de gestão, 
e investigação científica. Tudo isto 
sem prejuízo das obrigações decor-
rentes, para as Partes, de outros acor-
dos internacionais4. Também o Mar 
Mediterrâneo tem sido objecto de 
atenção, em termos de competência 
dos Estados costeiros, à luz do direi-
to internacional e das possibilidades 
de coordenação e de cooperação que 
por este são oferecidas. Com efeito, 
“(…) grande parte das águas do Me-
diterrâneo está (…) fora das áreas de 
jurisdição ou soberania dos Estados 

4 O Acordo foi originariamente assinado 
pelas Ilhas Féroé, Gronelândia, Islândia e 
Noruega.
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costeiros. Em consequência, esses 
Estados não dispõem de poderes 
prescritivos e de aplicação para uma 
regulamentação exaustiva das acti-
vidades humanas para além dessas 
zonas, nomeadamente em termos de 
protecção do ambiente marinho e da 
forma como é exercida a pesca (…). 
Fora dessas zonas, os Estados só 
podem adoptar medidas aplicáveis 
aos seus próprios cidadãos e navios. 
Podem ser levadas a cabo conjunta-
mente, no quadro limitado das con-
venções regionais, certas acções para 
a protecção do ambiente marinho e 
da conservação e gestão dos recursos 
vivos, embora subsista o problema da 
execução das decisões adoptadas, no-
meadamente perante Estados tercei-
ros que não são partes nessas conven-
ções. Esta situação resulta do facto de 
que no Mediterrâneo os problemas de 
delimitação das fronteiras marítimas 
entre Estados adjacentes estão liga-
dos a disputas complexas e politica-
mente sensíveis, numa zona que não 
ultrapassa as 400 milhas náuticas de 
largura. A situação é diferente do que 
se passa noutros mares semi-confina-
dos em torno da EU, como por exem-
plo o Mar Báltico, onde a maior parte 
dos países resolveram as questões de 
delimitação”5. Em todo o caso, há 

5 Cf. Comissão das Comunidades Europeias, 
Comunicação ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu – Para uma política marítima inte-

que reconhecer que alguns esforços 
têm sido feitos no sentido da elabo-
ração de instrumentos multilaterais. 
É o caso do Acordo sobre a conser-
vação de cetáceos do Mar Negro, do 
Mar Mediterrâneo e da zona contígua 
do Atlântico (Mónaco, 24 de Novem-
bro de 1996), que valoriza os aspec-
tos de cooperação.
Chegados a este ponto, poderíamos 
razoavelmente questionar-nos sobre 
se a proliferação de instrumentos 
legislativos não será sintoma da 
designada ‘fragmentação do Direito 
Internacional’ que tem sido geral-
mente apontada pela doutrina. Julga-
mos que há que situar a problemática 
relativa a tais instrumentos em dois 
tipos de contexto. Por um lado, há 
que ter a consciência de que não exis-
te um sistema global de governação 
dos oceanos, devidamente legitimado 
a nível internacional. Daqui decorre a 
necessidade de acorrer às diferentes 
situações através de quadros diferen-
ciados. Por outro lado, na matéria que 
nos ocupa, a evolução da actividade 
determinou a adopção, ao longo dos 
tempos, de instrumentos voltados 
para realidades, ora de ordem global 
(por exemplo, a ‘actividade baleeira’ 
em geral), ora de ordem mais locali-
zada (a implicar a aprovação de acor-

grada que garanta uma melhor governação 
no Mediterrâneo, Documento (COM) 466 
de 11 de Setembro de 2009.
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dos de âmbito geográfico determina-
do). Estamos em crer que o conjunto 
resultante da actuação da comunida-
de internacional, nestes moldes, afi-

gura-se compatível com os objectivos 
hoje inscritos na CNUDM e nas con-
venções de carácter multilateral a que 
fizemos referência.

3. aspEctos do coNtExto EuropEu

As preocupações sentidas, a nível 
europeu, relativamente à conservação 
e gestão de populações de mamíferos 
marinhos não são de hoje. De facto, 
têm-se feito sentir, ao longo das últi-
mas décadas, e, no momento actual, 
um número muito considerável de 
Estados europeus tem desenvolvido 
actividade relevante neste domínio, 
nomeadamente através da partici-
pação em convénios internacionais. 
Refira-se, neste contexto, que prati-
camente todos os Estados-Membros 
da União Europeia são membros da 
CBI6.
Por se tratar de um actor internacio-
nal muito relevante em matéria de 
políticas de preservação do meio ma-
rinho, importa introduzir alguns ele-
mentos que individualizam a União 
Europeia, se se tiver em conta a espe- 
cificidade da sua competência, os 
objectivos que lhe estão cometidos 
por força dos Tratados e a acção que 
tem levado a cabo no seio das instân-
cias internacionais. A União tem, por 

6 No presente momento, 25 dos actuais 27 
Estados-Membros da União Europeia, entre 
os quais Portugal.

um lado, procurado aderir aos gran-
des instrumentos internacionais e, por 
outro, tem participado activamente 
nos ‘fora’ por estes previstos. Neste 
contexto, não será de mais relem-
brar alguns dos grandes princípios, 
inscritos em tais instrumentos, que 
norteiam a acção legislativa (o dever 
de tomar ou de cooperar com outros 
Estados para tomar as medidas que, 
em relação aos respectivos nacionais, 
possam ser necessárias para a conser-
vação dos recursos vivos do alto mar; 
a conservação e utilização sustentável 
dos recursos marinhos do alto mar) e 
a aceitação do conteúdo funcional das 
designadas “medidas internacionais 
de conservação e de gestão”. Trata-
-se das medidas destinadas a preser-
var ou gerir uma ou mais espécies de 
recursos marinhos vivos, adoptadas 
e aplicadas em conformidade com 
as disposições pertinentes do direito 
internacional tais como enunciadas 
na CNUDM, a ser adoptadas quer 
por organizações de pesca globais, 
regionais ou sub-regionais, no respei-
to dos direitos e obrigações dos seus 
membros, quer por tratados ou outros 
acordos internacionais.
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Desde logo, haverá que atentar nas 
disposições ‘constitucionais’ relati-
vas aos domínios que aqui se entre-
cruzam. O Tratado da União Europeia 
estabelece que a União se empenha 
no desenvolvimento sustentável da 
Europa e num elevado nível de pro-
tecção e de melhoramento da quali-
dade do ambiente. Dispõe ainda que, 
no âmbito da acção da União na cena 
internacional, são definidas e pros-
seguidas políticas comuns e acções, 
no sentido de assegurar um elevado  
grau de cooperação em todos os 
domínios das relações internacionais 
a fim de, nomeadamente, contribuir 
para o desenvolvimento de medidas 
internacionais destinadas a preservar 
e melhorar a qualidade do ambiente 
e a gestão sustentável dos recursos 
naturais à escala mundial, a fim de 
se assegurar um desenvolvimento 
sustentável7. Por outro lado, o Trata-
do sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) dispõe que a polí- 
tica da União no domínio do ambien-
te contribuirá para uma utilização 
prudente e racional dos recursos natu-

rais, tendo em conta os dados cien-
tíficos e técnicos disponíveis. Esta 
acção não prejudica a capacidade dos 
Estados-Membros para negociar nas 
instâncias internacionais e celebra-
racordos internacionais8. Em matéria 
de competência, o TFUE estabelece 
de modo explícito a competência 
exclusiva da União no que diz res-
peito à conservação dos recursos 
biológicos do mar, no âmbito de uma 
política comum de pescas9. Estamos, 
pois, em presença de um quadro de 
elevada exigência.
Justifica-se aqui uma referência es-
pecial às incidências da prática legis-
lativa da União Europeia no domínio 
dos grandes instrumentos internacio-
nais. Com efeito, encontra-se adqui-
rido que a Comunidade, desde a con-
cepção da política comum de pesca, 
detém competência exclusiva em ma-
téria de conservação e de gestão dos 
recursos da pesca a nível interno e no 
alto mar, em termos de vinculação in-
ternacional a nível bilateral ou multi-
lateral10.

7 Cf. os artigos 3), n.° 3, e 21.°, n.° 2, alínea f) 
do Tratado da União Europeia.

8 Cf. o artigo 191.° do TFUE.
9 Cf. o artigo 3.°, n.° 1, alínea d), do TFUE. 

Para o texto oficial do Tratado, v. o Jornal 
Oficial da União Europeia (JO) n.° C 83, de 
30 de Março de 2010.

10 Cf. os acórdãos do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias de 14 de Julho 
de 1976, Cornelis Kramer/Arrondissemen-
tenrechtbanken van Zwolle en Alkmar, nos

 processos n.os 3,4 e 6/76, Colectânea de 
Jurisprudência, 1976, p. 1279; de 16 de 
Fevereiro de 1978, Comissão / República 
da Irlanda, no processo n.° 61/77, Colectâ-
nea, 1978, p. 417; de 25 de Julho de 1991, 
Comissão / Reino de Espanha, no processo 
n.° C-258/89, Colectânea, 1991, p. 3977; de 
24 de Novembro de 1993, Établissements 
Armand Mondiet SA / Armement Islais 
SARL, no processo n.° C-405/92, Colectâ-
nea, 1993-I, p. 6133.
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A Comunidade havia aceitado o Có-
digo de Conduta da Pesca Responsá-
vel, elaborado no âmbito da FAO11, 
aquando da sua adopção, e assinou a 
CNUDM e aprovou o texto respec-
tivo, nos termos do artigo 3.° do seu 
Anexo IX12. O instrumento de con-
firmação formal, que consta de um 
anexo da decisão de aprovação, con-
tém uma declaração de competência 
exclusiva em matéria de conservação 
e de gestão dos recursos da pesca 
marítima e de compromissos externos 
com os países terceiros ou as organi-
zações internacionais competentes. 
Além disso, a Comunidade ratificou o 
acordo relativo à aplicação das dispo-
sições da CNUDM respeitantes à con-
servação e gestão das populações de 
peixes transzonais e das populações 
de peixes altamente migradores13. 
Neste âmbito, a maior parte dos Es-
tados-Membros não aceitou a compe-
tência exclusiva da Comunidade para 
assinar e ratificar o Acordo, tendo 
sido obtido um compromisso no Con-
selho no sentido de ser reconhecido o 
carácter misto do Acordo. Assim, foi 
depositada nas Nações Unidas uma 
declaração de competências aquando 
da assinatura do Acordo. A Comuni-

dade aceitou igualmente o Acordo 
para a promoção do cumprimento das 
medidas internacionais de conserva-
ção e de gestão pelos navios de pesca 
no alto mar14. A Comunidade havia 
também decidido assinar o Acordo 
sobre o programa internacional de 
conservação dos golfinhos15. Este 
contexto, de exercício da competên-
cia comunitária e da vinculação aos 
grandes instrumentos internacionais, 
tem de ser compreendido no âmbito 
das orientações actuais: “(…) a polí-
tica comum da pesca defende não só 
a sustentabilidade (…) como também 
uma ‘abordagem ecossistémica’. Este 
compromisso está estabelecido no 
regulamento de base e representa os 
nossos compromissos internacionais 
ao abrigo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica e da Declara-
ção de Joanesburgo da Cimeira Mun-
dial sobre Desenvolvimento Susten- 
tável de 2002. Ao abrigo destes acor-
dos internacionais, a União Europeia 
partilha com muitas outras nações o 
objectivo de prosseguir uma aborda-
gem ecossistémica não apenas nas 
águas europeias, mas a nível mundial 
(...). A abordagem ecossistémica inte- 
grada assenta em dois instrumentos 

11 Adoptado na 28.ª Sessão da Conferência da 
FAO em Outubro de 1995.

12 Decisão 98/392/CE do Conselho de 23 
de Março de 1998 – Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias (JO) n.° L 179 de 
23.6.1998.

13 Decisão 98/414/CE do Conselho de 8 de 
Junho de 1998 (JO n.° L de 3.7.1998).

14 Decisão 96/428/CE do Conselho de 25 de 
Junho de 1996 (JO n.° L 177 de 16.7.1996).

15 Decisão 1999/337/CE do Conselho de 26 de 
Abril de 1999 (JO n.° L 132 de 27.5. 1999).
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principais: a Directiva ‘Estratégia 
para o meio marinho’, adoptada em 
Dezembro de 2007, e a Directiva 
‘Habitats’, de 1992. A primeira des-
tas directivas constitui oficialmente 
o pilar ambiental da política marítima 
europeia (…). O conceito de ‘bom 
estado ecológico’ inclui a conser-
vação da biodiversidade, bem como 
ideias mais amplas em matéria de in-
tegridade e bom estado dos ecossiste-
mas (…). Acima de tudo, será através 
da implementação destas duas Direc-
tivas que a EU poderá assegurar que 
as unidades populacionais de peixes 
na Europa dispõem de ume ambiente 
saudável (…). Isto não significa que 
a preocupação da Política Comum 
da Pesca deva continuar a centra-se 
apenas na conservação das unidades 
populacionais de peixes e deixar 
o ambiente em que estas se movi-
mentam a cargo de outras políticas 
e outros agentes. Pelo contrário, 
no âmbito de uma abordagem mais 
holística ao sector marítimo e ao 
ambiente marinho, a integração dos 
factores ecossistémicos nas regras 
da Política Comum da Pesca foi já 
iniciada e terá uma importância cada 
vez maior nos próximos anos”16.
É hoje commumente reconhecido que 

há um conjunto de factores que cons-
titui fonte de ameaça para os cetáceos 
em geral. Assim, têm-se identificado 
os seguintes: captura acidental no 
âmbito da actividade de pesca; degra-
dação de ‘habitats’; poluição do am-
biente marinho de diversa natureza 
(orgânica, química, sonora); colisão 
com navios; epizootias; alterações 
climáticas. Daí que seja compreen-
sível que a ‘ratio legis’ dos diversos 
instrumentos possa ser encontrada na 
‘protecção’.
Devem referir-se aqui dois grandes 
instrumentos que estabelecem um 
quadro geral de actuação. Por um 
lado, a Directiva relativa à preserva-
ção dos ‘habitats’ naturais da fauna 
e da flora selvagens17. Esta directiva 
define a ‘conservação’ como o con-
junto de medidas necessárias para 
manter ou restabelecer os ‘habitats’ 
naturais e as populações de espécies 
da fauna e da flora selvagens num es-
tado favorável18. A Directiva inclui,
no seu Anexo II, algumas espécies 
de cetáceos como espécies animais 
de interesse comunitário cuja conser-
vação requer a designação de zonas 
especiais de conservação e, no Anexo 
IV, reforça esta orientação estabele-
cendo que todas as espécies de cetá-

16 Cf. Comissão Europeia, A Política Comum 
da Pesca. Guia do utilizador, Ed. Serviço 
das Publicações Oficiais das Comunidades 
Europeias, 2009.

17 Directiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de 
Maio de 1992 (JO n.° L 206 de 22.7.1992, 
p. 7).

18 Cf. o artigo 1.°, alíneas a), e), e i) da Direc-
tiva.
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ceos devem ser objecto e exigir uma 
protecção rigorosa. Esta protecção 
traduz-se na interdição de captura 
ou abate nas águas comunitárias, 
bem como a detenção, o transporte 
e o comércio ou troca de espécimes 
capturados no meio natural. Por outro 
lado, a Directiva que estabelece um 
quadro de acção comunitária no 
domínio da política para o meio ma-
rinho (Directiva-Quadro “Estratégia 
Marinha”)19 refere, nos seus conside-
randos20, que este acto jurídico comu-
nitário deve reforçar a coerência dos 
contributos da Comunidade e dos 
seus Estados-Membros no texto dos 
acordos internacionais, e que as obri-
gações que para eles decorrem da 
CNUDM devem ser inteiramente 
tidas em conta nesta directiva. A Di-
rectiva define mecanismos relativos 
à descrição da dinâmica das popu- 
lações, distribuição natural e estado 
das espécies de mamíferos marinhos 
presentes numa região ou sub-região 
marinha, e à avaliação, estabeleci-

mento de metas ambientais e progra-
mas de monitorização destes recur-
sos. A Comunidade Europeia adoptou 
regulamentação sobre diversos as-
pectos com incidência na actividade. 
Desde logo, aplicou a Convenção 
CITES21 e aprovou um regime apli-
cável às importações dos produtos 
extraídos dos cetáceos22. O primeiro 
regime interdita aos pescadores comu- 
nitários a captura de baleias em alto 
mar e o desembarque de capturas em 
território da Comunidade; o segundo 
regime submete a introdução na 
Comunidade à apresentação de uma 
autorização de importação, não po-
dendo ser emitida qualquer autori-
zação para produtos destinados a fins 
comerciais. Além disso, a Comuni-
dade aprovou um regime destinado a 
reduzir as capturas acidentais de cetá-
ceos23 que prevê um conjunto de me-
didas que promovem a conservação: 
utilização de dispositivos acústicos 
de dissuasão e elaboração de rela-
tórios anuais sobre essa utilização; 

19 Directiva 2008/56/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho de 17 de Junho de 2008 
(JO n.° C 164 de 25.6.2008, p. 19).

20 Cf. os considerandos (16) e (17).
21 Regulamento (CEE) n.° 338/97 do Conse-

lho de 9 de Dezembro de 1996 relativo à 
protecção de espécies da fauna e da flora 
selvagens através do controlo do seu comér-
cio (JO n.° L 61, de 3.3.1997, p. 1), modi-
ficado em último lugar pelo Regulamento

 (CE) n.° 709/2010 da Comissão (JO n.° L 
212, de 12.8.2010, p. 1).

22 Regulamento (CEE) n° 348/81 do Conselho 
de 20 de Janeiro de 1981 (JO n.° L 39 de 
12.2.1981, p. 1).

23 Regulamento (CE) n.° 812/2004 do Conse-
lho de 26 de Abril de 2004 que estabelece 
medidas relativas às capturas acidentais de 
cetáceos no exercício das actividades de 
pesca e que altera o Regulamento (CE) n.° 
88/98 (JO n.° L150, de 30.4.2004, p. 12).
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presença de observadores indepen-
dentes a bordo dos navios; concepção 
de regimes de controlo aplicáveis às 
capturas acessórias que tenham lugar 
em pescarias em que sejam utilizados 
determinados tipos de artes (redes de 
arrasto pelágico, redes de emalhar 
fundeadas ou de deriva). Este regime 
comete aos Estados-Membros a res-
ponsabilidade das acções a empreen-
der, o que pressupõe a adopção de 
medidas nacionais de aplicação nas 
águas sob jurisdição dos Estados en-
volvidos em actividades de pesca 
nas zonas definidas por esta regula- 
mentação24. Numa tomada de posi-
ção recente25, o Parlamento Europeu 
considerou os seguintes elementos, 
que nos parecem ter implicações de 
natureza jurídica com algum alcan-
ce: a conservação das baleias e ou-
tros cetáceos depende da elaboração 
de medidas que obtenham um acordo 
suficientemente amplo para que 
possam ser aplicadas eficazmente; 
a Directiva ‘Habitats’, que define a 
posição da Comunidade no que diz 
respeito às baleias e aos golfinhos, 
não permite o recomeço da activi- 
dade baleeira comercial relativamen-
te a qualquer população de baleias 

em águas europeias; solicita que, fora 
das zonas protegidas, sejam tomadas 
medidas para proteger as populações 
de cetáceos contra as ameaças repre-
sentadas pelas alterações climáticas, 
poluição, colisão com navios, artes 
de pesca ou ruído de origem antropo-
génica; deveria definir-se um quadro 
regulamentar revisto para a prática 
de “whale-watching” que defenda os 
interesses económicos e sociais das 
regiões costeiras em que se pratica tal 
actividade. Recentemente, as institui-
ções europeias adoptaram um con-
junto de posições sobre a actividade 
em que fizeram apelo ao contexto 
internacional normativo em que esta 
se move. Os objectivos que devemos 
reter são os seguintes: assegurar um 
quadro eficaz para a protecção das 
baleias; apoio a propostas destina-
das a abordar de forma global todas 
as actividades realizadas ao abrigo 
da Convenção de Washington; apoio 
a propostas que visem a conservação 
de pequenos cetáceos; abordagem 
integrada em matéria de assuntos 
marítimos europeus, que incluem 
questões relacionadas com as baleias, 
de forma a promover a coordenação 
dos interesses europeus e a coerên-
cia da posição da União Europeia nas 

24 Cf. a Comunicação da Comissão ao Par-
lamento Europeu e ao Conselho relativa à 
aplicação de certas disposições do Regu-
lamento (CE) n.° 812/2004 do Conselho 
(Documento COM (2011) 578 de 21 de 
Setembro de 2011).

25 Resolução do Parlamento Europeu de 14 de 
Fevereiro de 2009 sobre a acção comuni-
tária relativa à actividade baleeira (JO
n.° C 76E, de 25.3.2010, p. 46).
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principais instâncias internacionais; 
conformidade da proibição relativa 
à actividade baleeira comercial com 
os objectivos das políticas comuni-
tárias; regime de cumprimento rigo-
roso da moratória à actividade comer-
cial; oposição a propostas relativas 
a novos tipos de actividade baleeira, 
não previstas actualmente na Con-
venção, susceptíveis de comprometer 
a manutenção da moratória; apoio a 
propostas de criação de santuários de 
baleias; apoio a propostas sobre ges-
tão da actividade baleeira autóctone 
de subsistência e a propostas desti-
nadas a pôr termo à prática de “acti-
vidade baleeira para fins científicos” 
realizada sem o controlo da CBI; 
assegurar a recolha de dados cientí-
ficos por meios não destrutivos, que 
não prejudiquem as baleias, bem 
como a investigação sobre a conser-
vação das populações de baleias26. 
Na sequência desta proposta, o Con-
selho de Ministros da União Euro-
peia decidiu, em 2009, que nas três 
próximas reuniões anuais da CBI e 
nas reuniões intercalares conexas, a 

Comunidade e os Estados-Membros 
deveriam cooperar estreitamente para 
assegurar que quaisquer alterações 
à Convenção Internacional para a 
Regulação da Actividade Baleeira e 
ao se Programa sejam coerentes com 
os objectivos das políticas e legisla-
ção comunitárias relativas às baleias. 
Para o efeito, o Conselho adoptou 
uma decisão que estabeleceu os 
princípios a que deveria obedecer a 
posição da Comunidade. Tais princí-
pios prendem-se com o apoio à ma-
nutenção da moratória, a oposição 
a propostas relativas a novos tipos 
de actividade baleeira não previstas 
actualmente na Convenção, à criação 
de santuários, à gestão da actividade 
‘auctótone de subsistência’ (neste 
caso, tendo em conta o princípio da 
precaução,o parecer do Comité Cien-
tífico da Convenção, regulamentação 
adequada e capturas sustentáveis den- 
tro dos limites das necessidades de 
subsistência a nível local) e a propos-
tas destinadas a pôr termo à activi-
dade para fins científicos, nos termos 
acima evocados. De notar que foram 

26 Cf. Comissão das Comunidades Europeias, 
Comunicação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre a acção comunitária 
relativa à actividade baleeira (Documento 
COM(2007) 823 de 19 de Dezembro de 
2007), Proposta de Decisão do Conselho 
que estabelece a posição a adoptar em 
nome da Comunidade Europeia nas reu-
niões da Comissão Baleeira Internacional

 (Documento COM(2007) 821 de 19 de 
Dezembro de 2007), Proposta de Decisão 
do Conselho que estabelece a posição a 
adoptar em nome da Comunidade Europeia 
relativamente às propostas de alteração da 
Convenção Internacional para a Regulação 
da Actividade Baleeira e do seu Programa 
(Documento COM(2008) 711 de 6 de 
Novembro de 2008).
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apenas estes os princípios formal-
mente enumerados por esta decisão 
do Conselho.
Esta realidade normativa implica, a 
nosso ver, uma apreciação de nature-
za ambivalente. Ela denota, simulta-
neamente, o carácter fragmentário do 
direito internacional em matéria de 
conservação e de gestão de recursos, 
e a vontade de fazer face, por domí-
nios específicos de intervenção, a si-
tuações que justificam um tratamento 
diferenciado. De facto, tem sido ma-
nifestada preocupação relativamen-
te aos aspectos de funcionamento 
das organizações internacionais, no 
sentido de as colocar em linha com 
os objectivos que o enquadramento 
jurídico proporciona. Veja-se, a este 
propósito, a recente tomada de posi-
ção do Comité Económico e Social 
Europeu: “ O CESE insta a Comissão 
Europeia e outras instituições comu-
nitárias a promover activamente uma 
nova governação das organizações 
internacionais, com o intuito de as 
tornar mais coerentes e mais efica-
zes nos seus contributos para o de-
senvolvimento sustentável (…); as 
organizações internacionais (…) têm 
objectivos claros mas não são, mui-
tas vezes, suficientemente eficazes. 
Mesmo que os objectivos tenham 
sido formalizados em tratados e nor-
mas internacionais, a aplicação das 
medidas é bastas vezes inadequada, 
faltando um sistema eficaz para ava-

liar o seu impacto. A nova governa-
ção das organizações internacionais 
deverá dar maior destaque à aplica-
ção e ao seguimento das decisões 
tomadas”27. A União tem vindo a re-
ferir-se ao contexto internacional que 
decorre da acção das organizações in-
ternacionais no sector da pesca, o que 
não deixa, em consequência, de ter 
incidência na matéria de que nos ocu-
pamos. Convirá, pois, relembrar aqui, 
de modo explícito, essas posições: “ 
A vontade, expressa várias vezes pela 
Comunidade, de afirmar a sua presen-
ça na cena internacional e de reforçar 
a sua capacidade de acção colecti-
va no domínio das relações externas 
afigura-se especialmente imperiosa 
no domínio das pescas; (…) por força 
das suas competências exclusivas em 
matéria de pesca, a Comunidade ini-
ciou uma política activa de represen-
tação e de defesa dos seus interesses 
no âmbito das ORP (organizações re-
gionais de pesca); (…) A vontade ex-
pressa pela Comunidade de reforçar o 
seu papel na cena internacional con-
sagra, no domínio das pescas e mais 
especialmente da gestão dos recursos 
haliêuticos do alto mar, os compro-
missos assumidos pela Comunidade 
ao ratificar a Convenção das Nações 

27 In Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu sobre o tema Para uma nova 
governação das organizações internacio-
nais (JO n.° C 354, de 28 de Dezembro de 
2010, p.10).
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Unidas sobre o Direito do Mar e os 
outros instrumentos jurídicos inter-
nacionais que a completam”; “A coe-
rência dos objectivos ambientais e 
das pescas será assegurada através de 
uma integração continuada das polí-
ticas desenvolvidas pelos organismos 
e convenções ambientais internacio-
nais nas decisões adoptadas pelas 
organizações regionais de gestão das 
pescas em matéria de conservação e 
gestão”28. Por outro lado, para além 
dos instrumentos multilaterais, têm 
sido adoptados instrumentos de apli-
cação, de base regional. É o que se 
passa com o programa LIFE, a nível 
da União Europeia, que também tem 
incidido sobre a conservação de ma-
míferos marinhos. Entendemos opor-
tuno citar aqui um documento de 
referência neste domínio: “The LIFE 
programme has contributed to the 
conservation of many mammal spe-
cies in Europe; (…) the bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus) and the 

28 Cf. Comissão das Comunidades Europeias, 
Comunicação ao Conselho e ao Parlamento 
europeu – Participação da Comunidade 
Europeia nas Organizações Regionais de 
Pesca (ORP), Documento COM(1999) 613 
de 8 de Dezembro de 1999. De notar que o 
Anexo deste documento refere a CBI como 
uma das organizações em que a Comu-
nidade detém o estatuto de observador. 
Cf. igualmente a Comunicação da Comis-
são ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões relativa à dimensão

harbour porpoise (Phocoena phocoe-
na) are the only two cetacean species 
targeted by LIFE projects, although 
all Cetacean species are included in 
Annex IV of the Habitats Directive; 
(…) In addition to being protected 
under Habitats Directive, marine 
mammals, seals and cetaceans, are 
also the subjects of a number of leg-
islative acts and policy documents; 
(…) Member States are required to 
design and implement monitoring 
schemes for incidental catches of ce-
taceans by vessels flying their flag”29.
Neste momento,é interessante fazer 
apelo às referências que, nos dias de 
hoje, nos remetem para o contexto 
histórico nacional, em particular a 
actividade que foi desenvolvida nos 
Açores: “(…) Os Açores entraram 
para a história da baleação interna-
cional a partir da segunda metade 
do século XVIII, quando as baleeiras 
inglesas e americanas começaram a 
demandar os portos açoreanos; (…) 

 externa da política comum das pescas 
(Documento COM (2011) 424 de 13 de 
Julho de 2011).

29 Cf. European Commission, LIFE and Euro-
pean Mammals: Improving their conserva-
tion status, Ed. Publications Office of the 
European Union, 2011. Alguns Estados-
-Membros adoptaram projectos relativos 
a mamíferos marinhos, nomeadamente no 
âmbito da interacção com o sector das 
pescas (Espanha, Grécia, Itália, Portugal, 
Reino Unido, Suécia).
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Na segunda metade do século XIX 
muitos dos capitães das baleeiras 
americanas eram naturais dos Açores. 
Sobretudo das ilhas do Faial, Flores e 
Pico; (…) A meados do século XIX, 
sobretudo com o regresso de destaca-
dos baleeiros envoltos em prestígio e 
fama, iniciaram-se as primeiras tenta-
tivas de introdução da caça artesanal 
de forma sedentária, a partir de pe-
quenos portos açorianos. Inicialmen-
te importaram-se canoas americanas e 
respectiva palamenta. Ainda hoje são 
bem visíveis as influências america-
nas, quer nos termos utilizados, quer 
nas técnicas de pesca”30. De igual 
modo se justifica uma referência ao 
tipo de actividade desenvolvido a ju-
sante: “(…) A indústria costeira do 
cachalote inicia-se no lugar do Cais, 
concelho de São Roque do Pico, nas 
duas últimas décadas do século XIX 
e dedicaram-se à actividade baleeira 
várias Companhias. As companhias 
eram organizações manufactureiras 
que articulavam duas actividades: 
a captura de cachalotes e a sua trans-

formação, destinada à exportação, 
sendo o azeite o principal produto”31. 
Hoje, o eco dessa tradição declina-se 
noutras vertentes: investigação cien-
tífica; actividade de ‘whale-watching’ 
e de ‘dolphin-watching’; historiogra-
fia e divulgação cultural e etnográ-
fica; museologia; recuperação do pa-
trimónio32.
Além disso, entre nós, a produção 
legislativa dos últimos anos tem re-
vestido uma natureza muito abran-
gente. Desde logo, procurou-se esta-
belecer um quadro de protecção nas 
águas interiores, no mar territorial e 
na zona económica exclusiva, nele 
incluindo as ordens, subordens, famí-
lias e espécies do grupo de mamíferos 
marinhos genericamente designado  
por focas, golfinhos ou toninhas, 
cachalotes, rorquais e baleias33. Mas, 
para além disso, deu-se seguimento a 
um conjunto de obrigações interna-
cionais que vinculam o Estado, no-
meadamente em termos de preserva-
ção de ‘habitats’ naturais34. Acresce 
referir que outros aspectos não foram 

30 In Brochura Museu dos Baleeiros – Lajes 
do Pico – Açores, Ed. do Governo Regional 
dos Açores, Secretaria Regional da Edu-
cação e Cultura – Direcção Regional da 
Cultura (texto de Francisco de Medeiros).

31 In Brochura Museu da Indústria Baleeira 
– The whaling industry museum, Ed. do 
Governo Regional dos Açores, Secretaria 
Regional da Educação e Cultura – Direcção 
Regional da Cultura (Investigação e Textos:

 Museu Regional do Pico – Centro de

 Estudos Etnológicos da Universidade dos 
Açores – Rui de Sousa Martins).

32 V., a este propósito, a local “Já foram reabi-
litados 41 baleeiros”, in Diário de Notícias, 
edição de 18 de Agosto de 2011, p. 21.

33 Cf. o Decreto-lei n.° 263/81, de 3 de Setem-
bro (Diário da República, I série, n.° 202, de 
3 de Setembro de 1981).

34 Cf. o Decreto-lei n.° 316/89, de 22 de 
Setembro (Diário da República, I série, n.° 
219, de 22 de Setembro de 1989) e o
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descurados. É o caso da observação 
de cetáceos35.
Os tempos mais recentes têm igual-
mente demonstrado, com efeito, a 
vontade de tratar esta problemática 
em todos os espaços marítimos nacio-
nais. Mencionaremos alguns exem-
plos. Para a sub-área continental da 
zona económica exclusiva aprovou-
-se a aplicação de um projecto36 com 
os seguintes objectivos gerais: forne-
cimento de dados que permitam a im-
plementação da Directiva ‘Habitats’ 
para os cetáceos; a proposta de novos 
sítios Natura 2000 para determinadas 
espécies; a redução de conflitos entre 
o sector das pescas e os cetáceos; a 
criação de um mecanismo de apoio 
à gestão, vigilância e monitorização 
das espécies protegidas marinhas e 
dos seus ‘habitats’. A apresentação 
oficial deste projecto sublinha a im-
portância da plataforma portuguesa 
como zona oceanográfica que inter-
liga as áreas do Atlântico Norte, 
Mediterrâneo e áreas subtropicais. 
O projecto aponta para uma definição 
de áreas de conservação para espécies 
de cetáceos, dado que “a competição 

directa por peixes comerciais em 
águas costeiras da plataforma conti-
nental é uma realidade”. Também 
nas Regiões Autónomas o estudo e 
o acompanhamento têm sido muito 
relevantes. Nos Açores, as espécies e 
‘habitats’ marinhos particulares, iden- 
tificados como raros, ameaçados ou 
vulneráveis, têm sido objecto de pro-
tecção apropriada (nela se incluem 
a toninha-brava e o boto). De igual 
modo, tem-se procedido à adopção 
de regras estritas sobre a prática de 
observação de cetáceos. Refira-se, 
neste contexto, a estrutura do Parque 
Marinho dos Açores que, segundo o 
respectivo diploma legal37, observa 
na sua constituição e gestão os prin-
cípios dos artigos 192.°, 193.° e 194.°, 
n.° 5, da CNUDM, e tem como objec-
tivo geral a conservação da diversida-
de e produtividade biológica, incluin-
do a capacidade ecológica de suporte 
da vida dos sistemas do mar sob sua 
jurisdição. Na Madeira têm sido reali-
zados estudos e propostas medidas de 
conservação e gestão de âmbito muito 
alargado, tendo em conta o número de 
espécies confirmado nesta Região38.

 Decreto-lei n.° 49/2005, de 24 de Fevereiro 
(Diário da República, I série – A, n° 39, de 
24 de Fevereiro de 2005).

35 Cf. o Decreto-lei n.° 9/2006, de 6 de Janeiro 
(Diário da República, I série – A, n.° 5, de 6 
de Janeiro de 2006).

36 Projecto Life+Marpro.
37 Decreto Legislativo Regional n.° 28/2011/A

 (Diário da República, 1.ª série, n.° 217, de 
11 de Novembro de 2011).

38 Para uma visão muito completa, cf. Museu 
da Baleia, Estatutos de Conservação dos 
Cetáceos no Arquipélago da Madeira 
(Documento F), Março de 2004; idem, Pro-
posta de Medidas de Conservação (Docu-
mento G), Agosto de 2004.
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Estes documentos identificam as 
ameaças provenientes de um con-
junto de actividades marítimas e pro-
põem medidas, nomeadamente de 
natureza legislativa, que visam mi-
norar o impacto de tais actividades 
sobre os cetáceos.

De tudo o que precede se pode inferir 
que esta acção legislativa se enquadra 
no contexto internacional evocado, 
que tem vindo a fazer um caminho 
destinado à aplicação progressiva de 
um nível adequado de protecção e a 
lograr uma gestão racional das popu-
lações de mamíferos marinhos.
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