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EDITORIAL
Me invita la dirección de RUMUS, la revista científica de la Universidad
de Mindelo, a escribir una breve editorial de este número especial dedicado al
Derecho y a la Economía Marítima. Mi elección como editorialista se debe a que
he tenido el honor de dirigir una Maestría conjunta de esta Universidad con la de
Valladolid, donde profeso, sobre Derecho Marítimo y del Comercio Internacional,
y que ha concluido el pasado curso con la brillante graduación de un selecto
grupo de hombres y mujeres caboverdianos, alguno de los cuales colaboran en
este número.
La Universidad de Mindelo está fuertemente comprometida con el
desarrollo de la joven república de Cabo Verde, cuyo 40 aniversario se celebra
precisamente este año. La envidiable situación geográfica del archipiélago, en
una encrucijada marítima donde confluyen las rutas de tres continentes – Europa,
África y América (desde aquí, procedente de Portugal, acabó arribando Álvares
Cabral al Brasil) –, le confiere un inapreciable valor estratégico que debe
aprovecharse para situar a Cabo Verde en general, y al gran puerto natural de
Mindelo en especial, como la gran base logística del transporte marítimo
oceánico y de la pesca de altura, así como para convertirlo en un gran centro de
construcción, reparación y avituallamiento de buques. Su riqueza cultural,
mestiza y criolla, a caballo entre las ricas culturas africanas y la gran tradición
lusófona y latina, la pone además en condiciones de ejercer de partner y
mediador con las grandes economías de este área, el gigante económico que
hoy en día es ya Brasil y el que puede llegar a ser Angola, y entre África y Europa,
dos continentes tan cercanos pero también tan lejanos en desarrollo y calidad de
vida, que es un imperativo ético remediar, para de una vez por todas erradicar
las grandes masas migrantes de desheredados y perdedores de todas las
guerras y conflictos que asolan buena parte del continente.
Como dice un dicho popular, el movimiento se demuestra andando, y la
Universidad de Mindelo, bajo la atenta dirección de su Rector el Prof. Albertino
Lopes da Graça, se ha aplicado desde su fundación en contribuir, desde la
formación y la investigación, al desarrollo de Cabo Verde, teniendo muy en
cuenta los planteamientos que acabo de evocar. Una muestra de ello ha sido la
ya señalada Maestría, algunas de cuyas aportaciones se hacen patentes en este
número de la revista que, no sólo está dedicado a las materias que fueron su
objeto, sino que, como ya se ha dicho, sus aportaciones proceden en gran parte
de sus graduados.
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Valladolid, capital de Castilla y León y sede de mi Universidad, es una
vieja e histórica villa de la meseta norte de España. No tiene mar. Pero con la
nostalgia del marinero en tierra que retrató en poemas inolvidables Rafael Alberti,
siempre pensó en el mar, también en los comienzos del siglo XVII, cuando por
azares de la historia fue efímera capital de un vasto imperio ultramarino del que
también formaba parte un pequeño pero gran archipiélago, al que los marinos
portugueses habían llamado Cabo Verde.
Permítaseme, pues, acabar con uno de estos poemas de Alberti:
El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste
del mar?
En sueños la marejada
me tira del corazón;
se lo quisiera llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste
acá? Gimiendo por ver el mar,
un marinerito en tierra
iza al aire este lamento:
¡Ay mi blusa marinera;
siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera!
Buena suerte, y buena singladura a RUMUS y a la Universidad de
Mindelo.
Valladolid, 15 de junio de 2015
Luis Velasco San Pedro
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Valladolid (España)
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Jesús Quijano González
Universidade de Valladolid, Espanha
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Resumen
El presente trabajo aporta una síntesis sobre el significado y contenido de la
reciente Ley de Navegación Marítima española, aprobada en 2014 tras un largo
periodo de elaboración y tramitación parlamentaria. La Introducción relata el
complejo proceso en el que el viejo Derecho Marítimo español, todavía recogido
en el Código de Comercio de 1885, ha sido sustituido por esta nueva legislación.
En el breve repaso al contenido de la Ley se analizan sus aspectos principales:
los objetos y sujetos de la navegación marítima, los contratos principales y
auxiliares relacionados con la utilización del buque, el régimen de los accidentes
de la navegación, la limitación de responsabilidad en la indemnización de daños,
y el seguro marítimo.
Palabras-claves: ley española de navegación marítima, objetos y sujetos de la
navegación, contratos de utilización del buque, seguro marítimo.
Abstract
This paper analyses and recapitulates the importance and the content of the
recent Spanish Decree-Law on Seagoing Shipping which was approved in 2014
after a long period of drafting and parliamentary debates. In the Introduction, a
complex process in which the Ancient Spanish Maritime Law, still included in the
Commercial Code of 1885, has been substituted by this new legislation will be
analysed. A brief analysis of the Decree-Law content will recapitulate its main
topics: objects and subjects in seafaring, prime and auxiliary contracts regarding
the use of vessel, and, finally, the maritime insurance.
Keywords: Spanish Decree-Law on Seagoing Shipping, objects and subjects in
seafaring, contracts regarding the use of vessel, maritime insurance.
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Introducción
Con ocho años de retraso, desde que el Proyecto de Ley General de
Navegación Marítima fue presentado por primera vez para su tramitación en el
Parlamento español, finalmente la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014, de
24 de julio) resultó aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, de 25
de julio de ese año 2014, con el fin de que entrara en vigor una vez transcurridos
dos meses desde su publicación, lo que ocurrió el 25 de septiembre pasado.
Efectivamente, el Proyecto llegó por primera vez al Congreso de los
Diputados en noviembre de 2006, tras haber sido largamente preparado por un
grupo de expertos. La legislatura que estaba en marcha entonces finalizó a
comienzos de 2008, sin que el Proyecto resultara aprobado, y elegido el nuevo
parlamento y formado el nuevo Gobierno, en diciembre de 2008 el mismo
Proyecto fue presentado de nuevo para un nuevo intento de aprobación.
Sin embargo, volvió a transcurrir y terminar el periodo legislativo,
finalizado en septiembre de 2011, y el proyecto no culminó su tramitación.
Algunos acontecimientos sobrevenidos, especialmente la aprobación de unas
nuevas reglas sobre el transporte marítimo internacional de mercancías (las
llamadas Reglas de Rotterdam), plantearon la conveniencia de adecuar el
Proyecto español a las novedades de ese Convenio internacional, y así
transcurrió el tiempo sin que fuera tramitado, por segunda vez. Se celebraron
nuevamente elecciones en noviembre de 2011 y el Gobierno elegido presentó de
nuevo el Proyecto para su tramitación parlamentaria. Y éste ha sido el intento
definitivo, tras el fracaso de los dos anteriores.
Mientras tanto, se había producido una curiosa circunstancia: el primer
Proyecto, de 2006, había sido tomado como punto de referencia para la
elaboración del Código Marítimo de Cabo Verde, hasta el punto de que este
Código se aprobó con bastante antelación respecto a la Ley española,
concretamente a finales de 2010, para entrar en vigor el 1 de enero de 2011.
Llama, pues, la atención que gran parte de los contenidos del Proyecto español
llegaran a aplicarse en Cabo Verde antes de que estuvieran definitivamente
aprobados en España.
El Proyecto finalmente aprobado como Ley, ya en vigor, ya no se
denominó de “Ley General de Navegación Marítima”, sino simplemente de “Ley
de Navegación Marítima” (en adelante LNM), lo que da una idea de algunos
cambios que sufrió en su contenido para regular más estrictamente su ámbito de
aplicación.
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El objeto de este trabajo es exponer los aspectos principales de la citada
LNM española, de la que hay que empezar por destacar su importante significado
histórico. En efecto, el Derecho Marítimo español estaba hasta la aprobación de
esta Ley principalmente recogido en el Código de Comercio de 1885 (¡casi 130
años de vigencia¡), cuyo Libro III venía dedicado al Comercio Marítimo.
Algunas leyes especiales posteriores al Código fueron complementado
diversos aspectos y materias (la hipoteca naval, los conocimientos de embarque,
los hallazgos marítimos, etc.), como también había reglas especiales de
procedimiento que fueron sustituidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año
2000. Salvo estos aspectos procesales, que han sufrido algunas modificaciones
con la nueva LNM, la mayor parte de aquellas leyes, incluido el Libro III del
Código de Comercio, han quedado derogados ahora, lo que quiere decir que el
Derecho Marítimo español ha experimentado una profunda transformación con
la entrada en vigor de la nueva Ley.
Otros asuntos relacionados (como es el caso del régimen jurídico de los
puertos del Estado o de la Marina Mercante) siguen teniendo su propia regulación
en leyes separadas más recientes (la actualmente vigente en esas materias es
un Texto Refundido de 2011).
También hay que advertir que la LNM no es una ley exclusivamente
reguladora de los aspectos mercantiles del Derecho Marítimo, sino que abarca
también otros asuntos de naturaleza distinta. Es, sobre todo, el caso de la
“ordenación administrativa de la navegación”, materia a la que se dedica el Título
I de la LNM, y que comprende cuestiones tan diversas como el ámbito de
aplicación de las normas de policía marítima, el régimen de estancia en aguas
interiores marítimas y en puertos, el propio régimen general de la navegación
marítima (navegación en espacios marítimos españoles, detención y fondeo,
exhibición del pabellón, navegación por la zona contigua, navegación de buques
pesqueros y de investigación, artefactos navales y plataformas fijas, lucha contra
la contaminación, etc.), el derecho de paso por el mar territorial, el derecho de
persecución y visita, y el tratamiento de los buques de estado extranjero.
Señalado esto, aquí se van a considerar sobre todo las que han venido
siendo materias tradicionales del Derecho Marítimo Mercantil, entendiendo por
tales los objetos y sujetos de la navegación, los contratos de utilización y
explotación comercial de los buques, los accidentes de la navegación, la
limitación de responsabilidad de los empresarios de la navegación y el seguro
marítimo, siguiendo el orden en que aparecen regulados en la LNM., sin perjuicio
de añadir otros aspectos de interés que la Ley también ha incorporado.
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Finalmente, hay que recordar que en la normativa vigente en esta
materia tienen importante aplicación directa, además de la influencia que han
podido tener en el contenido de la LNM, los textos internacionales (Tratados y
Convenios), además de las disposiciones de particular aplicación en los estados
miembros de la Unión Europea. Como es sabido, algunas materias principales
del ámbito (garantías, privilegios, responsabilidad, transporte, abordajes, etc.)
disponen de regulación internacional por distintas vías normativas, de aplicación
prioritaria frente a los Derechos nacionales de los países que han ratificado su
vigencia, lo que la Ley española tiene en cuenta en diversos momentos,
justamente para confirmarlo. En este sentido es de especial interés la lectura del
Preámbulo o Exposición de Motivos que precede al texto de la Ley, donde se da
cuenta frecuente de la existencia de etas normas internacionales ratificadas por
España, sea para afirmar su aplicación, sea para explicar la influencia que han
tenido en la elaboración de la propia Ley en aquellas materias que resultaban
afectadas.
Esta es, por tanto, la intención de este trabajo: exponer de manera
resumida y ordenada las principales novedades en las materias citadas. Se trata
de una Ley amplia (alcanza hasta 524 artículos, distribuidos sistemáticamente en
diez Títulos), lo que obligará a realizar estudios mucho más especializados a lo
largo del tiempo, teniendo en cuenta la variedad de asuntos que contiene. Por
eso mismo, esta inicial descripción sintética no es una aportación doctrinal en el
más pleno sentido del término. No tiene otro objetivo más que el de contribuir a
la difusión de un texto legal novedoso, de manera que pueda ayudar a su lectura,
conocimiento, manejo y comprensión. También con la intención de que anime a
la comparación con otras leyes y códigos marítimos, más antiguos o más
recientes, especialmente en aquellos casos en que la Ley española, incluso antes
de serlo, influyó en la elaboración de las reglas marítimas vigentes en otros
países, como es el caso de Cabo Verde. Esta será también la utilidad de esta
aportación, ofrecida a profesionales y estudiosos interesados en estas materias,
y pensada especialmente para ellos, desde el recuerdo y agradecimiento a los
alumnos del Máster impartido en la Universidad de Mindelo en el que tuve el
placer de participar.
Un breve repaso al contenido de la Ley
Objetos y sujetos de la navegación
Tras un Título Preliminar, integrado por los tres primeros artículos, en
que se delimita el objeto y ámbito de aplicación de la LNM (“la regulación de las
situaciones y relaciones nacidas con ocasión de la navegación marítima”), se
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establece la prelación de fuentes normativas (“la Ley se aplica en lo que no se
oponga a los tratados internacionales vigentes en España y a las normas de la
Unión Europea”) y se exceptúa la aplicación general a los buques de Estado y de
guerra, y un Título I, dedicado a la ordenación administrativa de la navegación,
como ya antes se indicó, los Títulos II y III de la LNM contienen, por este orden,
las disposiciones relativas a los objetos (“vehículos de la navegación”, en la
terminología legal, esto es, buques, embarcaciones y artefactos navales) y a los
sujetos de la navegación (armador, condominio naval y dotación, con especial
mención del capitán). Cada uno de estos aspectos merece una consideración
particular.
Los artículos 56 a 64 definen cada uno de los vehículos de la navegación
y les atribuyen una caracterización o naturaleza jurídica. El buque es todo
vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar
personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y una eslora igual o superior
a veinticuatro metros; esto es lo que le distingue de la simple embarcación, que
no dispone de esas dos características; por su parte, el artefacto naval es toda
plataforma flotante situada en un punto fijo de las aguas y que no tiene por
destino la navegación; si se utiliza para la explotación de recursos naturales
marítimos y está permanentemente sujeto al fondo de las aguas, ese artefacto
tendrá la consideración de plataforma fija y será considerado bien inmueble,
mientras que el buque es un bien mueble, registrable y de composición compleja,
con las partes integrantes que forman su estructura estable, con las pertenencias
añadidas y con los accesorios consumibles que se le adscriban temporalmente.
El buque, además, está dotado de identidad, que se manifiesta en su nombre, su
matrícula, su número internacional, su pabellón y su arqueo; se adquiere por
negocio jurídico apto para obtener o transmitir la propiedad, en documento escrito
y con inscripción registral, pero también por su posesión continuada de buena fe
durante tres años, con justo título registrado, o durante diez años si faltan esos
requisitos.
Dada la importancia del registro y de la documentación que debe
acompañar al buque, esta materia tiene en la Ley una detallada regulación en los
artículos 65 a 87, donde se especifican los requisitos y efectos de la inscripción
registral (en España en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles) y
se enumeran los libros y documentos de los buques nacionales (certificado de
matrícula, patente de navegación, rol de despacho y dotación, diario de
navegación, cuaderno de bitácora y cuaderno de máquinas).
El artículo 90 atribuye nacionalidad española a todos los buques
matriculados y abanderados en España, con prohibición de doble nacionalidad y
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doble registro, aunque sí se permite en ciertos casos y con ciertas condiciones
tanto la pérdida de la nacionalidad de procedencia como el cambio temporal de
pabellón. También en los artículos 96 a 107 se contienen los requisitos de
seguridad de los buques nacionales y su control, con una mención a las funciones
y responsabilidades de las sociedades de clasificación, que certifican que el
buque cumple lo establecido en las reglas de clase que le sean aplicables.
Finalmente, en esta parte de la Ley, están contemplados los negocios
básicos de adquisición del buque y los derechos de garantía que pueden recaer
sobre él. Los negocios básicos son por un lado, el contrato de construcción, por
el que se adquiere originariamente el buque cuya construcción se encarga por el
comitente a un constructor, que asume la obligación de construirlo conforme a lo
pactado, de entregarlo al comitente que debe recibirlo, y de responder de los
defectos no manifiestos que sean denunciados en el año siguiente a la entrega,
prescribiendo las acciones por incumplimiento del contrato a los tres años; por
otro lado, la propiedad del buque se transmite y se adquiere de forma derivativa
principalmente mediante el contrato de compraventa, que tiene también su propia
regulación en los artículos 117 a 121.
Los derechos de garantía sobre el buque revisten especial importancia
por su tradición en el ámbito marítimo y por haber sido objeto tanto de convenios
internacionales como de legislación particular. Es el caso de los privilegios
marítimos y de la hipoteca naval (Convenio de Ginebra de 6 de mayo de 1993,
al que se remite el artículo 122 de la Ley española). Los privilegios marítimos no
necesitan publicidad registral, siguen al buque aunque se transmita y gozan de
preferencia sobre cualquier carga o gravamen sobre el buque, sin que ningún
otro crédito pueda anteponerse a ellos. La hipoteca naval, por su parte, tiene en
la Ley una regulación propia, en los artículos 126 a 144, donde se contiene su
objeto, sus efectos, el modo de constitución (escritura pública o documento
privado e inscripción registral), las menciones del documento constitutivo, su
extensión (a las partes integrantes y a las pertenencias del buque, pero no a los
accesorios) y los derechos de preferencia del acreedor hipotecario y de retención
del acreedor refaccionario (por construcción o reparación), así como su ejercicio,
la ejecución de la hipoteca y la prescripción de las acciones en un plazo de tres
años.
A continuación, en el Título III de la LNM, artículos 145 a 187 aparecen
los sujetos de la navegación, que se van regulando separadamente. El artículo
145, consciente de la vieja polémica sobre la distinción de sujetos marítimos, ha
querido diferenciar al armador del naviero, y a ambos del propietario del buque,
que puede ser una persona distinta. El armador, sea o no propietario del buque,
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es quien tiene la posesión, sea directa, sea a través de sus dependientes, y
dedica el buque a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad.
Se distingue así la propiedad del buque y la posesión, que implica su disposición
para dedicarlo a navegar. El naviero, como verdadero empresario de la
navegación, es la persona física o jurídica que, utilizando buques mercantes
propios o ajenos, se dedica a su explotación mercantil bajo cualquier modalidad,
aunque eso no constituya su actividad principal. De manera que pueden coexistir
un “propietario pasivo” del buque, un armador no propietario que tiene la posesión
y dispone el buque para la navegación y un naviero que lo explota
empresarialmente, cada uno de los cuales tendrá la correspondiente inscripción
como tal. En todo caso, si no hay inscripción en contrario, la ley presume que el
propietario es también el armador, que asume responsabilidad por los actos u
omisiones del capitán y la dotación, dentro de los límites establecidos. Cabe
también el condominio naval derivado de la copropiedad del buque, con el
régimen previsto en los artículos 150 a 155. La dotación, por su parte, es el
conjunto de personas empleadas a bordo del buque, ya dependan del armador o
de un tercero que las contrata, clasificadas en categorías (capitán, oficiales,
subalternos). Entre esas personas ocupa un lugar destacado el capitán del
buque, que ostenta su mando y dirección, es el jefe de la dotación y representa
a bordo a la autoridad pública. Con suficiente detalle, los artículos 171 a 187
desarrollan los distintos aspectos de su régimen: su nombramiento y cese, los
requisitos exigidos, sus funciones y obligaciones, tanto comerciales como
públicas, teniendo en cuenta que representa al armador durante el viaje y a la
autoridad pública a bordo.
Los contratos de utilización del buque y otros contratos auxiliares
Las figuras contractuales que tienen por objeto la utilización del buque
han planteado históricamente complejos problemas de diferenciación, no exenta
de confusión. La LNM ha tratado de simplificar la tipología contractual
distinguiendo inicialmente dos grandes categorías de contratos: los que tienen
por objeto la utilización directa del buque propiamente dicha, frente a los que
tienen una finalidad auxiliar para la navegación.
En la primera categoría (contratos de utilización del buque) se agrupan
el arrendamiento del buque, el fletamento, ahora identificado con el transporte
marítimo de mercancías, el pasaje de personas, el remolque y el arrendamiento
náutico; contratos auxiliares son la gestión naval, la consignación de buques, el
practicaje y la manipulación portuaria.
El arrendamiento del buque (artículo 188) consiste en la entrega de un
buque determinado por el arrendador al arrendatario para que éste, a cambio de
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un precio cierto, lo use temporalmente de acuerdo con lo pactado o, a falta de
pacto, según la naturaleza y las características del buque. Los principales
aspectos de su contenido están relacionados con las obligaciones de las partes
(entrega del buque en estado de navegabilidad, mantenimiento en buen estado,
restitución al fin del contrato), con la posibilidad de subarriendo por cesión
consentida, la interrupción del uso y la prescripción de las acciones en el plazo
de un año.
El fletamento ha quedado asimilado al transporte marítimo de
mercancías en que el porteador se obliga, a cambio del pago de un flete, a
transportar por mar mercancías que entregará al destinatario en el puerto o lugar
de destino. Dentro de la figura se distinguen el fletamento por tiempo y por viaje,
el fletamento para el transporte de mercancías en régimen de conocimiento de
embarque, el subfletamento, el transporte contratado por el fletador, los contratos
de volumen, el transporte multimodal, y la posibilidad de realizar contratos de
utilización del buque para fines distintos del transporte de mercancías.
La LNM se refiere con especial detalle a las obligaciones del porteador
y del fletador: el porteador debe poner el buque a disposición del fletador o
cargador, en condiciones de navegabilidad y en el puerto pactado, para que éste
efectúe la carga; luego debe realizar el viaje, custodiar la carga y entregarla al
destinatario; el fletador debe entregar las mercancías a embarcar y pagar el flete.
El conocimiento de embarque, título que el porteador entrega al cargador, puede
ser emitido en soporte papel, como documento transmisible al portador, a la
orden o nominativo, o en soporte electrónico, y obliga al porteador a entregar la
mercancía a su legítimo tenedor. El contrato puede extinguirse anticipadamente
por causas legales sobrevenidas, o por la venta del buque antes de cargar las
mercancías. El porteador responde por pérdida, daños o retraso, pero su
responsabilidad está limitada cuantitativamente en los términos que indican los
artículos 282 y 283, mientras que las acciones derivadas del contrato prescriben
en el plazo de un año.
El contrato de pasaje tiene por finalidad el transporte de personas, y de
su equipaje; se documenta en el billete de pasaje y la responsabilidad del
porteador, también limitada, debe estar cubierta por un seguro obligatorio.
Los otros dos contratos de utilización del buque son el contrato de
remolque, por el que un buque desplaza a otro o colabora en las maniobras
necesarias, y el contrato de arrendamiento náutico, por el que el arrendador pone
a disposición del arrendatario, mediante precio y por tiempo determinado, un
buque o embarcación para su uso deportivo o recreativo.
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En la segunda categoría (contratos auxiliares de la navegación) se
agrupan la gestión naval, en la que el armador encarga la gestión del buque
(comercial, náutica, laboral o aseguradora) a otra persona, la consignación, para
la gestión del buque en puerto, el practicaje, para las maniobras de navegación
segura en áreas portuarias, y la manipulación, para la realización de las
operaciones sobre las mercancías en el puerto.
Los accidentes de la navegación
Bajo el concepto genérico de “accidentes de la navegación” se agrupan
un conjunto de riesgos de distinta gravedad, todos ellos relacionados con el
medio marítimo en que se desenvuelve la actividad naviera, así como diversas
circunstancias y operaciones que cabe llevar a cabo cuando alguno de esos
riesgos llega a convertirse en un siniestro efectivo. Tanto si los riesgos afectan al
buque, como si es éste el que puede generarlos, el tratamiento jurídico de los
accidentes de la navegación ha tenido tradicionalmente una considerable
especialidad, que la LNM ha recogido en su Título VI.
En primer lugar está el supuesto del abordaje, que consiste en el choque
o impacto en el que intervienen buques, embarcaciones o artefactos navales, del
que derivan daños para alguno de ellos, o para las personas o las cosas. Estando
vigente aún el antiguo Convenio Internacional de Bruselas, de 1910, para la
unificación de reglas en materia de abordaje, los artículos 399 y siguientes de la
LNM contienen el régimen jurídico nacional complementario, aplicable también
cuando el daño procede de una maniobra incorrecta en la navegación, aunque
no haya contacto entre buques. El abordaje genera responsabilidad para el
armador del buque culpable, que debe indemnizar los daños sufridos por el otro
buque, o las personas y cosas que estuvieran a bordo. La posible culpa
compartida gradúa la responsabilidad, pero genera responsabilidad solidaria de
ambos armadores por los daños causados a terceros, pudiendo también cada
uno oponer las excepciones del otro.
La denominada “avería gruesa” ocurre cuando, de forma intencionada y
razonable, se causan daños o gastos extraordinarios para la salvación de bienes
comprometidos en un viaje marítimo cuando están amenazados por un peligro.
Esos daños y gastos han de ser soportados por los titulares de los intereses en
riesgo, en proporción y con el límite de lo salvado de cada uno, pero si la situación
de peligro ha sido causada culposamente por alguna de las partes interesadas
en el viaje, es el culpable quien corre con daños y gastos, sin contribución de las
partes inocentes.
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El salvamento, regido por el Convenio de Londres, de 1989, es todo acto
de auxilio o asistencia a un buque, o de salvaguarda o recuperación de otros
bienes, que se encuentren en peligro en aguas navegables, pero no en aguas
continentales que no están en contacto con las aguas del mar ni son utilizadas
para la navegación marítima, ni tampoco cuando se trate de asistir a bienes
fijados permanentemente a la costa. El salvamento, sea ordenado por autoridad
pública o concertado entre las partes, genera “derecho a premio” a favor de los
salvadores, aunque su importe no puede exceder del valor del buque o de los
bienes salvados; para su cobro, repartido entre el armador y la dotación, se
concede un derecho de retención de lo salvado; y si lo salvado fuera de propiedad
desconocida, el salvador podrá apropiarse de una parte calculada conforme al
valor que tengan los bienes rescatados, destinándose lo demás al tesoro público.
Reglas similares se aplican también en el caso de hallazgo de buques
naufragados o hundidos, respecto de los cuales el propietario conserva sus
derechos, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva a favor del Estado por el
transcurso de tres años sin reclamación; las operaciones de extracción
(exploración, rastreo, localización) deberán, en todo caso, ser autorizadas por la
Armada, sea al propietario o discrecionalmente a otro interesado, con especial
régimen para los objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático
situados más allá del mar territorial.
Finalmente, el supuesto de contaminación genera responsabilidad,
frente al armador o frente al titular de la explotación, por los daños causados en
las costas y espacios marítimos nacionales cuando procedan de buques,
embarcaciones, artefactos o plataformas, dondequiera que éstos se encuentren,
debiendo disponerse al respecto de un seguro obligatorio.
La limitación de la responsabilidad
La limitación de responsabilidad ante las reclamaciones derivadas de un
mismo accidente, aplicable en cualquier procedimiento judicial o administrativo,
está regulada por el Convenio de Londres, de 1976, actualizado por Protocolo de
1996, sin perjuicio de las reservas efectuadas por España y de la aplicación de
otros regímenes de limitación a favor del porteador marítimo de mercancías o de
pasajeros. La limitación es alegable ante las autoridades españolas
competentes, cualquiera que sea la nacionalidad o domicilio de los acreedores o
deudores, o el pabellón del buque respecto al que se invoca la limitación, pero
no beneficia a los artefactos navales ni a las plataformas fijas con las que se
explotan los recursos naturales del fondo marino.
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La LNM enumera en el artículo 396 los créditos limitables (muerte y
lesiones corporales, pérdidas o daños en las cosas, retrasos, etc.), excluyendo
las previstas en el Convenio Internacional y las reclamaciones de la
Administración marítima o portuaria por remoción de buques. La suma máxima
de indemnización se calcula para cada accidente y con criterio progresivo
relacionado con el arqueo del buque respecto del cual hayan nacido los créditos
a reclamar, sin perjuicio de los límites especiales previstos en las reglas
internacionales o europeas para el caso de muerte o lesiones de los pasajeros
en un mismo accidente. En todo caso, para poder alegar el derecho a limitar debe
tenerse constituido un “fondo de limitación”, integrado por las sumas previstas y
los intereses devengados desde la fecha del accidente y materializado en un
depósito o con garantía suficiente; tal fondo está exclusivamente destinado a las
indemnizaciones y, una vez constituido, paraliza cualquier otra medida contra el
patrimonio del deudor.
El seguro marítimo
El seguro marítimo es un seguro especial que tiene por objeto
indemnizar los daños producidos por los riesgos propios de la navegación
marítima, por lo que tiene una regulación propia prevista en el Título VIII de la
LNM con carácter dispositivo, siendo de aplicación supletoria la legislación
general del contrato de seguro. La LNM distingue, por un lado, un conjunto de
disposiciones comunes para todos los seguros marítimos y unas disposiciones
especiales para algunas clases de seguros.
Las disposiciones comunes están dedicadas a adaptar los conceptos y
presupuestos generales del seguro al caso del seguro marítimo (el interés
asegurado, sea del buque o del flete; el valor asegurado, la suma, la póliza
estimada, el seguro múltiple y el coaseguro); a delimitar los riesgos de la
navegación susceptibles de cobertura (riesgos incluidos, y excluidos, como son
los casos de guerra, captura, piratería, huelga, explosión atómica o nuclear; daño
y culpa grave del asegurado; vicios propios del objeto asegurado); a regular el
contenido del contrato (su conclusión y los deberes del contratante, en relación
con la prueba del seguro, la existencia y declaración del riesgo, los efectos de la
inexactitud o reticencia, el pago de la prima, la comunicación del siniestro, el
deber de evitar o aminorar el daño, la transmisión del objeto asegurado); y a
establecer las reglas básicas del pago de la indemnización (cuantía, exclusión
del reemplazo y reparación, daños no indemnizables, liquidación del siniestro por
avería o abandono), estableciendo un plazo de prescripción de dos años para el
ejercicio de los derechos derivados del contrato de seguro.
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Las disposiciones especiales están previstas para distintas clases de
seguros en particular: el seguro de buques (por tiempo o por viaje); el seguro de
mercancías, que cubre la fase de transporte marítimo y la fase de transporte por
otros medios accesorios al viaje marítimo; el seguro de responsabilidad civil, para
cubrir la obligación de indemnizar daños a terceros perjudicados, sea en forma
de seguro voluntario, o de seguro obligatorio cuando así esté legalmente
establecido.
Otros aspectos de interés
Además de los diversos aspectos que se han ido comentando, la LNM
contiene otros de indudable interés, a los que corresponde hacer una simple
mención.
Es el caso de las llamadas “especialidades procesales” del Título IX,
donde se recogen reglas particulares que afectan a los procedimientos judiciales
que deben seguirse con ocasión del ejercicio de derechos, presentación de
reclamaciones, etc., derivadas de la navegación marítima.
Singular importancia tiene, en materia de cláusulas de jurisdicción y
arbitraje, la prohibición de cláusulas contractuales de sumisión a jurisdicción
extranjera o a arbitraje en el extranjero, tanto en los contratos de utilización del
buque, como en los contratos auxiliares, cuando no hayan sido negociadas
individual y separadamente, lo que hace nulas, y que se tengan por no puestas,
las cláusulas de sumisión contenidas en condiciones generales de la contratación
que dan lugar a contratos de adhesión; cuando falten cláusulas válidas en este
sentido entrarán en juego, a elección del demandante, los criterios supletorios de
atribución de competencia que marca el artículo 469 de la LNM (domicilio del
demandado, lugar de celebración del contrato, puerto de carga o descarga, en
contratos de utilización, o lugar de prestación del servicio, en contratos
auxiliares).
Constituyen igualmente especialidades procesales las que resultan de
aplicación para el embargo preventivo de buques, conforme al Convenio de
Ginebra, de 1999, para la venta forzosa de buques, conforme al Convenio de
Ginebra, de 1993, y para la limitación de responsabilidad por créditos marítimos,
mediante constitución del fondo ya citado.
Por su parte, el Título X contiene otras reglas especiales para la
certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo, como
son la “protesta de mar por incidencias del viaje”, la “liquidación de avería
gruesa”, el “depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte
marítimo”, el “extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque”,
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y la “enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados”, circunstancias
todas ellas que requieren la iniciación y desarrollo de procedimientos especiales.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la LNM, como es habitual,
viene acompañada por un conjunto de disposiciones (adicionales, para aclarar o
complementar algún aspecto; finales, para modificar otras leyes relacionadas;
derogatoria del derecho anterior sustituido), algunas de las cuales tienen especial
interés.
En las Disposiciones adicionales se establece el criterio para proceder
a la actualización de las cuantías que marca la ley para las indemnizaciones, la
competencia para determinar premios y remuneraciones por salvamento y
remolque, el uso de técnicas electrónicas e informáticas para celebrar los
contratos, la intervención de consumidores en la contratación marítima, así como
algunas especialidades relacionadas con buques de guerra, buques históricos y
reproducciones, plataforma continental, o la no aplicación de la ley a aeronaves
que se hallen sobre el agua.
La Disposición derogatoria enumera las leyes que de forma total o
parcial quedarán sin vigor con la aprobación de la LNM, en especial el Libro III
del Código de Comercio de 1885 que hasta ahora regulaba el comercio marítimo.
Las Disposiciones finales modifican algunas leyes relacionadas,
habilitan al Gobierno para modificar otras, como la que desde 1962 regula los
salvamentos, auxilios, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, y para
refundir en un “Código de la Navegación Marítima” las leyes marítimas que sigan
en vigor, junto a la propia LNM, como es el caso de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante, además de elaborar un Proyecto de Ley sobre abandono de
bienes muebles y procedimientos de venta, subasta y enajenación. También
determinan la entrada en vigor de la LNM a los dos meses de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, lo que se produjo el 25 de septiembre de 2014. Pero,
por encima de todo ello, se prevé la eventualidad de que el Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías
Total o Parcialmente Marítimo (las Reglas de Rotterdam firmadas el 23 de
septiembre de 2009) llegue a entrar en vigor con la ratificación de países
suficientes; en ese caso, se establece ya de antemano que el Gobierno queda
comprometido a introducir en la LNM los cambios necesarios para adaptarla a
tales Reglas, lo que permitiría superar uno de los obstáculos que tuvieron
suspendida la tramitación de esta LNM que finalmente ha sido aprobada y ha
entrado en vigor.
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Conclusión
La Ley 14/2014, de Navegación Marítima, ha supuesto, sin duda, una
importante modernización del Derecho Marítimo en España, actualizando todo
su contenido tradicional y coordinando su régimen jurídico con la normativa
internacional vigente. Además, la ley española ha quedado abierta a las nuevas
adaptaciones que puedan resultar necesarias en un marco internacional en
evolución. De este modo, se ha cubierto una vieja aspiración jurídica,
perfectamente lógica en un país de larga trayectoria histórica en la navegación y
en el comercio marítimo, como lo es España, cuya posición geográfica explica
fácilmente la importancia económica y cultural que siempre tuvo este sector.
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Resumo
O presente artigo aborda o tema do Direito de Concorrência no setor marítimo. A
análise será feita em duas partes. Na primeira parte, será analisada a regulação
da concorrência existente na União Europeia e sua estrutura normativa.
Abordarei, assim, o tema das Conferências Marítimas, um tema pouco ou nada
conhecido em Cabo Verde. Na segunda parte, abordarei o direito de concorrência
em Cabo Verde onde também serão analisadas as Conferências Marítimas e a
sua regulação no Código Marítimo de Cabo Verde, a forma como a Constituição
da República de Cabo Verde contempla o direito de concorrência e, por fim, o
papel que a Agência Marítima Portuária tem de fiscalizador da concorrência no
setor marítimo em Cabo Verde.
Palavras-chave: livre concorrência, Direito Europeu de Concorrência,
Conferência Marítima, Código Marítimo de Cabo Verde, Agência Marítima e
Portuária.
Abstract
This article focuses on the competition law in the maritime sector. The analysis is
divided in two parts. In the first part, I analyse the regulation of competition
existing in the European Union and its regulatory framework. I will refer to
Maritime Conferences, a topic almost unknown in Cape Verde. In the second part,
I will discuss the competition law in Cape Verde. I will also analyse the Maritime
Conferences and their regulation in accordance to the Cape Verde Maritime
Code, the way how Cape Verde Constitution recognizes the right to competition
and, finally, the role that Maritime Port Agency has as a regulator of the
competition in the maritime sector in Cape Verde.
Keywords: free competition, European Competition Legislation, Maritime
Conference, Cape Verdean Maritime Code, Maritime Port Agency.
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Introdução
O Direito de Concorrência é uma área do Direito que tem vindo a ser
estudada cada vez com mais curiosidade, com o Direito Económico a ganhar
autonomia como ramo do direito e como uma disciplina científica. Muitos livros
de Direito Económico têm sempre um capítulo dedicado ao Direito de
Concorrência. É um tema que tem interessado tanto a investigadores de Direito
Público como a investigadores de Direito Privado, tendo em conta que é um tema
complexo e interessante que envolve tanto o Direito Público como o Direito
Privado e que pode envolver tanto a relação entre dois ou mais particulares como
também a própria relação entre os particulares e o Estado.
Creio ser muito importante o estudo do tema num período onde o mundo
vive uma profunda crise mundial, que tem afetado várias empresas e quando os
Estados têm sido afetados por essa mesma crise. É pois fulcral estudar um
fenómeno tão interessante como a defesa da concorrência, por essa razão
resolvi escolher o tema. Além disso, o setor marítimo também necessita de
regulação, até porque não podemos esquecer que por causa da globalização a
que hoje o mundo está sujeito, existe um intenso tráfico de mercadorias - cerca
de 90% do comércio mundial de mercadorias é feito por via marítima - é cada
vez mais importante que se regule o comércio mundial e os seus intervenientes.
Num clima de instabilidade social, as situações de abuso à concorrência têm a
tendência a aumentar, criando sempre um clima na sociedade desfavorável tanto
para o desenvolvimento da economia como também é prejudicial ao próprio
consumidor.
Neste trabalho damos atenção ao Direito de Concorrência no setor
marítimo, sendo um tema muito importante para a satisfação da economia de
qualquer país e um forte desenvolvimento social e económico que tem que ser
sempre acompanhado com um direito cada vez mais justo, equitativo e que
satisfaça os interesses do cidadão, para que exista um mercado competitivo
respeitando sempre a justiça e a igualdade entre os cidadãos. Num cenário de
crise mundial que vivemos, a defesa da concorrência em qualquer setor
económico de um país é essencial para uma boa relação entre os particulares e
do próprio Estado com os particulares, para assim se atingir a justiça e
estabilidade social, dois valores essenciais que o Direito procura defender, e para
isso o setor marítimo, como qualquer outro setor económico com capacidade
para gerar riqueza e rendimento a um país, tem que ser regulado por lei para
assim se evitar práticas anti concorrenciais.
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Com este trabalho pretendo levar ao conhecimento do público em geral,
através de uma linguagem simples e acessível, o tema Direito de Concorrência
e as suas vicissitudes no âmbito marítimo, contribuindo assim para um maior
conhecimento e expansão do tema.
O direito de concorrência na União Europeia
No dia 25 de março de 1957 foi assinado o Tratado de Roma, de onde
saiu o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia. Foi neste Tratado
que se elaborou pela primeira vez, de uma forma consistente e organizada, as
regras sobre a concorrência aplicáveis aos países da Comunidade Europeia,
tendo um capítulo exclusivamente dedicado às normas sobre a concorrência,
normas pelo qual seu texto legislativo até os dias de hoje se mantém
praticamente com a mesma estrutura inicial, enumerando as práticas restritivas
de concorrência que são proibidas pela União Europeia e regula as ajudas
públicas que são permitidas aos Estados membros da União Europeia.
Em relação ao seu âmbito de aplicação, existiam dúvidas se a este
Tratado também se aplicariam as normas sobre a concorrência no setor
marítimo. Esta dúvida subsistia na interpretação do art.º 84nº1 do Tratado, que
estendia seu âmbito de aplicação apenas para o transporte ferro caril, estrada ou
vias navegáveis e deixava fora do seu âmbito de aplicação o transporte marítimo
e aéreo, conforme o art.84.2 “o Concelho por unanimidade, poderá decidir, em
que medida e de acordo com que procedimentos poderão adotar-se disposições
apropriadas para a navegação marítima e aérea”.
Sobre esta polémica, no seu âmbito de aplicação, foram criadas então
duas teses. A tese da especificidade, que foi defendida no início pelo Concelho
Europeu, segundo a qual se defendia a exclusão do transporte marítimo e aéreo,
baseando-se que teria sido essa a intenção dos Estados-Membros quando se
concluiu o Tratado. Em contraposição a essa tese, Itália e Holanda, defendiam
uma tese universalista, que considerava que o Tratado era aplicável a todos os
setores que não tinham sido excluídos expressamente, afetando o transporte
marítimo; o Tribunal de Justiça irá resolver essa controvérsia através de diversos
pronunciamentos a favor da tese universalista, considerando assim que o
Tratado é aplicável ao setor do transporte marítimo (Montero 2010).
Em relação às regras sobre a concorrência, o Tratado sofreu pequenas
alterações ao longo do tempo, com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht
ou também denominado de Tratado da União Europeia, assinado no dia 7 de
fevereiro de 1992, o Tratado de Amesterdão, assinado em 2 de outubro de 1997
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e o Tratado de Lisboa, assinado no dia 13 de dezembro de 2007 onde passou a
ser denominado de Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – o
atualmente denominado TFUE.
A Comunidade Europeia estabelece assim um sistema organizado e
estruturado de defesa da concorrência. A regulação da concorrência é essencial
para um bom funcionamento do mercado, uma das competências da
Comunidade Europeia é de estabelecer normas sobre a concorrência
necessárias para o funcionamento do mercado interno, a instauração de um
regime de concorrência não falseado deve contribuir para assegurar o bom
funcionamento de um mercado comum (Bernini 1984), dessa forma assegura-se
uma boa regulação da concorrência dentro da Comunidade Europeia.
O direito de concorrência na União Europeia é essencialmente
organizado e legislado através de dois tipos de normas: as normas de direito
originário e as normas de direito derivado (Velasco 2005).As normas de direito
originário são essencialmente os Tratados ou convenções Internacionais, essas
normas de direito originário estão tipificadas do artº101 a 109 no Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia enquanto as normas de direito derivado são
tipificadas através de Diretivas ou Regulamentos do Conselho Europeu ou da
Comissão Europeia, existem várias normas do tipo onde aqui destaco duas
normas ligadas com o setor marítimo como é o caso do Regulamento CE
nº954/79, de 15 de maio de 1979, respeitante á ratificação pelos Estadosmembros da Convenção das Nações Unidas sobre o Código de Conduta das
Conferências Marítimas ou á adesão destes Estados á Convenção e o
Regulamento CE nº1419/2006 de 25 de Setembro de 2006, que aboliu as
Conferências Marítimas da Comunidade Europeia.
Ao longo dos anos a União Europeia tentou sempre melhorar ao máximo
os mecanismos e procedimentos para a defesa da concorrência. Com esse
intuito no ano de 2005 foi criado o Livro Verde sobre a reparação de danos e
prejuízos por incumprimento das normas comunitárias de defesa da concorrência
e também em 2008 foi publicado o Livro Branco sobre as reparações de danos e
prejuízos por incumprimento das normas comunitárias de defesa da concorrência
(Velasco 2005).Essas medidas trouxeram uma maior proteção aos prejudicados
por práticas que violassem a concorrência, permitindo ter um mecanismo onde
pudessem a título de indemnização pelos danos e prejuízos causados conseguir
recuperar um pouco do prejuízo obtido, esse sistema fortalecia ainda mais a
regulação da concorrência que com estes meios tanto no âmbito da ação privada
como da ação pública estabelecia um sistema mais justo e que pudesse de uma
forma mais segura e organizada satisfazer os prejudicados, de forma a poder
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facilitar o exercício dos particulares de ações destinadas á compensação de
danos derivados de comportamentos que violem as normas de defesa da
concorrência.
As vantagens de ter um sistema de aplicação privada da concorrência
são grandes. O sistema dá um maior destaque para a luta contra as práticas
restritivas de concorrência para aqueles que são mais propensos a sofrer
consequências diretas do ato: os operadores privados prejudicados por essas
práticas. Em segundo lugar, esse aumento de importância dado aos operadores
privados com a implementação dessas regras, permite também uma melhor
atribuição às autoridades da concorrência, que será então capaz de concentrar
melhor os seus esforços na supressão e detenção das práticas mais prejudiciais
e em terceiro lugar, a combinação entre ações públicas e privadas de defesa da
concorrência é uma vantagem melhorando o sistema dando a ela uma maior
eficácia, pois aumenta a defesa às práticas ilícitas aumentando assim o seu efeito
e eficácia na regulação de práticas restritivas de concorrência na Comunidade
Europeia (Fuster 2011).
Os Estados-Membros também através das suas leis internas também
legislam em matéria de concorrência através das suas entidades administrativas
podendo criar Agências Reguladoras do setor da concorrência reforçando assim
o seu controlo na fiscalização da concorrência no mercado; em Cabo Verde como
mais á frente será abordado, a Agência Reguladora do setor da concorrência a
nível do setor marítimo é a Agência Marítima e Portuária.
As Conferências Marítimas
As Conferências Marítimas são acordos privados, formais ou informais,
entre duas ou mais companhias marítimas que determinam e aplicam fretes
comuns em suas transações de serviços e que abrem possibilidades a outras
atividades de cooperação sobre uma ou várias rotas marítimas comerciais
determinadas (Freire & González 2003).
A origem das conferências marítimas acaba por estar associada ao
aparecimento do barco a vapor no séc. XIX, que terminou com o reinado dos
barcos á vela fazendo com que o transporte de mercadorias por mar se tornasse
mais rápido, em que as companhias de transporte marítimo vão competir entre
si em busca de melhores oportunidades de negócio, começa então a aparecer
acordos do tipo entre companhias marítimas; tem-se considerado que a primeira
Conferência Marítima estabelecida entre companhias marítimas ocorreu no
tráfico marítimo entre o Reino Unido e Índia (Calcutá) no ano de 1875 e apareceu
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devido á guerra de fretes existente na altura que colocava em perigo a
sobrevivência de várias companhias, surgiu um acordo de fixação de fretes
denominado de “Calcuta Steam Traffic Conference” (Montero 2010), este tipo de
acordo tinha como propósito garantir a estabilidade do serviço de linha regular,
aumentando a eficiência e diminuindo os custos, na prática, gerando assim uma
maior estabilidade nos fretes, que se manteriam constantes e iguais, com um
preço fixo a ser cobrado pelas companhias marítimas que celebrassem o acordo
(Arcila 2006).
As Conferências Marítimas oferecem as vantagens de assegurar um
serviço regular, continuado e eficiente, os usuários contam com cotações de
fretes aceitáveis, uniformes, fixos e razoavelmente estáveis; o que os permite
manejar uma estrutura de custos sem sobressaltos, que possam afetar o custo
final do produto; se evita a guerra de fretes entre distintas companhias marítimas
que assim estabelecem entre si um preço fixo, permite uma maior igualdade de
tratamento entre as companhias marítimas, a competição é feita em função da
qualidade do serviço o que beneficia o usuário (Zaráte 2003).
As Conferências Marítimas também trazem desvantagens tendo em
conta que se perde a capacidade de negociação, tendo em conta que as tarifas
são logo estabelecidas entre as companhias para além de que como sabemos
esse tipo de acordos pode prejudicar a boa concorrência no mercado para as
companhias marítimas que não façam do acordo, tanto que hoje em dia as
conferências marítimas são proibidas na Europa por se entender que vão contra
livre e boa concorrência, até porque a partir do momento que um grupo de duas
ou mais companhias delimita um preço fixo no mercado por um determinado
serviço, esta conduta pode gerar sempre prejuízos a outras companhias que não
tenham feito entrado o mesmo acordo, o que lhes causa logo prejuízo e pode ser
visto como uma forma de falsear a justa concorrência no transporte marítimo.
As primeiras leis que regulavam do direito da concorrência foram
elaboradas nos EUA destacando-se duas leis que foram muito importantes na
regulação da concorrência: a Sherman Act de 2 de Julho 1890 e o Shipping Act
de 1916. A Sherman Act foi primeiro diploma jurídico com relevância que regulou
a concorrência. Este foi um grande impulsionador para a criação de outras leis
que regulassem a concorrência. Esta lei ficou assim conhecida em homenagem
ao Senador que promoveu a sua aprovação, o senador John Sherman (Montero
2010), determinava que todo contrato, combinação em forma de truste ou outra
qualquer, ou conspiração para restringir o comércio entre os diversos estados ou
com nações estrangeiras é declarada ilegal e que toda a pessoa que monopolize
ou tente monopolizar qualquer ramo da indústria ou do comércio entre os
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diversos estados ou com nações estrangeiras será considerada culpada, a
Sherman Act impulsionou outras legislações posteriores que vieram depois dela.
A Sherman Act de 1890, declara ilícito todo contrato, agrupamento em
forma de trust ou de outro tipo, ou prática concertada que restrinja o tráfico ou o
comércio entre os estados e os países estrangeiros de modo que as
Conferências Marítimas sendo acordos de fixação de preços, constituem práticas
radicalmente ilegais conforme a dita disposição. Esta era uma lei geral sobre a
concorrência que não podia sozinha regular todos seus fenómenos jurídicos e
suas especificidades, nasce assim a Shiping Act de 1916, uma lei especial sobre
a concorrência que regulava o sector marítimo e já incluía nessa regulação as
Conferências Marítimas, essa lei permitia a existência dessas Conferências nos
Estados Unidos e regulava a forma como elas eram permitidas para assim evitar
que esses acordos não se tornassem práticas restritivas de concorrência, a
Shiping Act dava imunidade às conferências marítimas, mas submeteu esta ao
controle rigoroso de um novo organismo federal chamado de Unites States
Shipping Board (Velasco 2013).
As Conferências Marítimas situam-se no âmbito das proibições fixadas
no art. art.101 e 102 da TFUE tendo em conta que são acordos restritivos de
concorrência que limitam o acesso ao mercado e pode gerar uma exploração
abusiva da posição dominante no mercado, a Comissão Europeia mesmo assim
reconheceu os efeitos positivos que poderiam existir no mercado da Comunidade
caso o fosse possível implementar as Conferências Marítimas dentro do seu
espaço geográfico, para esse efeito vais ser criado assim o Regulamento (CEE)
n.º 4056/86.
O Regulamento (CEE) n.º 4056/86 era muito benéfico às Conferências
Marítimas e ao carácter restritivo existente nelas. Através deste regulamento era
possível a existência das Conferências Marítimas na União Europeia. Além disso,
era um regulamento muito favorável às Conferências Marítimas em relação à sua
existência e desenvolvimento na União Europeia, o que referenciava bem o seu
preâmbulo considerando que é oportuno prever uma isenção por categoria em
benefício das Conferências Marítimas; que essas conferências exercem um
papel estabilizador capaz de garantir serviços fiáveis; que elas contribuem
geralmente para assegurar uma oferta de serviços regulares de transporte
marítimo suficientes e eficazes tendo em consideração os interesses dos
utilizadores numa justa medida.
O Regulamento (CEE) n.º 4056/86 contempla a singularidade das
Conferências Marítimas e estabelece um regime flexível baseado num sistema
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de isenções por categorias, isso se justifica em razão da função estabilizadora e
por condições económicas do setor, ao conceber-se exclusivamente como um
instrumento que articula uma isenção por categorias em benefício da
Conferências Marítimas, conceder esta isenção foi um objetivo desse
regulamento; para que fosse possível a existência das Conferências Marítimas
na União Europeia as condições a que se submete a implementação dessa
isenção das conferências no Direito de Concorrência europeu são de grande
amplitude e flexibilidade, se articulam em diversos requisitos onde uns são
necessários para que exista a isenção e outras para mantê-la (Pallarés 1998).
De acordo com o Livro Branco sobre a revisão do Regulamento (CEE)
nº4056/86, este regulamento tinha uma dupla função. Em primeiro, lugar continha
disposições de procedimento, que proporcionavam á Comissão ferramentas para
poder investigar e aplicar eficácia às normas comunitárias de concorrência no
transporte marítimo. Em segundo lugar continha algumas disposições
substantivas para o setor marítimo, a mais importante das quais era uma isenção
por categoria da proibição prevista no art.81.1 (atual art.101.1 da TFUE)
aplicáveis a determinadas categorias de acordos, decisões, práticas concertadas
entre as conferências.
As Conferências Marítimas foram assim reguladas num diploma que
permitia a sua existência no mercado marítimo da Comunidade Europeia,
tratava-se de um expediente bastante retórico para legitimar uma prática antiga
e já bem enraizada no tráfico marítimo mundial, que contava com o respaldo do
forte lobby das companhias de transporte marítimo e dos interesses
protecionistas de muitos dos estados membros, em relação às empresas com
dificuldades económicas (Velasco 2013), com este regulamento criou-se assim
um regime de isenção que permitiu que durante mais de duas décadas
existissem conferências marítimas na comunidade europeia de uma forma livre.
Atualmente, na Europa, as Conferências Marítimas são proibidas, por
se considerar que essas práticas são contra a livre concorrência no mercado,
com esta proibição a nascer após a entrada em vigor do Regulamento (CE)
nº1419/2006 do Concelho no dia 25 de setembro de 2006. O processo que levou
ao fim do reinado das Conferências Marítimas na Europa começou após se
constatar que não fazia sentido continuar com a isenção proposta a essas
conferências, com a apresentação por parte da Comissão de um Livro Branco
sobre a revisão do Regulamento (CEE) n.º 4056/86 (Velasco 2013).
O Livro Branco defendia no seu preâmbulo que nos anos transcorridos
desde a adoção do Regulamento 4056/86, o mercado de transporte marítimo de
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linha regular mudou; concretamente reforçou-se o papel das companhias
transportadoras que oferecem serviços fora de uma conferência (companhias
independentes) na maioria das rotas com procedência e destino na União
Europeia (…); ademais é cada vez mais frequente, formas operativas de
cooperação entre companhias de transporte marítimo (que não implicam fixação
de preços); esta situação leva a considerar que justifica-se uma isenção por
categorias para os acordos sobre fixação de preços e regulação de capacidades
celebradas pelas Conferências Marítimas.
Este Livro Branco propôs então considerar a derrogação das
disposições substantivas vigentes do Regulamento 4056/86 em particular da
isenção por categorias concedida às conferências Marítimas e a exceção
aplicável aos acordos técnicos e examinar que tipo de instrumento seria
necessário para substituir o Regulamento 4056/86 e formular uma proposta
adequado ao efeito, tendo também em conta a situação competitiva do setor de
transporte marítimo regular da União Europeia e do mundo.
Surge após esta proposta da Comissão, o Regulamento (CE)
nº1419/2006 do Concelho, de 25 de setembro de 2006 que revoga o
Regulamento (CEE) nº 4056/86. A entrada em vigor desse regulamento terminou
com o tratamento privilegiado e excecional que vinha tendo as Conferências
Marítimas de acordo com o disposto nesse regulamento as Conferências
Marítimas não preenchem atualmente as condições cumulativas necessárias
para beneficiar de uma isenção ao abrigo do art. 81.3 do Tratado (atual art.101.3
da TFUE) e a isenção por categoria a favor destas conferências deverá,
consequentemente, ser abolida e altera o Regulamento (CE) nº 1/2003 de forma
a tornar o seu âmbito de aplicação extensível aos serviços internacionais de
cabotagem e de tramp (Velasco 2013).
De acordo com este regulamento as Conferências Marítimas são
aceites em diversas jurisdições. Neste setor, como noutros, o Direito da
Concorrência não é aplicado da mesma forma a nível mundial. Tendo em conta
a natureza global do setor dos transportes marítimos regulares, a Comissão
deverá tomar as providências antecipadas para antecipar a supressão da
isenção relativa à fixação de preços das Conferências Marítimas em vigor fora
da Europa e para manter a isenção a favor da cooperação operacional entre
companhias marítimas reunidas em consórcios e alianças, de acordo com as
recomendações do secretariado da OCDE (Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Económico) em 2002.
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Com a entrada em vigor deste regulamento, desapareceu, na atual
União Europeia, a excecionalidade do tratamento das Conferências Marítimas,
ficando submetidas ao regime geral previsto para os acordos restritivos de
concorrência.
Com este processo as Conferências Marítimas passam a ser proibidas
na União Europeia, é um final de uma história antiga e interessante que na
Europa apenas veio a ser alvo de uma regulação jurídica bem estruturada e
consistente após o aparecimento do Código de Conduta sobre as Conferências
Marítimas da UNCTAD que obrigou a Comunidade Europeia a uma enorme
atenção ao tema do Direito de Concorrência tendo em plano de evidência as
Conferências Marítimas, esta situação pode vir a ser proveitosa para outro tipo
de acordos como é o caso dos consórcios marítimos, a ganharem maior
protagonismo, tendo em conta que com a proibição existente às Conferências
Marítimas, são acordos a ter em conta cada vez mais no sistema de transporte
marítimo na Comunidade Europeia.
O Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD
As Conferências Marítimas sofreram de um enorme vazio legislativo ao
longo do tempo, embora seja um assunto muito antigo, começou como já vimos
no final do século XIX, foi-lhe dado pouca importância ao longo dos tempos, até
porque se analisarmos com precisão, em termos de complexidade do tema e os
instrumentos necessários que devem existir para sua regulação, o primeiro
grande diploma legislativo que regula o assunto é o Código de Conduta sobre as
Conferências Marítimas da UNCTAD1 que entrou em vigor no dia 6 de outubro e
1983, ou seja mais de 100 anos depois do surgimento do fenómeno Conferências
Marítimas, convém realçar que esta Convenção foi ratificada por Cabo Verde.
Foi adotado na Comunidade Europeia, o Regulamento nº 954/79 do
Conselho, de 15 de maio de 1979 relativo á ratificação dos estados membros do
Convénio das Nações Unidas relativo a um Código de Conduta sobre as
Conferências Marítimas e à adesão destes estados à convenção, que estabelece
um quadro de aplicação do Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas.
O Regulamento (CE) nº 954/79, de 15 de maio de 1979 ou também
denominado por paquete ou compromisso de Bruxelas, foi proposto pela
Comissão Europeia de acordo com o disposto no seu preâmbulo era importante
1

A UNCTAD é o nome dado á Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento.
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regular a ratificação dos estados membro da Comunidade Europeia ao Código
de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD tendo em conta que
as questões reguladas pelo Código de Conduta são importantes não só para os
Estados Membros mas também para a Comunidade, nomeadamente do ponto
de vista dos transportes marítimos e das trocas comerciais, que importa, pois,
adotar uma posição comum em relação a este Código.
O Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD
tem sua origem de acordo com as suas Diretrizes de aplicação preparadas pela
secretaria da UNCTAD, quando no primeiro período de sessões da Conferência
das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento celebrada em Genebra
no ano de 1964, a questão sobre as Conferências Marítimas ocupou um lugar
destacado nos debates sobre o transporte marítimo. Nessa conferência, a
experiência dos países em desenvolvimento de todas as regiões em matéria de
transporte marítimo chamou pela primeira vez a atenção do mundo, como
enuncia essas mesmas as Diretrizes foi aprovado uma recomendação
denominada por “Bases para um entendimento em questões relativas ao
transporte marítimo”, partindo dessas bases onde estabelecia que “o sistema de
conferências marítimas é necessário para assegurar tarifas estáveis e serviços
regulares” e a “participação dos países em desenvolvimento nas Conferências
Marítimas como membros em plenos direitos e condições de igualdade”.
Devido ao trabalho da secretaria da UNCTAD baseada em parte nessas
frases que constavam na recomendação, culminou num processo que deu
origem ao Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD,
antes disso foi proposto o Código CENSA (Conselho de Associações Nacionais
Europeias e Japonesas de Armadores) que não foi aceite pelos países em via de
desenvolvimento, com efeito foi pedido á Assembleia Geral das Nações Unidas
que reunisse uma conferência de plenipotenciários que adotasse um Código de
Conduta sobre as Conferências Marítimas; a elaboração da Convenção
necessitou de dois períodos de sessões de uma Comissão preparatória, em
janeiro e junho de 1973 respetivamente e dois períodos de sessões de uma
conferência de plenipotenciários, em novembro e dezembro de 1973 e março e
abril de 1974 respetivamente e foi aprovada no dia 6 de abril de 1974 com 72
votos a favor e 7 contra e 5 abstenções o Código de Conduta sobre as
Conferências Marítimas da UNCTAD, Este Código de Conduta foi assim uma
vitória dos países em vias de desenvolvimento face aos países desenvolvidos
permitindo existir uma maior igualdade no tráfico marítimo.
O Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD é
composto por 54 artigos ordenados em 7 capítulos, este diploma conseguia
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reunir um conjunto de vantagens: prevê um mecanismo de resolução de
controvérsias em caso de litígio entre as partes; promover a expansão ordenada
do comércio marítimo mundial, facilitar o desenvolvimento ordenado do tráfico
entre linhas, fortalecer as linhas mercantes nacionais, harmonizar os interesses
das companhias de transporte marítimo e também os usuários, assegurar a não
discriminação nem das linhas nacionais que queiram entrar numa conferência
nem para os países terceiros que queiram fazer parte dessas mesmas
conferências, fazer com que o tráfico seja mais competitivo ao assegurar uma
percentagem a linhas de terceiros países e colocar os usuários numa posição de
equidade entre eles estabelecendo-se princípios em alguns campos como nos
acordos de lealdade, encargos, regulação de tarifas ou ajustes cambiários
(Miramontes 1986).
A regulação das Conferências Marítimas no Código Marítimo de Cabo
Verde e a sua conexão com o direito espanhol
Em Cabo Verde, a principal fonte de direito em relação às Conferências
Marítimas que temos é o Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas
da UNCTAD. De acordo com o art.6 nº1 do Código Marítimo de Cabo Verde “o
disposto no Código Marítimo é de aplicação subsidiária em relação às matérias
reguladas nas convenções internacionais vigentes em Cabo Verde”. Portanto se
existisse qualquer contradição entre as normas relativas às Conferências
Marítimas contidas no Código Marítimo de Cabo Verde e as normas contidas no
Código de Conduta, por força do art.6nº1 do Código Marítimo, são as normas do
Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD que são
aplicáveis, situação puramente teórica, tendo em conta que as normas contidas
no nosso Código Marítimo estão em consonância com os princípios defendidos
pelo Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD.
Contrariamente do que acontece hoje em dia na Europa, as
Conferências Marítimas em Cabo Verde não são proibidas e estão reguladas
entre o art.441 a 444 do Código Marítimo, uma regulação feita em poucos
dispositivos legais que regula apenas os princípios básicos contendo a definição
de Conferência Marítima, o dever de respeito pela concorrência, o concelho de
usuários e a obrigação de informação e consulta; apenas com a entrada em vigor
do Código Marítimo, que, pela primeira vez em Cabo Verde tivemos uma lei
interna que regulasse as Conferências Marítimas, antes, apenas eram reguladas
pelo Código de Conduta sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD, embora
como já foi dito e explicado anteriormente, essa seja a principal fonte de direito
em relação às Conferências Marítimas que temos em Cabo Verde.
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O Código Marítimo permite a existência de Conferências Marítimas, mas
deve existir um dever de respeito pela concorrência garantindo uma oferta de
transporte marítimo exterior suficiente e eficaz, tendo em conta os interesses dos
usuários” de acordo com o art.442 nº1 do Código Marítimo, para que assim se
evite práticas que violem a boa concorrência, “a atuação das Conferências
marítimas não pode dar lugar á eliminação da concorrência sobre partes
substanciais do mercado no qual prestam seus serviços até o ponto de gerar
situações de abuso dominante por parte dos armadores integrados nas mesmas”
de acordo com o art.442nº3 do Código Marítimo.
Em Cabo Verde, o setor marítimo é um setor que embora tenha muitas
potencialidades, está ainda em desenvolvimento, não existindo ainda grandes
problemas em relação á concorrência marítima, não existem Conferências
Marítimas estabelecidas entre armadores que exercem aqui a sua atividade, até
este momento não é um instrumento explorado nas relações comerciais entre as
companhias marítimas, aqui em Cabo Verde as companhias não fazem acordos
do tipo entre si, até porque a concorrência não é grande, não existe um grande
número de companhias marítimas disputando o mesmo mercado nem um intenso
tráfico comercial que justifique essa medida, não existindo necessidade de se
desenvolver acordos ou parcerias com os concorrentes.
O Código Marítimo regulamenta o denominado Concelho de usuários
que de acordo com o seu art.443º, “são organizações constituídos pelos usuários
e que têm como seu objetivo defender seus interesses especialmente em relação
às condições tarifárias, da qualidade e regularidade da prestação de serviços e
oferecer aos membros um serviço de acessória e consulta de fretes e serviços
marítimos”, esta norma está também acolhida pelo ordenamento espanhol e
funciona como uma norma de proteção aos usuários de maneira a protegerem
seus interesses no tráfico marítimo e não sair prejudicados.
Os usuários são alvo de uma enorme proteção no Código de Conduta
sobre as Conferências Marítimas da UNCTAD para que não fiquem em prejuízo
os seus interesses em relação às companhias marítimas e são definidos de
acordo com o Código UNCTAD sendo “um particular ou entidade que concerte,
ou demonstra ter intenção de concertar, um acordo contratual ou de outra índole
com uma conferência ou uma companhia marítima para o transporte marítimo de
mercadorias pelo qual tenha um interesse comercial”.
De acordo com o art.6 do Código de Conduta sobre as Conferências
Marítimas da UNCTAD “todos os acordos de conferência, acordos de distribuição
de tráfico e acordos de distribuição de direitos de escalas e saídas, assim como
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suas modificações e outros documentos diretamente relacionados por eles e que
o afetem, serão comunicados com prévia solicitação, às autoridades
competentes dos países cujo tráfico sirva a conferência e dos países cujas
companhias marítimas sejam membros da conferência”. Esta obrigação de
comunicação não foi extensível aos usuários, não se estabeleceu o dever de
informar o mesmo aos usuários ao qual constitui, uma atitude indevida frente a
quem utiliza seus serviços, uma deficiência que no futuro deveria ser corrigida de
forma a se poder efetuar uma revisão do código em questão.
De acordo com o art.444 nº1 do Código Marítimo “as Conferências
Marítimas cujos navios façam escala em portos cabo-verdianos para carregar ou
descarregar mercadorias devem informar á administração marítima, por
solicitação desta, os acordos de distribuição de cargas, escalas ou saídas e
facultar documentos diretamente relacionados com os acordos, as tarifas, e
demais condições de transporte”, a administração marítima aqui referida é a
Agência Marítima Portuária (ex. Instituto Marítimo Portuário) “ou outra
autoridade, entidade ou serviço sob dependência ou tutela do Governo que
venha a dispor de atribuições e exerça competências sobre matérias objeto do
Código” conforme estipula o art.8nº2 do Código Marítimo.
As regras tipificadas no Código Marítimo entre o art.441º a 444º,f eito as
devidas adaptações, são praticamente as mesmas constantes na lei do Estado
e da Marinha Mercante de Espanha, algo que não é estranho tendo em conta
que no processo de elaboração do Código Marítimo, Espanha foi um país de
enorme influência na elaboração deste código, tendo Cabo Verde aproveitado e
bem a maior experiência no âmbito jurídico do país na área marítima e em
relação ao Direito Marítimo; essa influência acontece porque no processo de
elaboração do Código Marítimo de Cabo Verde existiu uma grande cooperação
técnica entre o Governo de Cabo verde e Espanha, tal como é referido no
preâmbulo do Código Marítimo o direito espanhol foi um dos ordenamentos
jurídicos que foram utilizados no âmbito do Direito comparado como fonte para
se elaborar o Código Marítimo cabo-verdiano, até porque antes deste Código
Marítimo, o Direito Marítimo em Cabo Verde era regulado através do Livro III do
Código Comercial e várias leis avulsas, tendo uma parte sido revogada por este
Código, onde o tema Conferências Marítimas não era alvo de nenhuma
regulação por via de lei interna.
O Código Marítimo de Cabo Verde foi desenvolvido através do projeto
de cooperação técnica entre o governo de Cabo Verde e Espanha, tendo sido de
estrema importância o envolvimento de um especialista em direito marítimo
espanhol chamado José Luis Gabaldón Garcia que desenvolveu o modelo em
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que foi baseado o Código Marítimo, através desse modelo elaborado por esse
jurista espanhol se elaborou o atual Código Marítimo.
Não sendo Cabo Verde um país de grande comércio a nível interno e
externo, o assunto de Conferências Marítimas é ainda muito pouco conhecido,
tanto pela Administração Marítima, como pelas próprias companhias marítimas,
não existindo até o momento problemas jurídicos sobre o tema.
A regulação do direito de concorrência na Constituição da República de
Cabo Verde
De acordo com a Constituição da República de Cabo Verde “o Estado e
os demais poderes públicos garantem as condições de realização da democracia
económica, assegurando, designadamente a igualdade de condições de
estabelecimento e de atividade entre os agentes económicos e a sã
concorrência.”
A nossa constituição abre portas para a livre concorrência no mercado,
o Estado e os demais poderes públicos garantem a regulação e fiscalização do
mercado e da atividade económica, permite a coexistência em simultâneo do
setor público e privado na economia, embora exista liberdade para a existência
de iniciativa privada, que é essencial para o desenvolvimento de qualquer país,
dá ao Estado um papel de regulador e fiscalizador do mercado e da atividade
económica; a nossa Constituição tenta encontrar um equilíbrio entre os poderes
do Estado e a iniciativa privada, permite a existência e funcionamento do setor
privado, que é um fator essencial para o desenvolvimento do país mas dá ao
Estado um papel de fiscalizador para que possa regular a concorrência entre os
privados, evitando assim situações de monopólio forçado de empresas privadas
que tenham capacidade de sufocar o mercado e seus concorrentes.
Uma pergunta que se pode fazer na relação entre o Estado e a
concorrência será a questão de saber se existe ou não alguma base
constitucional para limitar o papel do Estado na economia e se existe algum
suporte que sustente a ideia de que o Estado deve pautar-se pelo princípio da
subsidiariedade, de forma que ele só deveria intervir na esfera económica em
caso de défice de iniciativa privada ou de falhas de mercado (Canotilho & Moreira
2007). Sobre esta questão na nossa Constituição da República, não existe
nenhum suporte para sustentar a ideia de que o Estado só possa intervir na
economia em caso de défice de iniciativa privada ou de falhas de mercado, o
estado goza de grande liberdade de participação direta na atividade económica
e de regulação e fiscalização da atividade privada, desde que no primeiro caso,
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não ponha em causa a existência do setor privado, desde que, no segundo caso,
não afete o funcionamento do mercado e da concorrência.
O Estado, através dos seus representantes políticos tem que intervir na
economia até porque não existe mercado perfeito que possa funcionar sem apoio
e fiscalização do Estado, a competição entre as empresas existe, e nem sempre
é uma competição saudável, existindo atos ilícitos que restringem a concorrência,
cabe então regular a concorrência interna com leis que tem que ter do meu ponto
de vista duas vertentes: a vertente preventiva, que através dessas leis tenham
uma força coerciva capaz de intimidar quem queira praticar atos anti
concorrenciais, sendo essas leis sempre guiadas por critérios de justiça e
equidade e também tem que ter uma vertente punitiva, mesmo que para isso
tenham que aplicar medidas muito duras e multas muito elevadas para quem
pratique atos ilícitos no âmbito da concorrência dependendo sempre do grau de
culpabilidade e influencia no mercado que estes atos anti concorrenciais tiveram.
A Agência Marítima e Portuária de Cabo Verde e seu papel de fiscalizador
da concorrência no transporte marítimo
Os dados resultantes deste estudo parecem apontar que a aplicação de
programas de condição física na escola, mais especificamente na aula de
educação física, pode contribuir para a melhoria da aptidão física,
independentemente do momento da sessão em que o programa é aplicado aos
alunos. Parece também existir uma tendência para a melhoria do desempenho
com a aplicação do programa de treino no final da sessão, quando nas
componentes avaliadas predomina a resistência muscular, enquanto em gestos
mais explosivos, apesar dos dados não serem totalmente conclusivos, estes
parecem sugerir a existência de vantagens da aplicação do programa de
condição física no início da sessão. Tendo em vista a reforma do setor marítimo
e portuário, o Instituto marítimo e Portuário (IMP) que era um Instituto Público e
como tal, uma pessoa coletiva pública, de tipo institucional, criada para assegurar
o desempenho de determinadas funções administrativas de carácter não
empresarial pertencentes ao Estado (Amaral 2007), foi transformado numa
agência reguladora independente com a designação de Agência Marítima e
Portuária (AMP) e com uma clarificação das suas competências nos domínios da
administração marítima, regulação económica e regulamentação técnica do
setor, transformou-se assim num fiscalizador da concorrência marítima com
poderes reforçados após essa transformação. A Agência Marítima e Portuária
têm um papel muito importante na regulação da concorrência marítima, esta
agência reguladora, que é uma autoridade administrativa independente, entrou
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em funcionamento no início do ano de 2014 e veio a substituir assim um Instituto
Público que se chamava Instituto Marítimo Portuário.
O decreto-lei 49/2013 (diploma que cria a Agência Marítima e Portuária
e aprova o seu estatuto) de 4 de dezembro indica que a Agência Marítima e
Portuária tem por objetivo “desempenhar atividades administrativas de regulação
técnica e económica, supervisionar e regulamentar o setor marítimo e portuário
nacional, sem prejuízo de outras funções confiadas pelos estatutos,
designadamente como órgão de consulta do Governo e da Assembleia
Nacional.”
Para a elaboração deste diploma, conforme esclarece o seu preâmbulo,
foram ouvidos os sindicatos representativos dos trabalhadores do extinto Instituto
Marítimo Portuário, ENAPOR (Empresa Nacional de Administração dos Portos)
e os agentes económicos que participam no setor marítimo e portuário.
A Agência Marítima Portuária é assim uma autoridade administrativa
independente, que como tal, no estado atual de evolução do direito das
organizações públicas, para poderem ser titulares de competências e de direitos
que lhe permitam afirmar-se como distintas da personalidade geral do Estado
que tem como órgão central o Governo, precisam de ser dotadas de
personalidade jurídica e de serem pessoas coletivas de direito público (Machete
2010).
Na sua competência de regulador da concorrência no âmbito marítimo
em Cabo Verde a Agência Marítima Portuária de acordo com o decreto-lei
49/2013 tem poderes regulatórios na área da regulação económica, como de:
proteger o equilíbrio económico-financeiro dos prestadores de serviços
regulados; promover o bom funcionamento do mercado garantindo que os preços
e tarifas refletem o custo real de eficiência, com elevada qualidade dos serviços;
coordenar, garantir a prestação de serviços marítimos e portuários, a entrada
livre e a não discriminação no seu uso pelos armadores e operadores de navios,
bem como a equidade e razoabilidade das tarifas cobradas e evitar condutas anti
concorrenciais ou discriminatórias dos operadores de serviço de transporte
marítimo, de trabalho marítimo e dos prestadores de serviços de navegação e
segurança marítima e serviços portuários.
A sua transformação em agência reguladora está de acordo com seu
preâmbulo, porque “verificou-se, no entanto, que as tímidas medidas de
regulação do setor marítimo e portuário através de um Instituto Público (Instituto
Marítimo e Portuário) não tem permitido alcançar a eficácia desejada para o
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processo de regulação de uma atividade que se deve posicionar claramente
numa lógica de funcionamento internacional, a exemplo do que foi
genericamente conseguido por outros países mais dinâmicos, o que exige uma
clara opção por via de uma acrescida concorrência no setor, que deve ser
regulada para a defesa do direito dos cidadãos e uma sã concorrência dos
diferentes intervenientes, justificando-se pois, a transformação daquele instituto
(Instituto Marítimo Portuário) numa agência reguladora (Agência Marítima
Portuária), com o figurino, natureza de uma autoridade administrativa
independente traçada pelo Regime jurídico das Autoridades administrativas
independentes.”
De acordo com a lei nº 14/VIII/2012 que define o regime jurídico das
entidades reguladoras independentes nos setores económicos e financeiros, “as
entidades reguladoras independentes são autoridades administrativas
independentes, de base institucional, dotada de funções reguladoras, incluindo
as de regulamentação, supervisão e sancionamento das infrações e gozam de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial”. A Agência Marítima e
Portuária iniciou o seu funcionamento em janeiro de 2014, estando ainda numa
fase inicial de transição e transformação.
Conclusão
O tema de direito marítimo de concorrência para além de ser um tema
muito interessante, é um tema muito vasto e antigo, que tem vindo a sofrer
alterações para que se adapte melhor ao mundo contemporâneo. Durante vários
anos, houve uma enorme escassez ou vazio legislativo acerca do assunto, que
aos poucos foi sendo corrigida com a implementação de vários instrumentos
legislativos de forma a regular a concorrência no âmbito marítimo e que foram
analisados ao longo deste trabalho.
Na Comunidade Europeia, hoje em dia, existe um sistema jurídico coeso
e cada vez mais organizado onde não são permitidas, no mercado marítimo, as
práticas restritivas de concorrência. As regras que estão tipificadas na TFUE, a
proibição de existência de Conferências Marítimas no mercado europeu e
também a autonomia que os países da Comunidade Europeia têm hoje em dia
para legislar e aplicar sanções internamente a quem viole a concorrência, fazem
com que exista um sistema europeu experiente, coeso e seguro que garante a
igualdade e bom funcionamento no tráfico marítimo.
Em Cabo Verde, para além de ser um dos países que ratificou o Código
de Conduta sobre as conferências marítimas da UNCTAD, a criação da Agência
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Marítima Portuária em 2014, mostra claramente que o país está atento à
necessidade de evolução do tratamento do Direito de Concorrência no âmbito
marítimo, criando mais poderes ao extinto Instituto Marítimo e Portuário que se
transforma assim numa Agência Reguladora que tem como missão ser a
empresa reguladora e fiscalizadora da concorrência no âmbito marítimo em Cabo
Verde. Este é um passo importante, num país onde cada vez mais o tráfico
marítimo é essencial para o futuro da sua economia.
O fenómeno do Direito de Concorrência no âmbito marítimo em Cabo
Verde é ainda uma realidade nova e não tem surgido muitos problemas que
levantem questões sobre o seu funcionamento e sua legislação, mas com o
desenvolvimento do país, e com a aposta forte que se está a fazer na área
marítima, é importante que se continue com esta postura atenta ao fenómeno,
de forma a evitar futuras surpresas e se construa um sistema de regulação da
concorrência cada vez mais forte e cada vez mais bem estruturado que proteja a
concorrência no tráfico marítimo em Cabo Verde,
Do meu ponto de vista, seria importante a criação de uma lei que de
forma específica e virada ao setor marítimo estabelecesse um conjunto de
coimas (com o valor delas a depender da gravidade da infração) que castigassem
os agentes que intervém o setor marítimo e que violem as regras de
concorrência. O valor das coimas deve ser corretamente especificado e também
devem ser reguladas as possíveis ajudas públicas que possam ser concedidos
pelo Estado, caso fosse justificável, para as companhias marítimas que atuem
no nosso mercado.
Além disso, tal como acontece em Espanha, também deve ser tipificado
um Programa de Clemência que assegurasse uma redução às penas das
empresas que, embora estiveram envolvidas em práticas que violem a livre
concorrência no mercado, colaborem à descoberta da denunciando os restantes
envolvidos, premiando assim a sua colaboração com a justiça. Esta seria uma
forma de, mesmo punindo quem tenha praticado atos anti concorrenciais, incutir
nessas companhias uma motivação para denunciar os outros elementos
envolvidos para que todos pudessem ser punidos.
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Resumo
O presente trabalho aborda a problemática da limitação de responsabilidade do
armador do navio em estreita conexão com a garantia de cumprimento das suas
responsabilidades públicas baseado no estudo de um caso real de acidente
marítimo ocorrido nos mares de Cabo Verde envolvendo um navio de carga
estrangeiro, com o objectivo principal de apresentar as probabilidades de
responsabilização internacional do seu armador por danos causados a um
Estado Costeiro, focalizado no ordenamento jurídico cabo-verdiano. O tema
escolhido justifica-se pelo facto de se tratar de um caso de sinistro marítimo grave
ocorrido numa zona costeira classificada como Reserva Natural Integral onde o
navio ainda se encontra encalhado após a declaração de abandono por perda
total à seguradora. A metodologia utilizada baseia-se na investigação
documental, bibliográfica, jurídica e pesquisas de Internet e aborda alguns casos
recentes de acidentes marítimos graves e as respectivas intervenções dos
armadores, suas seguradoras e Administração marítima perante o quadro
normativo nacional e internacional vigente. A pesquisa levau o autor a concluir
neste estudo de caso do navio “TERRY TRES” que a escolha da via extrajudicial
de resolução de controvérsias marítimas poderá ter um impacto negativo no
cumprimento das atribuições das autoridades marítimas nacionais e no exercício
dos poderes de Estado Costeiro, bem assim como pela existência de falhas de
defesa jurídica nas relações entre o transportador e terceiros lesados ou vítimas
envolvidas no transporte marítimo que põem em causa o objectivo de precisão
jurídica em que o conceito do contrato de seguro é estabelecido.
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Palavras-chave: limitação de responsabilidades do armador, acidentes
marítimos, seguro marítimo, responsabilidades do Estado de Bandeira e do
Estado Costeiro.
Abstract
This study addresses the problems of limitation of liability of the ship-owner in
close connection with the guarantee of fulfilment of its public responsibilities
based on an actual case study of marine casualty occurred in the seas of Cape
Verde involving a foreign cargo ship with the main objective to introduce the
chances of international accountability of its ship-owner for damage caused to a
coastal State, focused in the Cape Verdean legal system. The chosen theme is
justified by the fact that this event is a serious maritime accident occurred in a
coastal area classified as an Integral Nature Reserve where the ship was still
stranded after the Declaration of abandonment by total loss to the insurer. The
methodology used, based on documentary, legal, bibliographical, and internet
research addressing some recent cases of serious maritime accidents and the
respective contributions of ship-owners, their insurers and maritime
administration vis-à-vis national and international legislative framework in force,
led the author to conclude in this case study of the ship "TERRY TRES" the choice
of the out-of-court resolution of maritime disputes can have a negative impact on
the fulfilment of the tasks of the national maritime authorities and in the exercise
of Coastal State powers, as well as by the existence of legal defense failures in
the relations between the carrier and injured third parties or victims involved in
maritime transport that call into question the objective of legal precision in which
the concept of the insurance contract is established.
Keywords: limitation of liability of shipowners, maritime accidents, maritime
insurance, Flag State and Coastal State responsibilities.

Introdução
O carácter internacional dos transportes marítimos, a par da capacidade
que têm os Estados de soberanamente legislar sobre questões de seu interesse,
dá lugar a frequentes conflitos de leis, pois não raro a lei do pavilhão e a lei do
lugar disciplinam de maneira diversa o mesmo problema. O estudo do Direito
Marítimo encerra, como visto, o de instituições de Direito Público e Privado,
nacional e internacional” (Santos, 2003).
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Segundo Pinheiro (2008) “tanto no Direito Internacional Público do Mar
como em Direito Internacional Privado Marítimo os navios suscitam problemas
específicos de regulação jurídica. A conexão permanente com um determinado
Estado desempenha um papel determinante quer em certos aspectos da
jurisdição permitida pelo Direito Internacional Público quer no tocante à lei
reguladora dos direitos reais sobre o navio, dos contratos de trabalho a bordo e
da responsabilidade extracontratual por factos ocorridos a bordo de navios ou
envolvendo navios. Esta conexão, porém, não é necessariamente a mesma em
Direito do Mar e em Direito Internacional Privado. Também nesta matéria é visível
que embora haja nexos entre o Direito Internacional Público e o Direito
Internacional Privado as soluções para a resolução de conflitos de leis não
podem ser deduzidas dos princípios do Direito Internacional Público geral ou das
regras da Convenção sobre o Direito do Mar.”
Em Cabo Verde, esses temas relevantes de Direito Marítimo e os
principais problemas resultantes dos contratos de transportes marítimos
internacionais celebrados no âmbito do Comércio Marítimo Internacional que
podem dar origem a diversos litígios de interesses entre os diferentes elementos
pessoais activos e passivos intervenientes numa expedição marítima, e entre
estes perante um Estado soberano em casos de acidentes de navegação
ocorridos com navios estrangeiros em águas sob jurisdição nacional, encontramse regulados pelas convenções internacionais vigentes e subsidiariamente pelo
Código Marítimo de Cabo Verde (CMCV), impondo o próprio código, na falta de
norma escrita aplicável às matérias nele reguladas, o recurso sucessivo aos usos
da navegação marítima, aos princípios do direito marítimo, aos princípios da
legislação comercial, civil, laboral, administrativa ou processual conforme a
natureza da matéria a regular (CMCV, 2010, Art. 6º e 7º) Assim, porque do ponto
de vista jurídico a actividade do comércio marítimo desenvolvida nos espaços
marítimos nacionais, quer a nível do transporte marítimo nacional quer a nível do
transporte marítimo internacional, também representa inúmeros desafios para o
nosso País em matéria de Direito Marítimo e da Navegação mormente perante
casos de sinistros marítimos graves ocorridos com navios nacionais e
estrangeiros que resultaram na perda total do navio e da sua carga nas águas
sob jurisdição nacional fazendo assim do regime de responsabilidade do armador
por danos relacionados com o meio ambiente marinho e danos causados a
terceiros uma questão jurídica e económica relevante para o sector dos
transportes marítimos nacional, o presente trabalho visa estudar juridicamente o
caso real de perda total por declaração de abandono ao segurado de um navio
estrangeiro após sofrer um encalhe no espaço marítimo nacional e contribuir para
o esclarecimento da matéria de responsabilização do seu armador por danos
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causados pelo navio bem como direito de limitação de responsabilidades
nascidas de reclamações de direito marítimo, considerando as normas e
convenções internacionais adoptadas nesta matéria bem como a competência
judicial internacional dos tribunais cabo-verdianos para o julgamento das ações
emergentes de contratos de transporte marítimos e de exploração de navios.
Desenvolvimento
Num passado muito recente, mais do que uma dúzia de navios
nacionais e estrangeiros encontravam-se abandonados, encalhados ou
naufragados nas áreas de jurisdição marítimas sem que os respetivos
armadores, proprietários e seus agentes marítimos ou representantes legais
promovessem às ações de remoção ou desmantelamento impostas pelas
autoridades marítimas em cumprimento das suas atribuições de segurança
marítima, sendo digno de realce os seguintes casos graves de sinistros marítimos
que colocaram em perigo vidas humanas e representaram riscos de perdas ou
danos por avarias, encalhe e afundamento na área de jurisdição marítima
(CMCV, 2010).
a) Afundamento N/M “DILZA”
O navio N/M “DILZA”, com número IMO 7637395, construído em 1974
e registado sob bandeira de Cabo Verde, transportando a bordo cerca de 230
toneladas de carga geral de entre as quais diversas classes de mercadorias
perigosas, sofreu um incidente marítimo no dia 17de Janeiro de 2006 que
conduziu à sua perda total e da carga por naufrágio resultante de incêndio a
bordo, acabando o navio por afundar-se no mesmo dia a sul dos ilhéus Branco e
Raso. Do sinistro marítimo não resultou qualquer perda de vida humana,
tornando-se “evidente as consequências do acidente para o meio ambiente
marinho considerando a natureza prejudicial das mercadorias transportadas e a
área ecologicamente sensível onde o mesmo ocorreu …”
b) Afundamento do Navio Ro-Ro de Passageiros “MUSTERU”
“Mau tempo afunda navio "Musteru” ao largo de Porto Mosquito” (A
Semana, de 06/Maio/2008, http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article32212).
“O N/M Musteru afundou-se esta noite, 6, ao largo de Porto Mosquito,
ilha de Santiago, enquanto ia de viagem para a ilha do Fogo. A tripulação viu-se
obrigada a deixar o Musteru e evacuar os 109 passageiros que seguiam a bordo.”
O navio, com 33 anos, um porte de 428 toneladas, 65,9 metros de comprimento,
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por 12,8 de largura, afundou esta terça-feira, 6 de Maio, cerca das 09h00 ao largo
de Porto Mosquito.”
c) Encalhe do N/T “PEONIA”
O N/T “PEONIA”, de bandeira italiana, com Número de IMO 9313436,
de 164 metros de comprimento total e com uma tripulação de 25 pessoas, sofreu
um encalhe no dia 1 de Julho de 2008 na costa nordeste da ilha do Maio quando
efetuava a sua navegação pelas águas arquipelágicas de Cabo Verde exercendo
o seu direito de passagem inofensivo (CMCV, 2010, Art. 40º a 48º). Com destino
a um porto estrangeiro. O navio transportava como carga 24.600 toneladas
métricas de óleo vegetal para além de 387.5 MT de Fuel Óleo e 29 MT de
Gasóleo nos tanques de combustíveis, não tendo resultado qualquer dano
imediato ao meio marinho por poluição. A operação de salvamento do navio foi
realizada por empresa estrangeira contratada pelo armador e/ou sua seguradora
e o N/T “PEONIA” foi desencalhado em 09/07/2008 tendo efetuado
posteriormente uma arribada forçada para o “Porto Grande” onde realizou no
fundeadouro a operação de transbordo de toda a carga, tendo o seu armador ou
seguradora suportada todas as despesas ou sacrifícios extraordinários feitos
com o navio e sua carga nos portos nacionais (CMCV, 2010, Art. 578º).
d) Afundamento N/M “VALENTIN I”
O navio de carga estrangeiro “VALENTIN I” com bandeira de Panamá
entrou no Porto Grande de Mindelo em 5/12/2008 sob o comando de um capitão
de nacionalidade estrangeira e com 10 tripulantes a bordo, onde permaneceu
fundeado até que o Capitão do Porto veio a declarar o abandono do navio e
requereu a sua venda judicial porque se encontrava “em completo estado de
inavegabilidade e correndo graves riscos de perdas ou danos por avarias,
encalhe ou afundamento na área de jurisdição marítima por causa da situação
de abandono sem que o seu proprietário, armador, gestor, comandante, agente
marítimo pratique os actos jurídicos e materiais necessários para que o navio
fique em condições de empreender viagem ou se responsabilize pelo navio”. No
dia 16/7/2011 a Administração marítima nacional determinou o afundamento do
navio “VALENTIN I” nos termos dos artigos 126º, 127º e 128º do DecretoLegislativo nº 14/2010 que aprova o Código Marítimo de Cabo Verde.
e) Encalhe do Rebocador “LEOPARD”
O rebocador “LEOPARD“ de nacionalidade ucraniana deu à costa na
praia do Lazareto na Baía do Porto Grande no dia 1/8/2011 com cerca de 450.000
litros de gasóleo nos tanques de combustíveis. Goradas todas as tentativas de
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desencalhe do navio sinistrado e esgotados os prazos fixados pela
Administração marítima para o seu proprietário e respectivo agente local
promoverem a sua remoção para fora das águas nacionais sem que nenhuma
diligência tivesse sido feita nesse sentido. A propriedade do navio passou a
pertencer ao Estado de Cabo Verde nos termos dos artigos 128º a 130º e 642º
do CMCV revertendo-se portanto para este as responsabilidades da sua
remoção, encontrando-se contudo até presente data o navio naufragado na
referida zona portuária.
O seguro marítimo em Cabo Verde
O sector dos seguros em Cabo Verde fora estatizado pelo Decreto-Lei
nº 48/78 que regulamentava o contrato de seguro, tendo sido criado o Instituto
de Seguros e Previdência Social para desenvolver no território nacional e em
regime de exclusividade a actividade seguradora e resseguradora, ao mesmo
passo que se aprovava através do Decreto-Lei nº 51/78 as condições especiais
de seguro de transporte marítimo, aéreo e terrestre de mercadorias, bem com as
condições especiais do ramo marítimo – cascos a praticar pelo Instituto, diploma
que entra imediatamente em vigor. Com a alteração da Constituição da República
de Cabo Verde introduzida pela Lei Constitucional nº 1/III/88 ocorreu a abertura
do sector segurador à actividade privada passando o exercício da actividade
seguradora em território nacional a ser regulado por lei especial, concretizada
através do Decreto - Lei nº 52/F/90 de 4 de Julho. Seguidamente surge um novo
Regime Jurídico do acesso à Actividade Seguradora e Resseguradora aprovado
pelo Decreto-Legislativo n° 3/2010 de 17 de Maio, o Regime Geral do Contrato
de Seguro pelo Decreto-Lei nº 35/2010 de 6 de Setembro que estabelece como
lei aplicável ao contrato de seguro as normas gerais de direito internacionais
privadas em matéria de obrigações contratuais, nomeadamente as decorrentes
de convenções internacionais que vinculem o Estado cabo-verdiano. Merece
ainda sobre este tema em particular fazer-se breve menção a duas empresas de
seguros com sede no território nacional: A Garantia, Companhia de Seguros de
Cabo Verde SA, que “iniciou a sua actividade em 1991; A IMPAR, SARL Companhia Cabo-verdiana de Seguros, que “ foi fundada em 1992.
Convém fazer ainda uma breve referência às disposições gerais
comuns a todos os seguros marítimos e às disposições de carácter especial
aplicáveis ao seguro de cascos ou de navios regulado pelo CMCV no seu LIVRO
X TÍTULO I e TÍTULO II, não obstante as disposições deste Livro serem de
carácter dispositivo e aplicáveis somente na falta de acordo entre as partes, salvo
se expressamente acordado em contrário (Art. 686º e 721º), sendo também as
normas do TÍTULO IV do mesmo Livro aplicáveis ao seguro do frete, seguro das
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despesas de salvação e aos seguros de responsabilidade civil e às coberturas
dos Clubes de Protecção e Indeminização e outras coberturas do risco que
determinem obrigações de indemnizar terceiros (CMCV, 2010, Art. 744º a 750º).
Estatuto legal do navio
No âmbito do Direito Marítimo e Comércio Internacional é de crucial
importância definir o conceito de navio, pois que os termos "navio" e
"embarcação" se confundem existindo diversas interpretações acerca do seu
conceito que conforme sustentam Gabaldón e Soroa (2006) “vem originando
dificuldades para o Direito positivo, não existindo na realidade uma definição legal
única, podendo até afirmar-se a este respeito que existem conceitos
internacionais e nacionais”. Para efeitos do CMCV, “navio” é todo o engenho
flutuante destinado a navegação marítima por água com coberta corrida e
comprimento superior a 24 metros, diferenciando este conceito com a de
embarcação e de artefacto naval de acordo com as disposições constantes dos
seus artigos 138º, 139º e 140º, sendo quanto a sua natureza jurídica considerado
um bem móvel sujeito a registo e publicidade nos termos previstos no Código
(Art. 141º) respondendo o seu armador civilmente perante terceiros por actos
ilícitos, seus ou dos auxiliares para a operação, navegação e serviço de navio,
realizados no exercício das suas funções, sem prejuízo do direito de limitação da
responsabilidade nos termos do LIVRO IX do mesmo Código. O direito de
propriedade é regulado pelas disposições deste código e, subsidiariamente,
pelas disposições do direito civil que regulam a propriedade dos bens móveis
(Artigo 239 º) e nos casos de compropriedade destinada a exploração de navios
mercantes pelas disposições do Capitulo III do Título I do Livro V do CMCV (Art.
241º), sendo o contrato de construção do navio disciplinado, subsidiariamente,
pelas normas aplicáveis ao contrato de empreitada que não contrariem o disposto
no Código (Art. 242º). A Lei aplicável às hipotecas e demais direitos reais inscritos
continua a ser a da nacionalidade do navio antes da troca temporária de pavilhão,
troca essa que também não afecta nem o direito de propriedade nem outros
direitos reais constituídos sobre o navio (Art. 185º), podendo entretendo o tribunal
cabo-verdiano ter competência para o conhecimento da causa, nos termos da lei
reguladora de competência e nas circunstâncias em que são reconhecidas a
competência internacional dos tribunais cabo-verdianos (Código do Processo
Civil de Cabo Verde – CPCCV, 2010), merecendo ainda observar que a lei
competente para reger os direitos reais é, em regra, a lei do Estado em cujo
território as coisas se encontram situadas (lex rei sitae).
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Na ordem jurídica internacional, designadamente nas interpretações
dadas pelas normas das convenções marítimas internacionais vigentes em Cabo
Verde, o termo “navio” é definido conforme a natureza da matéria a regular. A
Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos devidos
à Poluição por Hidrocarbonetos de 1969 define “navio” como “qualquer tipo de
transporte marítimo ou qualquer artefacto construído para este fim, de qualquer
tipo, transportando, efectivamente como carga óleo em massa”. Para os efeitos
da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados
por Poluição por Óleo de 1992, “navio” significa qualquer embarcação marítima
e engenho flutuante, de qualquer tipo, construído ou adaptado para o transporte
de óleo a granel como carga. A Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo
Internacional da Organização Marítima Internacional de 1965 define “navio” como
“um navio de mar de qualquer tipo que opere no meio marinho”. Para o
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar de 1972 a
definição geral para a palavra embarcação “designa qualquer tipo de
embarcação, inclusive embarcações sem calado, naves de voo rasante e
hidroaviões utilizados ou capazes de serem utilizados como meio de transporte
sobre a água” (Regra 3. alinea a)), designando de “embarcação de propulsão
mecânica” qualquer embarcação movimentada por meio de máquinas ou
motores (Regra 3.alinea b)). As Convenções Internacionais para unificação de
Certas Regras Relativas à Competência Civil em Matéria de Abalroação, à
Competência Penal em Matéria de Abalroamento e outros acidentes de
navegação e sobre o arresto de navios de mar, assinadas em Bruxelas em 10 de
Maio de 1952, utilizam indescritivelmente os termos “navio de mar” e “navio” nas
suas disposições e não definem o conceito de “navio”.
Na esteira do já citado Pinheiro (2008), a “nacionalidade” do navio
também pode ser relevante para o Direito internacional Privado, designadamente
quando à determinação da lei aplicável aos direitos reais sobre o navio”. Assim,
no que se refere ao regime aplicável aos navios perante a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, todo o Estado deve estabelecer
os requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para
o registo de navios no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira,
possuindo os navios a nacionalidade do Estado cuja bandeira estejam
autorizados a arvorar, (Art. 91° nº11). O que importa aqui assinalar é que esta
“nacionalidade” exprime uma conexão entre dado conjunto de situações de que
são sujeitos o proprietário, o armador, o comandante, a tripulação e os
passageiros, entre outros, com alguma relação com o navio, e um determinado
Estado.
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Sujeitos de navegação
De entre os principais sujeitos de direito marítimo, estão os proprietários
de navios e os armadores, para além de seus colaboradores dependentes e
independentes, quais sejam por exemplo, respectivamente, o capitão e tripulação
que disciplinarmente dependem directamente do armador através de um contrato
de trabalho a bordo, e os agentes marítimos e transitários que normalmente estão
em terra e não estão submetidos á empresa armadora. Contudo, não são estes
os únicos a fazer parte dos contratos marítimos, posto que há diversas outras
figuras que deles podem vir a participar dependendo do tipo de contrato que
esteja sendo celebrado.
No ordenamento jurídico cabo-verdiano, o proprietário do navio “é
aquele que, nos termos da lei, goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de
uso, fruição e disposição do navio, podendo ser qualquer pessoa, singular ou
colectiva, dentro dos limites do direito civil” (CMCV, 2010, Art. 289º). Por sua vez,
o armador “é a pessoa singular ou colectiva que, sendo ou não proprietário, tem
a posse de um navio, por si ou através de uma tripulação, e o dedica à navegação
em seu nome e sua responsabilidade”, sendo normalmente designado de
armador-proprietário (CMCV, 2010, Art. 286º nº1). De observar portanto que no
nosso ordenamento jurídico o proprietário e o armador são figuras jurídicas
distintas, não obstante seja prática em Cabo Verde o primeiro exercer
cumulativamente as funções do segundo, sendo então normalmente designado
segundo os usos de navegação marítima como “armador-proprietário”. Quando
o navio seja objecto de fretamento a casco-nu ou outro negócio jurídico que
implique transferência possessória do navio, o armador é o afretador a casco nu
ou pessoa concessionária de sua posse, (CMCV, 2010, Art. 286º nº2), podendo
inscrever-se como “armador não proprietário” no registo convencional de navios
(CMCV, 2010, Art. 287º nº1). O capitão é o marítimo que tem o comando da
tripulação e se encarrega do governo e expedição do navio (Art. 359º), sendo por
isso responsável pelos danos e prejuízos que cometer no exercício das suas
funções, sejam por negligência, imperícia ou outros actos ilícitos, salvo caso
fortuito ou força maior (Art. 364º nº1). De salientar entretanto que os membros da
tripulação e restantes empregados do armador ou do afretador não são
empregados do capitão (Art. 364º nº 2), sendo tais por exemplo os casos dos
oficiais, da mestrança e marinhagem (Art. 386º,389º,390º, 397º nº3), dos agentes
marítimos (Art. 310º, 317º e 319º), do gestor naval ou gestor do armador (Art.
305 nº2, 307º e 308º), do sobrecarga (Art. 398º e 403º), e do piloto (Art. 386º,
558º a 560º), convindo ainda em matéria de representação do armador referir-se
à figura dos transitários, pelo que aqui se torna mister no âmbito do presente
trabalho salientar também a primazia do critério profissional que assiste ao
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capitão do navio perante a necessidade de agir de modo mais adequado para a
salvaguarda da segurança da vida humana no mar e a protecção do meio
marinho, independentemente do tipo de contrato a que o navio se encontra
submetido (CMCV, 2010, Art. 379º e 476º).
As diversas modalidades de contratos de fretamentos têm
essencialmente duas partes que se obrigam em relação uma à outra quanto à
exploração comercial dos navios, sendo uma das partes o “fretador”, que se
obriga em relação à outra parte, o “afretador”, a pôr o navio ou parte dele à sua
disposição mediante o pagamento do frete, para que este o utilize nos termos do
contrato de fretamento entre eles acordados (Art. 446º, 455º, 472º e 483º do
CMCV), sendo também de salientar as figuras do “transportador” e do
“carregador” que fazem parte dos contratos de transporte marítimo de
mercadorias (aquele em o transportador se obriga a transportar determinada
mercadoria por via marítima, de um porto para outro, mediante pagamento do
frete, conforme dispõe o Artigo 493º do CMCV).
No comércio marítimo internacional, não obstante existir um panorama
complexo quanto às regras aplicáveis e às relações entre as partes envolvidas
nos diferentes tipos de contratos de exploração de navios e de transporte
marítimo de mercadorias bem como as suas respetivas obrigações, direitos e
regimes de responsabilidade aplicáveis encontram-se reguladas por diversas
convenções internacionais e em princípios de direito marítimo oriundas de
diversas organizações públicas internacionais e privadas dedicadas ao comércio
internacional, cujos tratados constituem fontes internacionais do direito positivo
e os formulários contratuais embora não sendo normas jurídicas são
considerados como usos e costumes do transporte marítimo internacional
fundados na Lex Maritima (Castro 2010), impondo-se aqui fazer-se uma breve
menção daquelas que são de uso generalizado no âmbito do comercio marítimo
internacional:
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Regras de Haia 1924 - subscritas em Bruxelas, 25 de agosto de
1924.



Formulário Gencon.



Formulário Baltime.



Formulário Barecon 2001.



Principles of International Commercial Contracts,1994 – UNIDROIT.
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Incoterms - publicadas em 1936 pela Câmara de Comércio
Internacional (última versão Incoterms 2000).



The English Salvage Law – (LOF 2000 ).



Non-Negotiable, Liner Sea Waybill.



CMI Uniform Rules for Seawaybills - Regras Uniformes Para Cartas
de Porte Marítimos.

Responsabilidade do armador
Responsabilidade civil e responsabilidade extra-contratual
A responsabilidade civil do armador cabo-verdiano encontra-se
regulada pelo CMCV que no seu Artigo 289º estipula que “o armador responde
civilmente perante terceiros por actos ilícitos, seus ou dos auxiliares para a
operação, navegação e serviço do navio, realizados no exercício de suas
funções”, entendendo-se por auxiliares os dependentes do armador empregados
a bordo ou em terra, bem como seus mandatários, sendo a matéria da limitação
global de responsabilidade regulada nos termos do LIVRO IX do Código cujas
normas se aplicam sempre que o titular do direito de limitação o invoque perante
as autoridades judiciais competentes por ser irrelevante tanto a nacionalidade ou
domicilio dos credores ou devedores bem como o pavilhão do navio em relação
ao qual se invoque o direito de limitação, e nos demais casos de responsabilidade
civil por riscos de mar e acidentes de navegação e de responsabilidade civil por
danos de poluição sendo neste caso os navios obrigados a terem um seguro de
responsabilidade civil por danos de poluição das costas e aguas navegáveis. Vêse assim que o armador responde como qualquer outro empresário comercial
para o cumprimento dos contratos assinados (responsabilidade contratual –
bancos, seguros, fornecedores de serviços, fornecimentos, etc.), mas também
por actos, omissões e danos causados por seus agentes, representantes e
auxiliares perante terceiros pela actividade que exerce mesmo não existindo um
contrato com eles (responsabilidade extracontratual), sem prejuízo contudo do
direito de regresso que se lhe assiste perante aqueles. Observados os casos de
exclusão de responsabilidade em que o segurado não responde pelas perdas e
danos resultantes de vício próprio do navio, salvo se se tratar de vício oculto, ou
de falta intencional do capitão ou de membros da tripulação, por regra geral o
causador do dano responde pelo total do dano causado com todo o património
actual e futuros, gozando o armador/proprietário do direito de limitação de
responsabilidade e beneficiando de vários critérios de limitação de
responsabilidade previstos pelo CMCV, designadamente os seguintes:
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Limitação a uma soma fixa (valor pré-fixado);



Limitação por execução patrimonial do navio e seus pertences;



Limitação Ad Valorem (sem execução do navio e do frete);



Limitação por abandono aos credores (abandono ao segurador).

De salientar que nos termos do Artigo 666º do CMCV o armador pode
afastar sua responsabilidade em matéria de responsabilidade civil por danos de
poluição provocados por navios se provar que os danos foram causados por
motivos de forca maior, por negligência das autoridades responsáveis pela
manutenção das luzes ou outras ajudas à navegação, seja por acção ou omissão,
ou por acto intencional de um terceiro, bem como poderá afastar total ou
parcialmente a sua responsabilidade pelos mesmos danos perante uma
comprovada acção culposa ou dolosa do culpado (Art. 667º). Entretanto, não
obstante o direito de limitação das suas responsabilidades de que gozam os
armadores e os seus gestores nos termos do LIVRO IX do CMCV perante as
reclamações derivadas de acidentes (Art. 673º), haverá perda do direito de
limitação de responsabilidade se o dano ou prejuízo se ficou a dever a acto
intencional ou negligencia por parte do seu responsável (Art. 674º), fixando
seguidamente o mesmo livro do Código nos seus títulos II e III as reclamações
que estão sujeitas e excluídas de limitação e os montantes máximos de
indeminização, respectivamente. Para a lei nacional, a alegação do direito de
limitação perante as autoridades judiciais cabo-verdianas implica para o titular o
dever de constituir o fundo ou fundos de limitação nos termos das disposições do
TÍTULO IV do LIVRO IX do CMCV. Convém ainda para no que se refere aos
riscos de mar e acidentes de navegação tratado pelo CMCV no seu LIVRO VIII,
referir-se ao regime aplicável às avarias grossas cuja determinação e liquidação
são reguladas por convenções das partes e subsidiariamente pelas disposições
do Código (Art. 578º), imperando as normas dos tratados e convenções
internacionais vigentes em Cabo Verde quando se trata da responsabilidade civil
pelos danos causados aos navios por abalroação (Art. 602º, nº2), sem prejuízo
do que dispõe o Artigo 604º do mesmo código quanto às normas de conflito sobre
abalroação, justificando-se assim a menção às seguintes normativas
internacionais de natureza técnica e judiciais aplicáveis aos navios, aos contratos
e relativos a responsabilidades, algumas já ratificadas pelo nosso País:
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As Convenções de Bruxelas de 1910 sobre abalroação e sobre
assistência e salvação marítimas.



Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras
Relativas à Competência Civil em Matéria de Abalroação, assinada
em Bruxelas em 10 de Maio de 1952.



Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras
Relativas à Competência Penal em Matéria de Abalroação e outros
acidentes de Navegação, assinada em Bruxelas em 10 de Maio de
1952.



Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras sobre
o Arresto de Navios de Mar, assinada em Bruxelas em 10 de Maio
de 1952.



Convenção sobre Privilégio e Hipoteca Naval de 1993.



HARTER ACT 1893 (USA).



A Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos
Prejuízos devidos à poluição por Hidrocarbonetos, (CLC,1969).



A Convenção Internacional para Prevenir a Colisão no Mar
(COLREG 72).



A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por
Navios MARPOL,1973.



A Convenção de Londres de 1976 e seu Protocolo de 1996 sobre a
Limitação de Responsabilidade Relativa às Reclamações Marítimas.
(LLMC/76/96).



Regras de Hamburgo, de 1978 (Países carregadores).



Tratado de Roterdão (não está ainda em vigor).



A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(UNCLOS,1982).



Regulamento (CE) No 593/2008 Do Parlamento Europeu e do
Conselho de 17 de Junho de 2008 sobre a lei aplicável as
obrigações.
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A arbitragem
É no contexto da multiplicidade de fontes e de critérios, de normas
internas e regulamentos, de convenções internacionais e bilaterais aplicáveis no
âmbito do Direito Marítimo e à própria natureza internacional do comércio e da
navegação marítima que surgem os conflitos de competência jurisdicional
internacional cujos critérios de competência estabelecidos nas convenções
internacionais ratificadas pelos países são de aplicação preferencial às normas
internas (Gabaldón & Soroa, 2006) que surge a arbitragem comercial
internacional como solução de controvérsias marítimas, cujas cláusulas de
compromisso arbitral são frequentemente introduzidas nos contratos marítimos
por livre vontade das partes dada as vantagens que representam em relação aos
procedimentos judiciais, existindo centros especializados em arbitragens
marítimas como a London Maritime Arbitrators Association, Society of Maritime
Arbitrators da Nova Yorque, La Chambre Arbitrale Maritime de Paris. Em Cabo
Verde, o diploma que regula a arbitragem como meio de resolução não
jurisdicional de conflitos é a Lei nº 76/VI/2005 publicada na I Série do B.O. nº 33
de 16 de Agosto, que se aplica às arbitragens nacionais e internacionais tal como
nele definido. Qualquer litígio pode, mediante convenção de arbitragem, ser
submetido pelas partes intervenientes à decisão de árbitros, e a assinatura da
convenção de arbitragem implica a renúncia pelas partes ao direito de se
dirigirem ao tribunal judicial sobre as questões objecto da convenção.
Estudo de caso real do navio “TERRY TRES”
Como tema central de suporte ao presente artigo focalizado no direito
de limitação de responsabilidade de que gozam os armadores perante as
reclamações derivadas de acidentes marítimos, orientado como referido
anteriormente pelas convenções internacionais marítimas vigentes em Cabo
Verde e pelo ordenamento jurídico interno, pretende-se com o este estudo de
caso real efectuar uma análise dos procedimentos administrativos e das medidas
legais adoptadas pela Administração marítima nacional de conformidade com as
disposições do CMCV e demais legislações pertinentes que no âmbito do direito
interno regulam a navegação de navios estrangeiros pelos espaços marítimos da
República de Cabo Verde e bem assim do cumprimento pelas partes envolvidas
nessa expedição marítima dos vários regimes de responsabilidades com o
objectivo de se concluir sobre o objecto e âmbito das suas respectivas
aplicabilidades ao caso subjudice, tendo em conta designadamente as
disposições dos artigos 1º, 2º e 3º do CMCV. Assim, a seguir se efectua uma
breve descrição do referido acidente marítimo e das acções e medidas tomadas
pelo armador do navio, sua seguradora e pela Administração marítima nacional,
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procurando que os dados compilados servem de suporte às conclusões e
recomendações jurídicas a tirar sobre o presente estudo.
No dia dez 10/ 10/2012 às 06:44 h foi comunicado à Autoridade Marítima
o encalhe do navio estrangeiro “TERRY TRES” a sul da ilha de Santa Luzia, zona
marítima ecologicamente sensível e classificada como Reserva Natural Integral.
O navio de carga geral “TERRY TRES ”, com Nº IMO 8411188, 1.200 TAB, 92.62
LOA e Porto de Registo “PANAMA”, encontrava-se a navegar em lastro sob
comando de um capitão de nacionalidade estrangeira com uma tripulação de 9
pessoas e cerca de 76 toneladas de combustíveis nos tanques de combustível
quando sofreu um encalhe na costa sul da ilha de Santa Luzia no dia
9/Outubro/2012 pelas 02:00 horas. Do acidente marítimo não resultou qualquer
impacto ambiental imediato por danos por poluição proveniente do navio
naufragado. Importa aqui registar que, tendo o segurador liquidado o sinistro em
regime de abandono invocado pelo segurado e assumido perante a
Administração marítima nacional todas as obrigações impostas nos termos da
CMCV ao capitão e amador do navio encalhado visando a sua remoção e ou
desmantelamento por motivos de segurança marítima, até presente data o navio
“TERRY TRES” ainda continua encalhado na zona costeira da ilha de Santa
Luzia.
As principais ações implementadas pelas autoridades marítimas nacionais,
pelo armador/ proprietário do navio e sua seguradora
O Instituto Marítimo e Portuário (IMP), no cumprimento das suas
atribuições de Autoridade e Administração marítima nacional competente e no
exercício das suas funções de Estado Costeiro promoveu várias diligências de
caracter administrativas e operacionais em matéria de segurança marítima e da
salvaguarda da vida humana no mar e protecção do meio ambiente marinho,
tendo as operações de desmantelamento do N/M “TERRY TRES” iniciado em
meados de Maio de 2014 sob fiscalização e acompanhamento das autoridades
marítimas, após o P&I Club ter prestado uma caução fixada pela Administração
marítima.
A 18/12/2012 o Clube de P&I do navio “TERRY TRES” indica um novo
representante no caso do sinistro marítimo que passa a actuar junto da
Administração marítima nacional e a 24 de Janeiro de 2014, um ano após a
ocorrência do sinistro marítimo, o mesmo clube comunica oficialmente à
Administração a assinatura de um contrato de desmantelamento do navio
“TERRY TRES” com uma empresa privada estrangeira, cujo modelo do contrato
é de compra e venda do navio “TERRY TRES” e nos termos do qual a vendedora
trespassa para a compradora todas as responsabilidades que legalmente
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recaíam sobre o navio, seu armador e seguradora, incluindo a de remoção do
navio “TERRY TRES”. A 21/5/2014 é prestada pelo P&I Club a caução fixada
pela Administração marítima nacional, tendo a primeira fase dos trabalhos de
desmantelamento e remoção do navio da área de jurisdição marítima iniciado
nesse mesmo mês.
Resultados das informações e da documentação analisada
Baseado essencialmente nas informações e documentações relevantes
existentes nas repartições marítimas do País e pelo facto dos principais casos de
acidentes marítimos graves ocorridos nos mares de Cabo Verde e relatados no
presente estudo acabaram por seguir por vontade das partes neles envolvidos a
via extrajudicial de resolução dessas controvérsias marítimas, podendo tais
circunstancias terem contribuído para a parca existência de jurisprudência
marítima nesta matéria também verificada pelo autor junto dos serviços de
secretaria judicial do Tribunal da Comarca de São Vicente, a seguir se
transcrevem os principais resultados obtidos das mesmas.
Nos casos de acidentes de navegação tendo como causas
principais os incêndios ocorridos a bordo, abalroação ou encalhe seguidos de
perda total do navio e sua carga por afundamento ou outros casos em que o
segurado pode legalmente fazer o abandono ao segurador (CMCV,2010, Art.
731º), quando as partes não acordem na determinação das causas e nas
circunstâncias e consequências do sinistro, essa avaliação é normalmente
cometida a peritos nomeados pelas partes nos termos previstos no contrato
(Decreto-Lei nº 35/2010, Art. 47º). Este modelo de regulação de sinistros
marítimos com base no contrato de seguro em que o segurador obriga-se perante
o tomador e mediante o pagamento de um prémio a indemnizar o dano produzido
ou a satisfazer um capital ou outras prestações caso se verifique um sinistro cujo
risco é objecto da cobertura, (Decreto-Lei nº 35/2010, Art. 1º), não tem permitido
que o transportador responda pelas perdas ou danos sofridos nas mercadorias
ou por atrasos na sua entrega nem por danos materiais e pessoais que os
passageiros sofram a bordo de navios durante a viagem (CMCV, 2010, Art. 520º
e 544º) de modo a assegurar que “as pessoas colectivas respondem civilmente
pelos actos ou omissões dos seus representantes, agentes ou mandatários nos
mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos
seus comissários” (Código Civil de Cabo Verde sobre responsabilidade civil das
pessoas coletivas, 2010, Art. 169º), embora “o segurador de responsabilidade
civil pode intervir em qualquer processo judicial ou administrativo em que se
discuta a obrigação de indemnizar cujo risco ele tenha assumido, suportando os
custos daí decorrentes” e “o contrato de seguro pode prever o direito de o lesado
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demandar directamente o segurador, isoladamente ou em conjunto com o
segurado” (Regime Geral do Contrato de Seguro,2010, Art. 147 º nº1 e nº2).
Para o autor, esta falha de defesa jurídica nas relações entre o
transportador e terceiros lesados ou vítimas envolvidos no transporte marítimo
põe em causa o objectivo de precisão jurídica em que o conceito do contrato de
seguro é estabelecido, e a sua principal causa prende-se com a lacuna legislativa
relativa à obrigatoriedade de seguro de responsabilidade civil que os armadores,
proprietários ou gestores de navios nacionais são obrigados a possuir para cobrir
eventuais danos causados a terceiros em consequência de navegação dos seus
navios conforme estabelecido pelo CMCV no seu Artigo 39º, pois que, “ no seguro
de responsabilidade civil, o segurador cobre o risco de constituição no património
do segurado de uma obrigação de indemnizar terceiros” e “o seguro de
responsabilidade civil garante a obrigação de indemnizar, nos termos acordados,
até ao montante do capital seguro por sinistro ou por período de vigência do
contrato” (Regime Geral do Contrato de Seguro, 2010, Art. 144° e 145º).
Recorrendo ao princípio geral de responsabilidade por actos ilícitos (“Aquele que,
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer
disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a
indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”) e que “só existe
obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados
na lei” (Código Civil de Cabo Verde, 1997, Art. 483º), e tendo ainda em
consideração as disposições gerais constantes do LIVRO VII TÍTULO II do CMCV
que no seu Artigo 493º define o Contrato de transporte marítimo de mercadorias
como “aquele em que o transportador se obriga a transportar determinada
mercadoria por via marítima, de um porto para outro, mediante retribuição
pecuniária denominada frete” estabelecendo nos capítulos seguintes como uma
das obrigações do transportador depois da viagem a “entrega das mercadorias
no destino” (Art. 514º) e como regime de responsabilidade que “ O transportador
é responsável perante o carregador ou perante terceiro portador do
conhecimento de carga pelas perdas ou danos sofridos na mercadoria ou por
atrasos na sua entrega, salvo se provar que aqueles tenham sido causados por
factos a ele não imputáveis” (Art. 520º), é pois incompreensível em matéria de
factos e motivo de inquietação em matéria de direitos o reduzido numero de
acções de indeminizações emergentes do contrato de transporte marítimo de
mercadorias para efeitos de responsabilidade por factos imputáveis ao
transportador, ao carregador, ou seus auxiliares, sejam estes dependentes,
mandatários ou contratados independentes, quando o lesado teve conhecimento
do direito que lhe compete, de conformidade com as disposições dos artigos 529º
e 533º do CMCV, casos esses em que os tribunais de Cabo Verde são

59

MANUEL CLAUDINO MONTEIRO E JOSEBA ECHEBARRÍA

internacionalmente competentes para o julgamento das acções emergentes do
contrato de transporte marítimo de mercadorias (CMCV, 2010, Art. 498º) e o
transportador perde o direito de limitar a sua responsabilidade se se provar que
a perda, o dano ou o atraso na entrega das mercadorias se deveu a acto
negligente ou intencional a ele imputável (Art. 527º), sendo o regime de limitação
estabelecido ainda aplicável às acções extracontratuais e os interessados na
carga podem legalmente dirigir contra o transportador ou directamente contra
qualquer dos seus auxiliares (Art. 528º).
Análise e enquadramento legal
Conforme descritos ao longo do presente artigo, não cabe dúvida de
que neste caso de sinistro marítimo do navio “TERRY TRES”, a Administração
marítima nacional exerceu os seus poderes e direitos de autoridade pública e de
Estado Costeiro de acordo com as disposições gerais e especiais do CMCV e
demais legislações nacionais e convenções marítimas internacionais vigentes,
acabando os proprietários desses bens por dispor deles abandonando-os a favor
do segurador porque a propriedade dos navios não é afectada pelo naufrágio
(CMCV,2010, Art. 641º), tendo também os proprietários do navio naufragado e
de restos de naufrágios ajustados às instruções e ordens da Administração
marítima em matérias da prevenção da poluição (CMCV, 2010, Art. 640º), não se
mostrando portanto necessário o recurso à legislação nacional (CMCV, 2010,
LIVRO VIII TITULO V e LIVRO IX) ou ao uso de instrumentos internacionais
reguladores de danos de poluição provocados por navios que garantem um
regime de responsabilidade objectiva ou outros meios específicos de garantia
dos créditos (por exemplo a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade
Civil pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos de 1969 e seus
protocolos de 76, 92 e 96 – CLC/96), tendo sido portanto aplicado o direito interno
Cabo-verdiano no presente caso por acordo entre as partes (Administração
marítima e seguradora do navio).
Entretanto, a questão que se suscita, são as reclamações excluídas da
limitação, designadamente as da Administração marítima relativas às remoções
reguladas no Capitulo V do Título IV do Livro VIII do CMCV (Art. 677º alínea c),
quando o titular do direito ao seu uso e exploração ou a pessoa a quem incumbe
o dever de remoção do navio não iniciar ou concluir a remoção no prazo fixado
para o efeito, podendo então a Administração marítima recorrer à remoção
subsidiaria por causa de interesse publico, por si ou mediante contratos com
terceiros a expensas do obrigado (Art. 658º), quer pela via administrativa através
da alienação directa processada pela própria Administração marítima com
preferência absoluta sobre todos os demais créditos marítimos que impendem
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sobre o navio (Art. 659º), quer pela via judicial perante as autoridades nacionais
ou estrangeiras através do arresto preventivo de outros navios pertencentes ao
mesmo devedor (Art. 660º), ou melhor dizendo, sobre os procedimentos
marítimos aplicáveis às matérias de natureza processual civil contidas no CMCV,
designadamente para o arresto preventivo de navios, a venda judicial e dos
procedimentos para liquidar as avarias grossas e da alegação do direito para
limitar a responsabilidade caso os interessados na expedição marítima não
chegarem ao acordo para a liquidação extrajudicial da avaria grossa (LIVRO XI
Títulos II, III, V e VI do CMCV). Efectivamente, não obstante o regime de
remoções constantes do Código (Art. 655º) e do ponto de vista do Direito do Mar
os navios estarem sujeitos à jurisdição do Estado Costeiro no mar territorial
conforme decorre do Artigo 2.º nº1 da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar de 1982, “ esta jurisdição não exclui, perante o Direito
Internacional, a possibilidade do Estado do pavilhão (ou de outros Estados que
tenham título relevante perante o Direito Internacional) aplicar as suas normas
ou considerar os seus tribunais competentes relativamente a factos que ocorram
no navio. Por outras palavras, a jurisdição do Estado costeiro é, em parte,
concorrente ” (Pinheiro, 2008), sendo que “a nacionalidade do navio também
pode ser relevante para o Direito internacional Privado, designadamente quando
à determinação da lei aplicável aos direitos reais sobre o navio, embora nada
obrigue a que assim seja”.
Assim, constatado que o armador exerceu o seu direito de limitação de
responsabilidade perante os credores por declaração de abandono do navio aos
seguradores nos termos do respectivo contrato de seguro, e que a própria
seguradora, por sua vez, também promoveu a transferência de
responsabilidades pela remoção do navio e demais riscos da operação para um
terceiro comprador através de um contrato de compra e venda do navio
naufragado, adquirindo portanto este ultimo a propriedade do navio, e que nos
termos do mesmo Código os privilégios marítimos (e as hipotecas) constituídos
sobre os navios estrangeiros se regem pela lei do país de sua nacionalidade
(CMCV, 2010, Art. 268º nº2) podendo portanto as partes escolher a lei aplicável
ao contrato de compra e venda de navio conforme rege o nº1 do Artigo 3º do
Regulamento de Roma I aplicável às obrigações contratuais em matéria civil e
mercantil nas situações que impliquem conflitos de leis (Art. 1º Roma I), tais
circunstancias podem conduzir à aplicação da lei do país da residência habitual
do vendedor (Art. 4.nº2 Roma I) ou de outro país diferente que tenha uma
conexão mais estreita com o caso em concreto (Art. 4.nº2 Roma I), suscitando
portanto estas regras de competência judicial alguma duvida na resolução de
conflitos de leis se atentarmos também à competência internacional dos tribunais
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cabo-verdianos para conhecer das questões relacionadas com os privilégios
marítimos (CMCV,2010, Art. 272º), se bem que o que se acaba de dizer, segundo
o Professor Doutor Luís de Lima Pinheiro, “é em certos casos afastado por
Convenções que unificam o Direito material aplicável a determinados direitos
sobre os navios. É o que se verifica, relativamente aos privilégios e hipotecas
marítimas, com a Convenção de Bruxelas para a unificação de Certas regras
relativas aos Privilégios e Hipotecas marítimas de 1926” (Pinheiro, 2008).
Conclusão
Tendo em atenção o número considerável de navios abandonados na
área de jurisdição marítima nacional, os casos de sinistros marítimos ocorridos
nos mares de Cabo Verde, o regime regulamentar sobre o registo de navios que
estipula “a inavegabilidade não é só por si causa de abate de registos” (CMCV,
2010, Art. 177º nº 3) e de a propriedade dos navios ou restos de naufrágios não
ser afectada por naufrágios (CMCV,2010, Art. 641º), e observando o impacto da
morosidade administrativa e consequentes aumentos de riscos de
incumprimento das responsabilidades das partes e de agravamento das
condições de segurança marítimas e ambientais num caso de naufrágio perante
a escolha da via extrajudicial de resolução de controvérsias marítimas no
cumprimento das atribuições das autoridades marítimas e no exercício dos
poderes de Estado Costeiro conforme evidencia o presente Estudo do Caso Real
do Navio “TERRY TRES” cujo processo de remoção e a operação
desmantelamento de restos de naufrágios ainda não se encontra concluído,
torna-se pois legítimo concluir-se que a via administrativa seguida pela
Administração marítima para efeito de imputabilidade da responsabilidade civil
extracontratual do armador teve pouco eficácia jurídica, estando convicto de que
é recomendável em qualquer processo administrativo ou judicial de remoção de
naufrágios ou restos de naufrágios nas águas nacionais em que se discuta a
obrigação de indemnizar que o Estado deverá adquirir a propriedade de qualquer
naufrágio decorridos três meses” (CMCV, 2010, Art. 642º) assumindo a
Administração marítima o processo de remoção do navio sinistrado e o processo
judicial de arresto para garantia do pagamento das despesas com a sua
remoção, de conformidade com as disposições legais do Capítulo V do Título IV
do Livro VIII do CMCV e à luz do da Convenção Internacional para a unificação
de certas regras sobre o arresto de navios de mar, assinada em Bruxelas em
10/05/1952 (Artigo 3º nº 1 da convenção). Considerando ainda as atribuições de
segurança da navegação marítima que competem à Administração marítima bem
como os poderes do Estado costeiro, o autor deixa aqui duas recomendações de
segurança com o objectivo de reforçar a segurança marítima no País e de reduzir
assim o risco de acidentes marítimos futuros: A Administração marítima deverá
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reforçar os critérios de qualidade técnica para atribuição de bandeira caboverdiana em processos de aquisição de navios existentes, estabelecer de
procedimentos de Controlo pelo Estado do Porto (PSC) e regulação e
operacionalização do Sistema de Controlo de Tráfego de Marítimo como medida
de prevenção reforçada dos acidentes de navegação e da poluição marítima nas
águas nacionais.
Afinal, "Há uma enorme oportunidade em Cabo Verde no domínio do
mar" (Vieira 2011), e no dizer milenar de Séneca “Se o Homem não sabe a que
porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável”.
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Resumo
O presente artigo visa dar a conhecer a história da legislação internacional de
repressão do narcotráfico e a postura jurídica de vários países, destacando a
influência dos Estados Unidos da América, e o modelo adotado pelos
legisladores e autoridades cabo-verdianos para integrar o país no contexto global
no intuito de repreender o tráfico ilícito de drogas das costas e áreas marítimas
cabo-verdianas. Visa ainda discutir aspetos importantes da cooperação
internacional com base nas convenções de maior interesse para os estudantes
do Direito Marítimo e resolução de conflitos jurídicos relacionados com o
narcotráfico pela via marítima, nomeadamente, a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar e, em especial, a Convenção das Nações Unidas contra
o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Atendendo que
o tema se desenvolve sem perder de vista o Estado de Cabo Verde, serão aqui
analisadas várias normas de âmbito nacional e devido a importância da
cooperação também merecerão destaque os acordos multilaterais e bilaterais
assinados pelas autoridades nacionais com o intuito de esclarecer até onde (área
marítima) as autoridades nacionais têm competência para atuar e decidir sobre
o tráfico ilícito de drogas ocorridos em águas nacionais e internacionais,
nomeadamente no alto mar.
Palavras-chave: narcotráfico, Direito Marítimo, cooperação internacional,
segurança, soberania.
Abstract
The first goal of this article is to summarize the historical development of the
international legislations on combating drug trafficking and to compare the legal
approaches of several different countries with a special emphasis on the influence
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of the United States of America policies and the model that has been adopted by
the Capeverdean lawmakers and authorities in order to integrate the country in
the global context and to curb drug trafficking in coastal and maritime Cape
Verdean areas. The second aim is to discuss several important aspects of the
international cooperation based on the most important conventions used in
solving legal issues related to sea drug trafficking, namely the United Nations
Convention for Maritime Law and the United Nations Convention against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Finally, the above
mentioned topics are going to be analysed in the context of Cape Verde and
several of its norms on international cooperation. A special emphasis will be given
to multilateral and bilateral agreements signed by the national authorities in order
to clarify the maritime area (high sea) under Cape Verdean jurisdiction with regard
to drug trafficking.
Keywords: drug trafficking, maritime law, international cooperation, security,
sovereignty.
Introdução
Nenhum Estado consegue, de forma isolada, combater o narcotráfico,
pois os traficantes se encontram constituídos em organizações de âmbito
transnacional/internacional, altamente sofisticados e com forte sustentabilidade
económica, proveniente dos avultados lucros do comércio ilegal do tráfico de
drogas. Portanto, um país com as características naturais, como Cabo Verde, i.e.
um Estado insular, com uma posição geoestratégica valiosa, e com fracos
recursos económicos/tecnológicos, sozinho, enfrentaria enormes dificuldades
para combater esse tipo de criminalidade e consequentemente manter a sua
soberania.
Recorde-se que a década de 80 foi crucial para o tráfico ilícito de droga
internacional, na medida em que nessa altura viveu-se uma grande crise
internacional que ameaçou a economia de muitos Estados que viram as suas
produções e exportações diminuírem consideravelmente. Perante tal situação, o
tráfico internacional de drogas aumentou atingindo uma cifra anual superior a
quinhentos bilhões de dollars americanos, valor superior ao que gira em torno
do comércio do petróleo. No mundo, o montante de dinheiro envolvido com o
narcotráfico é superado apenas pelo tráfico de armamento (Coggiola 1996).
Esses valores são muitas vezes aplicados na prática de outros crimes,
nomeadamente, corrupção, lavagem de capital e terrorismo.
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Ciente de que Cabo Verde esta inserido na rota internacional de cocaína
e que as drogas são produtos que provocam dependência física e económica,
degrada a saúde pública e ameaça a segurança dos Estados, pondo em risco a
soberania, os líderes e legisladores nacionais vêm buscando a melhor forma de
proteger o país contra esse tipo de criminalidade. Sendo assim, Cabo Verde faz
parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em
Montego Bay, Jamaica, em 10 de dezembro de 1982 e foi aprovado por meio do
Decreto-lei nº 5, de 9 de Novembro de 1987, incorporando-o na esfera jurídica
nacional.
Entretanto, a Convenção não aborda os aspetos jurídicos relacionados
com o tráfico de drogas, estabelecendo o dever de cooperação na repressão do
tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas levada a cabo por navios
no alto mar e deixando-os, em especial, para a Convenção Das Nações Unidas
Contra o Tráfico Ilícito De Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas,
aprovado em Viena em 19 de dezembro de 1988, incorporada por Cabo Verde
na Lei de Droga nº 78/IV/93 de 12 de julho.
Conscientes disso, os sucessivos governos nacionais vêm celebrando
vários acordos internacionais, destacando os acordos Multilaterais no âmbito da
Comunidade Económica dos Estados da Africa Ocidental (CEDEAO), da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o Centro de Operações
e Analise Marítima (MAOC) bem como, os bilaterais, nomeadamente com
Portugal, Alemanha, Espanha, EUA e Reino Unido. Todavia convém referir a
importância dos acordos realizados entre as autoridades policiais cabo-verdianas
e as polícias de alguns dos países da América do Sul, nomeadamente Brasil,
Bolívia, Republica Dominicana e Peru.
Em 2010 inaugurou-se na Cidade da Praia, a capital do país, o Centro
de Operações de Segurança Marítima (COSMAR). Financiado pelos EUA, o
COSMAR permite uma colaboração mais eficiente entre as agências nacionais
responsáveis pelo acompanhamento e controlo das atividades ilícitas ao longo
do território, facilitando a preparação de operações conjuntas com outras nações.
Mesmo assim, o país vem sendo alvo de fortes investidas dos traficantes
de várias nacionalidades, pelo que, investigações levadas a cabo recentemente
pelas autoridades cabo-verdianas demonstram que o tráfico de drogas vem
atingindo novos patamares, pois o país, além de ser utilizado como placa giratória
para o tráfico de drogas, vêm sendo utilizado como um dos componentes da forte
cadeia logística montada para transportar cocaína proveniente da América do Sul
à Europa e países vizinhos da costa ocidental africana, destacando a Guiné
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Bissau onde a maioria das instituições são fortemente influenciadas por
narcotraficantes, pelo que vem referido nos últimos relatórios do Escritório da
Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC) como o
primeiro narcoestado de África.
Portanto, não é ao acaso que, no ano 2011 ocorreu a apreensão de
cerca de 1500 kg de cocaína na Cidade da Praia e recentemente, em novembro
de 2014, em São Vicente foram aprendidos cerca de 521 kg do mesmo produto.
Outro aspeto que se vem destacando nos jornais nacionais e internacionais é o
facto de constantemente efetuarem apreensões de drogas em águas próximas
de Cabo Verde por autoridades estrangeiras, nomeadamente Espanha e outros
países pertencentes a MAOC.
Primeiras conferências Internacionais: o velho bloco do ópio
Recorde-se que, no final do século XIX e início do século XX, o comércio
de drogas, principalmente o ópio, tinha um impacto significativo na economia de
algumas potências mundiais, destacando o Reino Unido, donde partia a maior
parte do ópio e derivados a serem consumidos no mercado chinês, chegando a
representar metade das exportações britânicas para a China (Silva, 2013).
Nos meados do século XIX, a China era um dos países que mais sofria
com as consequências do uso e abuso de drogas, principalmente o ópio, que
ameaçava gravemente não só, a estabilidade social e financeira do país, como
também a saúde dos soldados e em consequência disso, a corrupção alastravase na sociedade chinesa. Sendo assim, no ano 1839, iniciaria a primeira guerra
do ópio, entre a China e a Grã-Bretanha, tendo terminado 3 anos depois, no ano
1842 e posteriormente, no ano 1856 voltou-se a uma segunda guerra do opio,
mantendo o comércio da droga para este país (Wikipedia 2014).
Reconhecendo a dificuldade da China em combater esse flagelo e
considerando a necessidade dos EUA em se aproximar da China, por
necessidades de diversa ordem, o Congresso norte-americano estabeleceu em
1903, um Comité de Investigação para considerar a questão do abuso do ópio
no Extremo Oriente, tendo concluído que esta constituía num dos problemas
mais graves da Ásia e que sua solução seria o controlo da produção, na Índia,
China, Birmânia, Pérsia, Turquia e limitar o comércio internacional.
Neste cenário, motivado pelas críticas internacionais contra o comércio
do ópio, no ano de 1909, o governo dos EUA decidiu convocar uma conferência
onde participaram treze países considerados potências da época,
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nomeadamente, China, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Países
Baixos, Pérsia (atual Irão), Portugal, Rússia e Sião (atual Tailândia). A convenção
Internacional do Ópio viria a ser assinada em Haia no dia 23 de janeiro de 1912,
dando origem assim, ao primeiro Tratado Internacional de Controlo de Drogas.
O referido Tratado diferenciava o ópio utilizado pela medicina e já
apontava a cocaína como sendo droga. Segundo a convenção, os Estados
contratantes comprometiam-se a envidar todos os esforços para controlar ou
fazer controlar todos os tipos de fabricação, importação, venda, distribuição e
exportação de morfina, cocaína e de seus respetivos sais (...). No ano de 1915,
a convenção entrou em vigor nos Estados Unidos, Países Baixos, China,
Honduras, Noruega e a nível mundial em 1919, quando foi incorporada ao
Tratado de Versalhes (Silva 2013, pt.wikipedia.org).
Dez anos depois, no dia 19 de Fevereiro de 1925, em Genebra foi
assinada a revisão da Convenção Internacional do Ópio, entrando em vigor em
25 de Setembro de 1928. Entretanto sob proposta do Egipto, apoiada pela China
e pelos EUA, o novo tratado introduziu a droga cannabis na lista das drogas
proibidas e proibiu a sua exportação. Nessa conferência, as Partes decidiram
abolir as concessões para o comércio de ópio, passando os governos a assumir
o controlo por meio de um sistema de licenças e proibição de reexportação. Entre
os 41 participantes na Conferência de 1925, incluíram-se pela primeira vez
alguns países latino-americanos e caribenhos, nomeadamente Brasil, Bolívia,
Chile, Cuba, Nicarágua, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Acrescentou-se ainda, um sistema de controlo estatístico supervisionado pelo
Conselho Central Permanente do Ópio, um órgão da Liga das Nações, conforme
o capítulo VI, artigo 19 do regulamento (Silva 2013).
Esses marcos importantes serviram de bases para que no ano de 1961,
visando uniformizar as leis de repressão contra as drogas ilícitas fosse criada
pela ONU, a Convenção Única sobre Narcóticos de 1961. Posteriormente, com
o incremento do tráfico de drogas a nível internacional, a Convenção foi
emendada pelo Protocolo de 1972; a Convenção sobre Substâncias
Psicotrópicas de 1971, e na década de 80, a Convenção das Nações Unidas
contra o Tráfico Ilícito de Narcóticos e Substâncias Psicotrópicas de 1983
(Ghodse 2011).
Todavia, perante essa realidade e a progressiva consciencialização dos
povos de que as drogas constituíam um grave problema de saúde pública quando
indevidamente manuseadas, o seu comércio e consumo passam a ser tipificados
como crime numa grande parte das legislações nacionais.
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Contrariando os anseios das organizações internacionais e as
autoridades nacionais, o tráfico de drogas passa a ser feito ilicitamente por fações
criminosas de âmbito internacional/transnacional que vão financiar crimes
subsequentes e importantes para criar e manter as vias ilícitas do tráfico de
drogas, nomeadamente, lavagem de capital, corrupção e terrorismo, ameaçando
dessa forma a soberania de alguns Estados menos preparados para combater
as poderosas redes criminosas transnacionais.
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982
Esta convenção é uma criteriosa e complexa ferramenta jurídica de
amplitude internacional, contendo trezentos e vinte artigos, subdivididos em
dezassete capítulos, com o intuito de regular as especificidades dos espaços
marítimos. A sua adoção no contexto internacional deve-se à ONU e a sua
aprovação ocorreu em Montego Bay, Jamaica no ano 1982, pelo que, ficou
conhecido por Convenção de Montego Bay, referido aqui, a título abreviado por
CNUDM.
Todavia, “a jurisdição penal do Estado costeiro não será exercida a
bordo de navio estrangeiro que passe pelo mar territorial com o fim de deter
qualquer pessoa ou de realizar qualquer investigação, com relação à infração
criminal cometida a bordo desse navio durante a sua passagem, salvo se essas
medidas forem necessárias para a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes
ou de substâncias psicotrópicas”1.
Destaque-se que, o art.108º.1 estabelece o dever de cooperação na
repressão do tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas levada a
cabo por navios no alto mar e o pto. 2, refere que “Todo o Estado que tenha
motivos sérios para acreditar que um navio arvorando a sua bandeira se dedica
ao tráfico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, poderá solicitar
a cooperação de outros Estados para pôr fim ao tal tráfico.”
Por outro lado, a Convenção não regula o tráfico ilícito de drogas nos
casos em que o navio pode ser visitado por uma autoridade estrangeira quando
se encontre no alto mar, pelo que só será feito recorrendo aos acordos
multilaterais ou bilaterais (vide o artigo 110º) e sempre respeitando os princípios
de soberania, liberdade dos mares, património comum da humanidade e o
princípio de cooperação.

1

CNUDM, artigo 27º al. d).
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Convém referir que a CNUDM, não enquadra o tráfico ilícito de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas nos crimes Internacionais. Logo não
se encontra consagrado nos crimes de jurisdição do Tribunal Penal Internacional
(TPI). Esse crime está consagrado nos mecanismos da cooperação internacional
como referiu-se anteriormente.
Uma coisa é certa, o Direito Internacional só tem legitimidade num
Estado quando ancorado na ordem jurídica desse Estado. Nesse sentido, o
Direito Internacional apenas vigora em relação a um Estado quando seja
reconhecido por este como vinculante, e seja reconhecido tal como é configurado
pelo costume no momento desse reconhecimento. Esse reconhecimento deve
estar consagrado no ato de legislação ou do governo, ou tacitamente pela efetiva
aplicação das normas do Direito Internacional, pela conclusão de convenções
internacionais, pelo respeito das imunidades estatuídas pelo Direito
internacional, etc. Como, de facto, o Estado de Cabo Verde, bem como a maioria
dos Estados procedem.
No caso de Cabo Verde, “os tratados e acordos internacionais,
validamente aprovados ou ratificados, vigoram na ordem jurídica cabo-verdiana
após a sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional
e enquanto vincularem internacionalmente o Estado de Cabo Verde”2.
Nessa mesma linha, entende-se que a Constituição da República de
Cabo Verde “submete” as demais leis nacionais às convenções internacionais
retificadas pelo país, explicitando que “As normas e os princípios do Direito
Internacional geral ou comum e do Direito Internacional convencional
validamente aprovados ou ratificados têm prevalência, após a sua entrada em
vigor na ordem jurídica nacional e interna, sobre todos os atos legislativos e
normativos internos de valor infraconstitucional”3.
A lei mãe cabo-verdiana acrescenta ainda que nas relações
internacionais, devem ser respeitados os princípios da independência nacional,
do respeito pelo Direito Internacional e pelos Direitos do Homem, da igualdade
entre os Estados, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados,
da reciprocidade de vantagens, da cooperação com todos os outros povos e da
coexistência pacífica.

2

Artigo 12º, nº2 da Constituição da República de Cabo Verde.

3

Conforme o pto. 4 do artigo supra.
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Regime jurídico dos espaços marítimos – competência dos
estados
Atualmente, o instrumento jurídico que desperta maior interesse para
estudantes do Direito do Mar é a CNUDM que, para atingir seu objetivo principal,
e levando em consideração o respeito à soberania dos Estados, estabeleceu o
regime jurídico relativo às faixas marítimas.
As obrigações decorrentes da ratificação dessa convenção foram
implementadas e atualizadas pela Lei n° 60/IV/92, de 21 de dezembro que
delimita as áreas marítimas da República de Cabo Verde e considera como áreas
marítimas sob jurisdição da República de Cabo Verde: a) o mar interior; b) as
águas arquipelágicas; c) a zona contígua; d) o mar territorial; e) a zona
económica exclusiva e f) a plataforma continental. De resto, em sintonia com o
disposto no artigo 6.°da Constituição da República de Cabo Verde.
Ainda no sentido de dissipar algumas dúvidas que possam existir no
entendimento das faixas marítimas, compete salientar que o território em sentido
jurídico-penal compreende todos os lugares que se estendem a soberania de um
Estado, ou seja, além dos mencionados no parágrafo anterior, incluem-se os
navios ou aeronaves com pavilhão do Estado e os espaços aéreos subjacentes
ao limite do mar territorial.
Antes de entrar nos aspetos jurídicos referentes aos espaços marítimos
pretende-se esclarecer o significado de “passagem inocente” e do “Direito de
Passagem em Trânsito”.
Conforme a CNUDM, “passagem inocente” é aquela realizada sem pôr
em perigo a paz, a boa ordem ou a segurança do Estado costeiro. A passagem
deve efetuar-se em conformidade com a presente Convenção e demais normas
de direito internacional, art. 19º, pto. 1, 2 e al de a) até l). Portanto, a passagem
de um navio estrangeiro será considerado prejudicial à paz, à boa ordem ou a
segurança do Estado costeiro, se esse navio realizar qualquer ameaça ou uso
da força contra a soberania, a integridade ou a independência política do Estado
costeiro ou qualquer outra ação em violação dos princípios de direito
internacional enunciado na carta da Nações Unidas.
Todavia, o Direito de Passagem em Trânsito encontra-se relacionado
com a liberdade de navegação e sobrevoo exclusivamente para fins de trânsito
contínuo e rápido pelo estreito entre uma parte do alto mar ou de uma zona
económica exclusiva. Contudo a exigência de trânsito contínuo e rápido não
impede a passagem pelo estreito para entrar no território do Estado ribeirinho ou
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dele sair ou a ele regressar, sujeito às condições que regem a entrada no
território desse Estado. Porém, o Direito de Passagem em Trânsito deve ser feito
sem demora, abstendo-se de praticar qualquer ato que põe em perigo a paz, a
boa ordem ou a segurança do Estado costeiro, tipificados no artigo 19º, pto. 2 e
al de a) até l).
Regime de soberania em área marítimas – tráfico ilícito de drogas
Nas águas interiores e no mar territorial opera um regime de soberania
territorial semelhante à soberania que os Estados têm na superfície terrestre.
Salienta-se o facto de, quando as águas interiores resultarem da aplicação da
linha base reta que seja usada para definir o interior do mar territorial, admite-se
a existência de uma restrição na soberania, pelo facto, de nesse caso ser
aplicado o regime de direito de passagem inofensiva (ver o art. 7º e 8º CNUDM).
As águas arquipelágicas no interior das ilhas mais exteriores de um
Estado arquipelágico (como a Indonésia ou as Filipinas) também são
consideradas águas interiores. Sobre as suas águas interiores, além de
jurisdição idêntica à do mar territorial, o Estado costeiro pode até mesmo impedir
a passagem inocente.
O mar territorial abrange a porção de mar que contiguamente se situa a
sua costa marítima. Trata-se da faixa marítima de largura igual a doze milhas
marítimas, medidas a partir de uma “linha de base”, determinada de
conformidade com as normas da Convenção no artigo 3º, aproximadamente 22
km (1 milha: 1,852 metros). Igualmente fixados no art. 18º do CMCV.
A passagem deve ser contínua e rápida (art. 18.2 CNUDM),os navios
submersíveis devem fazer a passagem à superfície e não em submersão,
arvorando a sua bandeira (art. 20º da CNUDM) deve ser inofensiva sem pôr em
perigo a soberania do Estado costeiro e ainda evitando realizar qualquer dos atos
tipificados no art. 19º, pto. 1 e 2 e al de a) até l e art. 14º.4 Convenção sobre mar
territorial de 1958.
Contudo um navio de pavilhão estrangeiro perde o direito à passagem
inocente, no caso de o Estado ter suspeitas que se encontra a fazer uso do seu
mar territorial para transportar drogas ilícitas. Havendo uma situação dessa, o
Estado pode aceder ao navio, fazer investigação e no caso de encontrar provas
a bordo, adotar as medidas adequadas em relação ao navio, pessoas e carga a
bordo deste. (CNUDM, art.. 27º.1.d).
Realça-se ainda o direito à perseguição consagrada no art. 27º nº5 da
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CNUDM. A jurisdição penal do Estado costeiro não será exercida a bordo de
navio estrangeiro que passe pelo mar territorial com o fim de deter qualquer
pessoa ou de realizar qualquer investigação, com relação à infração criminal
cometida a bordo desse navio durante a sua passagem.
Portanto, os Estados recorrendo de seus direitos de soberania no mar
territorial podem abordar os navios estrangeiros que por ela circulam desde que
haja fortes suspeitas do envolvimento no tráfico ilegal de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas. Os estados partes adotam as medidas necessárias
para estabelecer a sua competência em relação às infrações que tipificar de
acordo com o n.º 1 do artigo 3.º, da Viena de 19 de dezembro de 1988, quando
a infração for cometida no seu território.
Segundo o Direito Internacional Público, a lei cabo-verdiana é aplicável
aos factos praticados em terra e no mar até ao limite do mar territorial, ou seja,
até o limite de 12 milhas náuticas. Sendo assim, entende-se que qualquer que
seja a infração praticada a bordo de um navio ou aeronave que se encontre
navegando pelo mar territorial ou no espaço aéreo adjacente, está sob a
jurisdição cabo-verdiana, a menos que se tratam de navios ou aeronaves que
gozam de imunidade, quais sejam, navios de guerra e navios utilizados
unicamente em serviço oficial não comercial4. Nesse mesmo sentido, a lei caboverdiana (principio de extraterritorialidade) também é aplicável aos navios ou
aeronaves de matrícula ou sob pavilhão cabo-verdiano, independentemente da
nacionalidade do agente, mesmo que se encontrem em territórios estrangeiros,
cfr. art. 3º do Código Penal de Cabo Verde (CPCV).
Regime da liberdade do alto mar
A partir da zona contígua, ou seja, a Zona Económica Exclusiva (ZEE)
a Plataforma Continental (PC) e o alto mar, o regime que se considera
diretamente aplicável para resolver conflitos jurídicos relacionados com o tráfico
de drogas se trata na sua essência, da liberdade do alto mar.
Em Cabo Verde, na sua zona contígua, na Zona Económica Exclusiva5
e Plataforma Continental, definidas na lei, o Estado de Cabo Verde possui direitos
de soberania em matéria de conservação, exploração e aproveitamento dos
recursos naturais, vivos ou não vivos, e exerce jurisdição nos termos do direito

4

Conforme os artigos 95º e 96º da CNUDM.

5

CMCV, artigos 22º a 24º.

74

Aspectos jurídicos sobre a repressão do tráfico de drogas ilícitas pela via marítima – Cabo
Verde

interno e das normas do Direito Internacional.
O Código Marítimo de Cabo Verde (CMCV) traça no artigo 85.º nº1 e 2,
as medidas especiais a adotar na zona contígua: “A administração marítima ou
qualquer entidade pública competente em razão da matéria, tendo conhecimento
de navio estrangeiro situado na zona contígua, que pretenda infringir, esteja a
infringir ou tenha infringido as leis e regulamentos a que se refere o artigo 21.º
do mesmo, podem intersectá-lo, solicitar a informação ou realizar a inspeção
apropriada. Tornando-se necessária, devem adotar as medidas que se
mostrarem úteis e proporcionais para prevenir ou sancionar a infração, incluindo
a detenção e condução ao porto”.
Entretanto, em relação à jurisdição penal no que toca à ZEE, a CNUDM
atribui reduzidas competências ao Estado. Conforme o art. 73º e al. deste artigo,
entende-se que o Estado Costeiro não tem jurisdição penal sobre os navios que
naveguem na sua ZEE arvorando bandeira de um outro Estado, pelo que, a
questão de tráfico de drogas praticados nesta área, se resolve baseando na
cooperação internacional como consagra os parâmetros da CNUDM, sendo
remetidos à convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas de 1988. No caso de Cabo Verde,
se por ventura vier a se verificar uma situação dessa natureza, será efetuada nos
termos do artigo 25.° da Lei nº78.°/IV/93, de 12 de Julho de 1993.
Pela definição da CNUDM, artigo 86º, o alto mar é a área marítima não
incluída na ZEE, no mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem
nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago. O referido artigo não
implica limitação alguma das liberdades de que gozam todos os Estados na zona
económica exclusiva de conformidade com o artigo 58º.
Pela definição do alto mar verifica-se que, em regra, nesse espaço
nenhum Estado detém jurisdição exclusiva, razão pela qual nos termos do n.°1
do artigo 92.°, “todos os navios devem navegar sob a bandeira de um só Estado,
ficando durante a viagem sob a jurisdição exclusiva desse Estado”.
A fim de evitar conflitos de jurisdição, dispõe-se o seguinte: “Um navio
que navegue sob a bandeira de dois ou mais Estados, utilizando-as segundo as
suas conveniências, não pode reivindicar qualquer dessas nacionalidades
perante um terceiro Estado e pode ser considerado como um navio sem
nacionalidade”.6 Por conseguinte, um navio sem nacionalidade pode ser visitado
6

CNUDM, (cfr. n °2 do artº. 92.°).

75

EMERSON RODRIGUES

por qualquer navio de guerra, ao abrigo da alínea d) do artigo 110º da Convenção
do Direito do Mar. No decorrer de uma visita a um navio sem nacionalidade é
legítimo averiguar se no seu interior existem estupefacientes e substâncias
psicotrópicas e em caso afirmativo proceder-se à apreensão dessa substâncias
e a detenção dos suspeitos, ao abrigo do disposto no n° 1 do artigo 108.° da
Convenção.
No caso de qualquer autoridade suspeitar que um navio de outro Estado
devidamente identificado, estando no alto, se dedicar ao tráfico de drogas a
abordagem dos navios é realizado mediante os pressupostos do regime do alto
mar, ou seja segundo o artigo 17º da Convenção Das Nações Unidas Contra o
Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas aprovada em
Viena em 19 de dezembro de 1988.
A Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes
e de Substâncias Psicotrópicas aprovada em Viena em 19 de dezembro de
1988 incorporada na Lei 78/IV/93 de 12 de julho
A Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de
Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas aprovada em Viena em 19 de
dezembro de 1988, tem por objetivo promover a cooperação entre as partes, a
fim de que possam fazer face, de forma mais eficaz, aos diversos aspetos do
tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas de âmbito
internacional.7
No cumprimento das obrigações decorrentes da presente Convenção,
as partes adotam todas as medidas necessárias, incluindo medidas legislativas
e administrativas, em conformidade com os princípios fundamentais dos
respetivos sistemas jurídicos internos” (art. 2º da Convenção, Âmbito e
Aplicação).
Essa cooperação baseia-se nos princípios de igualdade de soberania e
de integridade territorial dos Estados e de não ingerência nos assuntos internos
de outros Estados. Outra ressalva é que as partes não exercem no território de
uma outra, competência ou funções exclusivamente reservadas às autoridades
dessa Parte de acordo com o respetivo direito interno.
Cabo Verde ratificou a Convenção, incorporando-a na lei especial de
repressão contra o tráfico de estupefacientes, Lei nº78/IV/93 de 12 de julho, os

7

Art. 2º da Convenção (Âmbito da Convenção).
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preceitos estabelecidos na presente Convenção, pelo que, inicia referindo no
artigo 1º, nº1., as normas da presente lei são interpretadas de harmonia com as
convenções relativas a estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou
precursores, ratificadas pelo país.
Segundo essa Convenção, as partes adotam as medidas necessárias
para tipificar como infrações penais no respetivo direito interno, quando
cometidas intencionalmente. Logo, o artigo 3º, da Lei da Droga, Incriminações e
Penas Principais, adota as punições recomendadas pela Convenção, referindo
no ponto 1, que, “quem, sem se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar,
extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou
por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar,
exportar, fizer transitar ou ilicitamente detiver, fora dos casos previstos no artigo
20º, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I e lI, será
punido com pena de prisão de 4 a 12 anos de prisão”. A Convenção não define
penas a serem aplicadas nestes casos, contudo no art. 3º nº 4, estipula que as
Partes tornam a prática de qualquer das infrações estabelecidas de acordo com
o n.º 1 deste artigo passível de sanções proporcionais à sua gravidade, tais como
pena de prisão ou outras penas privativas de liberdade, multa e perda de bens.
O artigo 3º, nº 1, da Lei da Droga de Cabo Verde, separa as pessoas
autorizadas e pessoas não autorizadas incriminando as pessoas não
autorizadas, quando refere, sem se encontrar autorizado. Outro aspeto que se
salienta, é o facto de no mesmo artigo, pto. 2, incriminar, agravando a pena, as
pessoas autorizadas mas que agem em contrário da autorização concedida nos
termos do Decreto-Lei nº 92/92, de 20 de julho, ou da legislação que o substitua,
ilicitamente ceder, introduzir ou diligenciar por que outrem introduza no comércio
plantas, substâncias ou preparações referidas no número anterior, é punido com
pena de prisão de 5 a 15 anos.
Convém dizer que para os fins da cooperação entre as Partes prevista
na presente Convenção e, em particular, da cooperação prevista nos artigos 5.º,
perda, 6.º, extradição, 7º, e 9º, outras formas de cooperação as infrações
estabelecidas de acordo com o presente artigo, não são consideradas como
infrações fiscais ou políticas nem como tendo motivação política, sem prejuízo
dos limites constitucionais e da legislação fundamental das Partes.
A Convenção não estabelece penalizações para o consumo, pois
preceitua que, sob reserva dos princípios constitucionais e dos conceitos
fundamentais do respetivo sistema jurídico, as Partes adotam as medidas
necessárias para tipificar como infrações penais no respetivo direito interno,
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quando cometidas intencionalmente, a detenção, a aquisição ou o cultivo de
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas para consumo pessoal em violação
do disposto nas três últimas Convenções sobre drogas.
Importa salientar que a Lei de Cabo Verde, nº78/IV/93 de julho de 1993,
no seu artigo 20º, penaliza o consumidor ou aquele que possuir, cultivar
substâncias tipificadas nas tabelas de I a III destinadas ao consumo pessoal.
Entretanto, salienta-se que a Convenção sugere agravação das penas,
quando a ação for praticada por uma organização criminosa, a qual o agente
pertence, e a participação deste em quaisquer outras atividades criminosas
organizadas internacionais, conforme art. 3º, pto. 5, al. a) e b).
Por sua vez, a Lei de Droga cabo-verdiana, segue esse preceito,
referindo no artigo 11º, pto. 1, que, quem promover, fundar, chefiar, dirigir ou
financiar grupo, organização ou associação de duas ou mais pessoas que,
atuando concertadamente, vise praticar algum dos crimes previstos nos artigos
3º a 7º, é punido com pena de prisão de 20 anos. No ponto 2, do mesmo artigo,
explicita que, quem prestar colaboração, direta ou indireta, aderir ou apoiar o
grupo, organização ou associação referidos no número anterior, é punido com
pena de prisão de 5 a 15 anos.
Entretanto, é muito difícil penalizar alguém por associação criminosa,
devido à falta de consenso jurídico existente nesta matéria, pelo que, quem vem
beneficiando dessa ambiguidade são os narcotraficantes que acabam por, na
maioria das vezes, serem penalizados por tráfico de estupefacientes agravado
cuja pena vai até aos quinze anos. (ver. art. 8º e alíneas). Pois, na perspetiva de
quem acusa, existirá sempre uma organização no trafico internacional de
grandes quantidades de drogas, na obstante, as defesas vem alegando que os
requisitos para se ter uma organização ou associação não se encontram
preenchidas e argumentando de varias formas, visão que vai gerando algum in
dúbio pró reu e, claro, beneficiando o arguido.
Tráfico Ilícito de drogas no mar
No tocante a medidas de combate ao tráfico ilícito pela via marítima, de
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, destaca-se o preceituado na
Convenção Das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de
Substâncias Psicotrópicas, artigo 17º (Tráfico ilícito por mar), que inicia evocando
o seguinte: as Partes cooperam o mais amplamente possível para eliminar o
tráfico ilícito por mar, em conformidade com o direito internacional do mar.
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O ponto 2, do mesmo artigo, consagra o princípio de cooperação
respeitante ao Estado de Pavilhão da seguinte forma: A Parte que tenha motivos
razoáveis para suspeitar que um navio com o seu pavilhão, ou sem qualquer
pavilhão ou matrícula, é utilizado para o tráfico ilícito, pode solicitar auxílio às
outras Partes a fim de pôr termo a essa utilização. As Partes assim solicitadas
prestam essa assistência no limite dos meios de que dispõem.
Segundo o ponto 3, a Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar
que um navio no uso da liberdade de navegação de acordo com o direito
internacional e que arvore o pavilhão ou tenha matrícula de uma outra Parte é
utilizado para o tráfico ilícito, pode notificar desse facto o Estado do pavilhão e
solicitar a confirmação da matrícula; se esta for confirmada, pode solicitar ao
Estado do pavilhão uma autorização para adotar as medidas adequadas em
relação a esse navio.
O ponto 4 ainda do mesmo artigo diz que, de acordo com o n.º 3 ou com
os tratados em vigor entre as Partes ou com qualquer outro acordo ou protocolo
por elas celebrado, o Estado do pavilhão pode autorizar o Estado requerente a,
inter alia, o acesso ao navio a inspecionar o navio e se se descobrirem provas de
envolvimento no tráfico ilícito, adotar medidas adequadas em relação ao navio,
às pessoas e à carga que se encontrem a bordo.
Quando uma medida é adotada de acordo com o presente artigo, as
Partes interessadas devem ter devidamente em conta a necessidade de não pôr
em perigo a segurança da vida no mar, nem do navio ou da carga e de não
prejudicar os interesses comerciais e jurídicos do Estado do pavilhão ou de
qualquer outro Estado interessado.
Para os efeitos dos nºs 3 e 4 do presente artigo, as Partes respondem
sem demora aos pedidos de outras Partes com vista a determinar se um navio
arvorando o seu pavilhão está autorizado a fazê-lo, assim como aos pedidos de
autorização formulados nos termos do n.º 3, cada Estado designa, no momento
em que se tornar Parte da Convenção, a autoridade Central, ou, se for caso
disso, as autoridades encarregadas de receber e de responder a esses pedidos.
Essa designação será notificada pelo Secretário-Geral a todas as outras Partes
no mês seguinte ao da designação.
Conclusão
Constata-se no estudo aqui apresentado que o combate ao narcotráfico
internacional, mormente pela via marítima, não depende apenas das legislações
internas e internacionais, pois um Estado pode estar altamente amparado em
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termos jurídico e possuir vários mecanismos de cooperação internacional,
multilateral e bilateral, mas se não houver vontade politica, disponibilidade de
meios operacionais e de investigação criminal, torna-se extremamente difícil
cooperar e combater o narcotráfico, afastando-o do país e, em especial, das
áreas marítimas.
No entanto, enaltece-se aqui que Cabo Verde dispõe de um suporte
legal que lhe permite relacionar-se com qualquer outro Estado, pois, possui uma
jurisdição amparada nas Convenções internacionais, nomeadamente, a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, adotada a 10 de
dezembro de 1982, em Montego Bay, Jamaica, desde 1987, quando procedeu à
sua ratificação através da Lei N° 17/11/87 de 3 de agosto e a Convenção Das
Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias
Psicotrópicas aprovado em Viena em 19 de dezembro de 1988. Esta importante
Convenção foi ratificada por Cabo Verde através da Resolução da Assembleia
Nacional n.º 71/TV/94, de 19 de outubro.
Todavia, Cabo Verde tem procurado aproximar-se de vários Estados
através de acordos bilaterais e multilaterais e que, como vimos aqui, dão aos
tribunais nacionais competência para julgar os processos sobre tráfico de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas resultante de abordagens a navios
estrangeiros, com tripulantes de diversas nacionalidades, em águas
internacionais próximas de Cabo Verde.
Assim, os tribunais de Cabo Verde têm competência para decidir sobre
a infração cometida a bordo de um navio em relação ao qual essa Parte está
autorizada a tomar medidas adequadas, nos termos do artigo 17.º, desde que
essa competência seja exercida unicamente com base nos acordos ou
protocolos previstos nos no 4 e 9 do mesmo artigo, consagrados também na lei
penal de Cabo Verde e na Lei da Droga nº 78/IV/93 de 12 de maio.
Outrossim, é que compete aos tribunais nacionais pronunciar sobre a
infração cometida fora do território nacional quando o presumível autor for caboverdiano e se encontre no território cabo-verdiano, sendo estrangeiro caso não
possa ser extraditado. Sob reserva de acordos concluídos entre Estados, quando
praticados a bordo de navio em relação ao qual o Estado do pavilhão autorizou
as autoridades cabo-verdianas a examinar, a visitar ou a tomar, em caso de
descoberta de provas de participação em trafico ilícito, as medidas apropriadas
face ao navio, as pessoas abordo e a carga.
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A ideia da criminalidade organizada para o narcotráfico como a melhor
forma para se transladar as drogas entre o continente Sul Americano, Africa e
Europa continuará sendo uma forte ameaça para o Estado de Cabo Verde, pelo
que recomenda-se a efetividade das legislações viradas para a repreensão do
narcotráfico e o uso máximo dos mecanismos de cooperação disponíveis no país.
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Resumo
A indústria de transportes marítimos é caracterizada fundamentalmente pelo seu
relacionamento global e internacional carecendo portanto de regulamentação
igualmente internacional e global, para que ela possa ser exercida com o mínimo
de conflitos possível. Os contratos de transporte marítimos e respetivos
documentos, figura central deste artigo, são regulados por três regimes
internacionalmente em vigor, nomeadamente, a Convenção de Bruxelas de
1924, a Convenção de Bruxelas emendada no ano de 1968 e 1979 e as Regras
de Hamburgo de 1978. Cada um destes três regimes poderá ser ratificado pelos
diferentes Estados e inseridos na sua legislação, permitindo-se alguma espécie
de alteração. Normalmente os contratos de transporte marítimos são
formalizados por escrito, podendo ser utilizado o conhecimento de embarque ou
a carta de porte marítimo por exemplo. Estes documentos, são ou não aceites
dependendo do regime adotado, podendo ser livremente escolhidos entre as
partes interessadas, tendo em conta que serão aceites pela legislação de um
determinado país em particular. No entanto há que considerar que a utilização
de documentos no formato digital é uma realidade atual, funcionando
fundamentalmente na base do princípio da liberdade contratual entre os
parceiros interessados. No entendimento de vários especialistas cabe aos
Governos a responsabilidade de uma liderança legislativa, considerando a
magnitude e potencial do EDI, (Electronic Data Interchange) no sentido de se
derrubar as arcaicas barreiras artificiais existentes, visando um novo paradigma
para as transações comerciais a nível internacional.
Palavras-clave: contratos de transporte, Regras de Haia-Visby, Regras de
Hamburgo, transportador, Bill of Lading.
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Abstract
Shipping industry is basically characterized by its global and international
relationship and as such, it needs global and international regulations in order to
be carried on smoothly with as minimum reasons for conflicts as possible.
Maritime transport contracts and their related documentation, the central topic of
this article, are regulated by three international regimes in force, namely Brussels
Convention 1924, Brussels Convention as amended in 1968 and 1979 and the
Hamburg Rules 1978. Each one of these three regimes can be ratified by different
Member States and enacted in their National legislation, allowing for some sort of
alteration. Usually, maritime transport contracts are written down on paper in
documents such as Bill of Lading or a Sea way Bill. These documents are
accepted or not, depending upon the adopted regime and can be freely chosen
between interested partners, considering they are accepted by the concerned
country. Notwithstanding, the use of electronic documents in digital format is a
common reality, dealt with mainly on the basis of contractual freedom among
interested partners. As per view of various specialists in this field, Governments
must take the lead through legislative measures, considering the magnitude and
potentiality of the EDI (Electronic Data Interchange) in order to combat existing
archaistic artificial barriers and reach new paradigm for the commercial
transactions at the international level.
Keywords: transport contracts, Hague Visby Rules, Hamburg Rules, carrier, Bill
of Lading.

Introdução
O transporte de mercadorias por mar, perde-se na história ou pode ser
associado ao homem a partir do momento em que as trocas comerciais são feitas
entre regiões ou continentes separados por mar. Muitos historiadores
mencionam normas jurídicas a regular o transporte marítimo desde o século VII
a.c. no código de Hamurabi, outros desde a idade antiga no mediterrâneo, para
citar alguns. Um dos principais aspetos do transporte marítimo prende-se com os
usos e costumes habituais no comércio e transporte marítimo internacional,
aspeto relevante a ser discutido durante o presente trabalho. Os conceitos de
Lex Mercatoria1 e Lex Maritima2 referem-se a um conjunto de leis orais, usos e
1
2

Um código completo da legislação comercial de outrora.
Legislação marítima, provavelmente nascida a partir de tradições orais.
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costumes relacionados com a navegação e comércio marítimo internacionais.
Estes conceitos foram desenvolvidos na Europa Ocidental durante o período
medieval entre os séculos IX a XII e faziam parte da legislação mercantil aplicada
pelos juízos nos conflitos desta natureza. Gradualmente a Lex Marítima foi
codificada nas chamadas leis de Visby do século XVI constituindo na realidade
as bases da legislação marítima contemporânea não só nos países do código
civil, mas também nos chamados common law, como é o caso da Inglaterra,
Canadá, Estados Unidos entre outros.3
As convenções internacionais, salvaguardam o interesse público dos
Estados, mas estão igualmente interessadas nas relações comerciais entre os
diferentes agentes económicos ou seja entre os importadores e exportadores,
(compradores e vendedores) que de uma forma direta ou indiretamente
precisarão de transporte para concretizar a sua transação. Assim sendo, discutir
o transporte marítimo, significa discutir os intervenientes no comércio
internacional centralizados na figura do navio, sem o qual a sustentabilidade, a
eficiência e o binómio custo benefício do comércio internacional, seriam postos
em causa. Os contratos de compra e venda e os contratos de transporte, embora
juridicamente autónomos estão irremediavelmente interligados, constituindo o
transporte marítimo uma derivada direta do comércio internacional. É esta pois a
visão de Raposo (Raposo 1999, p.146) ao referenciar (Rodiére 1978, p.144),
dizendo que a “celebração e a execução de um dos contratos está em estreita
correlação com a celebração e conclusão do outro”.
No transporte de mercadorias por mar, os agentes económicos
nomeadamente os transportadores e os carregadores procuram de uma forma
eficiente gerir os eventuais conflitos através das convenções internacionais, com
os Estados membros num cenário de internacionalidade a conferir a este sector
através da sua regulação, a necessária segurança jurídica e económica,
indispensável nos sectores de risco e de capital intensivo, que se verifica
concretamente na indústria dos transportes marítimos.
A história e o desenvolvimento do mundo contemporâneo, os grandes
sinistros, os danos ambientais, a segurança da navegação estão interligados
com a atividade dos transportes marítimos. As mercadorias transportadas estão
sujeitas a avarias sejam elas provocadas por vício próprio, problemas ocultos,
negligência ou outros, suscitando assim, conflitos diversos entre os diferentes
intervenientes com especial referência aos transportadores, carregadores e
3

http://definitions.uslegal.com/l/lex-maritima/ [acedida no dia 5/5/15].
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seguradoras das mercadorias. Sendo assim as convenções internacionais e a
instituição do seguro marítimo visam conferir a almejada segurança jurídica e a
minimização dos riscos consoante forem os diferentes interesses marítimos em
causa.
Naturalmente que o documento de transporte mais relevante a ser
discutido deverá ser o conhecimento de embarque referido indistintamente ao
longo desta apresentação como Bill of Lading, ou simplesmente BL. Os restantes
documentos, tais como o Seaway Bill, o documento de transporte multimodal e
documentos de transporte no formato eletrónico, não são discutidos ao longo
deste extrato. A importância do conhecimento de embarque é relevante dadas
as suas principais funções, nomeadamente ser um recibo da mercadoria,
funcionar como um documento título da mesma mercadoria e evidenciar um
contrato de transporte. São essas pois as funções que o fazem um documento
fundamental e distinto nas transações de compra e venda internacionais,
constituindo um elemento essencial na transferência do título da mercadoria e no
pagamento internacional utilizando o crédito ou remessa documentário, por
exemplo.
Ao discutirmos os contratos de transporte marítimo, teremos que discutir
necessariamente o navio com figura central associado ao seu conceito jurídico,
assim como os diferentes instrumentos internacionais que governam esses
contratos, constituindo de per si elementos de conflito ou de interpretação
duvidosa.
Navio
O conceito de navio, é entendido no artigo 1º d) da Convenção de
Bruxelas de 25 de Agosto de 1924, como sendo “todo o tipo de barco empregue
no transporte de mercadorias por mar”, sendo as Regras de Hamburgo omissos
nesta matéria. No caso do código marítimo de Cabo Verde, navio é definido no
seu artigo 138º como sendo “todo o engenho flutuante destinado à navegação
por água, com coberta corrida e comprimento superior a 24 metros”, definindo
embarcação como sendo “todo o engenho flutuante destinado à navegação por
água, sem coberta corrida, bem como, o que, tendo coberta corrida, o seu
comprimento é superior a 2,5 (dois vírgula cinco) metros e inferior a 24”.
Natureza jurídica do navio
O navio é um bem móvel sujeito a registo e publicidade nos termos
previstos no Código Marítimo de Cabo Verde, (artigos 160º a 179º) na Convenção
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das Nações Unidas sobre o direito do Mar (artigos 91º a 94º) e na Convenção
das Nações Unidas sobre o Registo de navios de 1986.4 Aliás, já assim o dizia o
British Navigation Acts de 1660, referindo que o registo dos navios Britânicos era
de natureza compulsória.
Assim, não sendo o navio uma pessoa, tem direito a registo e
nacionalidade, não sendo imóvel está sujeito à hipoteca de acordo com a
convenção de Bruxelas sobre Privilégios e Hipotecas Marítimos de 10 de Abril de
1926 e está sujeito ao arresto, regulado pela convenção de Bruxelas de 10 de
Maio de 1952 sobre o arresto de navios, estando previstos no código Marítimo
de Cabo Verde, respetivamente nos artigos 268º (Título V – Das Hipotecas e
Privilégios Marítimos – Capítulo I) e 753º (Título II – Do arresto preventivo de
navios – Capítulo I).
Navegabilidade do navio
O sistema de responsabilização civil do transportador/armador criado
pela convenção de Bruxelas de 1924, nos seus artigos 2º a 5º, nos levam a
questionar a navegabilidade do navio. A convenção de Bruxelas de 1924 diz no
seu artigo 3º nº 01, que o transportador é ilibado da sua responsabilidade se fizer
prova da sua razoável diligência (due deligence) em pôr o navio em perfeito
estado de navegabilidade antes da partida e no início da viagem.
O que deverá ser considerado diligência razoável? De acordo com a
convenção de Bruxelas de 1924, significa a) “pôr o navio em estado de
navegabilidade”, o que implica ter os certificados do navio em dia, registo,
arqueação, linhas de carga e principalmente o certificado de navegabilidade
emitido pelo país de bandeira, b) “armar, equipar e aprovisionar
convenientemente o navio” o que significa ter uma tripulação certificada de
acordo com a convenção STCW 1978 (Standards of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers 1978) e as respetivas emendas, destacando-se as
de Junho de 1995 e as recentes emendas de Manila 2010, ser certificado de
acordo o código ISM (sistema de gestão de segurança em vigor desde 2006 para
todos os navios com arqueação bruta superior a 150 Toneladas) ser abastecido
adequadamente de combustível, água e mantimentos para efetuar a viagem em
segurança e c) “preparar e pôr em bom estado os porões os frigoríficos e todas
as outras partes do navio em que as mercadorias são carregadas, para sua
receção, transporte e conservação”, os quais farão parte dos procedimentos
4

Não está em vigor. São necessárias 40 assinaturas dos estados membros com 25% da
tonelagem bruta mundial. Até esta data somente 14 estados ratificaram a convenção.
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previstos no plano de segurança e manutenção do navio a serem cumpridos e
registados sob a responsabilidade do proprietário (entendida como
transportador) sob a fiscalização do Estado de Bandeira (Flag State Control) e
do Estado do Porto (Port State Control), ao ser demandado, ou escalado.
Ora o que dizer da manutenção da navegabilidade do navio no decurso
de uma viagem. O entendimento dos tribunais portugueses num acórdão de 8 de
Maio de 1981 (Coelho 1987, p.47) é que “se a inavegabilidade do navio for
adquirida no decurso da viagem ou resultou de vício oculto, isenta o armador”, e
com base nesta conclusão o réu foi absolvido, no caso do acórdão do tribunal
português, atrás referido.
Contratos de transporte
O contrato de transporte de mercadorias por mar é regulado
fundamentalmente por duas convenções internacionais, mais propriamente pela
convenção de Bruxelas de 1924 e pelas Regras de Hamburgo de 19785. Num
contrato de transporte teremos o carregador ou dono da mercadoria e o
transportador ou dono do transporte. Surgem por vezes as figuras do recebedor
e do consignatário que eventualmente podem não ser o mesmo carregador, mas
que perante as funções que caracterizam o Bill of Lading, poderão ser os que
eventualmente reclamarão a mercadoria perante o transportador, nas condições
constantes do Bill of Lading, já em seu poder.
De acordo com a convenção de Bruxelas de 1924, contrato de
transporte marítimo designa somente o contrato de transporte provado por um
conhecimento ou por qualquer documento similar, servindo de título de transporte
de mercadorias e aplica-se igualmente ao conhecimento ou documento similar
emitido em virtude de uma carta partida, considerando que este título regule as
relações entre o transportador e o portador do conhecimento. Assim de acordo
com o artigo 1º e) “a responsabilidade do transportador é limitada entre o
momento que a mercadoria é carregada a bordo do navio até o momento em que
são descarregadas” (borda a borda).
No caso das Regras de Hamburgo 1978, no artigo 1º parágrafo 6,
define, contrato de transporte marítimo como sendo “todo o contrato em virtude
da qual o transportador se compromete contra o pagamento de um frete, a
transportar mercadorias por mar de um porto a outro; não obstante, o contrato
5

Note que, nem todos os estados ratificaram as emendas de 1968 e o protocolo de 1979
à Convenção de Bruxelas de 1924 (caso de Cabo Verde) daí podermos referir com mais
propriedade pela existência de três regimes jurídicos internacionalmente em vigor.
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que compreenda transporte marítimo e também transporte por qualquer outro
meio, só considera contrato de transporte marítimo para os efeitos da presente
convenção a parcela que diz respeito ao transporte marítimo”.
Referindo-se ao Código Marítimo de Cabo Verde, este define um
contrato de transporte de mercadorias por mar no seu artigo 493º, como sendo
aquele em que o “transportador se obriga a transportar determinada mercadoria
por via marítima, de um porto para outro, mediante retribuição pecuniária
denominada frete”. Adianta dizendo que “o contrato de transporte está sujeito à
forma escrita no âmbito abrangente, desde a tradicional escrita passando pelos
telexes e telefaxes e meios equivalentes criados pela tecnologia moderna,
especialmente os meios electrónicos”.
Perante estes três conceitos de contrato de transporte podemos
perceber claramente que as regras de Hamburgo, assim como o Código Marítimo
de Cabo Verde ao referirem o transporte de mercadoria por via marítima de Porto
a Porto tornam-se muito mais abrangentes ao presumirmos que o contrato
começa e termina no Porto, ou seja após a custódia da mercadoria e não a partir
do momento que a mercadoria atravessa a borda do navio nas operações de
carga ou descarga. No caso da Convenção de Bruxelas, esta responsabilidade
do transportador é limitada ao cruzamento da borda do navio. Naturalmente que
a problemática do transporte de mercadorias no convés e de animais vivos
constituem um dos aspectos relevantes que caracteriza as diferenciações entre
as duas convenções.
Documentos utilizados nos contratos de transporte de mercadorias por mar
Existem vários documentos que evidenciam o contrato de transporte
marítimo, entre os quais se destacam os diferentes tipos de conhecimento de
embarque (Bill of Lading), a carta de porte marítimo (Seaway Bill), o documento
de transporte multimodal (Multimodal Transport Document), ordem de entrega do
navio (Ship´s delivery order), o recibo do Imediato (Mate´s Receipt), entre outros.
No entanto discutiremos somente o conhecimento de embarque (Bill of Lading),
considerado o mais importante documento no transporte marítimo e a sua
relevância para o comércio internacional.
Conhecimento de embarque ou Bill of Lading
Existem vários tipos de Bill of Lading incluindo os que sustentam o
transporte multimodal. Considerando que este aspecto está fora do âmbito do
presente trabalho, focalizaremos no conhecimento de embarque tradicional
(Shipped Bill of Lading), seguida de uma discussão sobre o conhecimento direto
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(Straight Bill of Lading) e as questões levantadas pela decisão da Casa dos
Lordes do Reino Unido, sobre o caso Rafaela S6, contrariando decisões sobre
casos similares que consideraram o conhecimento direto equivalente a uma carta
de porte marítimo. Este aspecto será discutido ao tratarmos o Bill of Lading como
documento título de propriedade da mercadoria, realçando-se desde logo a
decisão unânime dos Lordes no caso Rafaela S, acima citado, dizendo que, “a
não negociabilidade do conhecimento direto é a única coisa em comum com a
carta de porte marítimo (Seaway Bill)”.
Entre as várias definições de conhecimento de embarque (BL),
destacamos a seguinte pelo seu carácter exaustivo: “documento que compõe o
manifesto de carga. Documento emitido pelo agente da empresa de transporte
ou pela própria empresa de transporte. Regista o proprietário da carga exportada
na sua consignação. Nele são informados: o destinatário, o consignatário, a
quem deve ser notificada sobre a chegada e o tipo de carga, quantidade, peso,
tipo de acondicionamento, número de cada contentor se for utilizado, selo,
declaração de que foi embarcada a bordo, se frete pré-pago ou a pagar no
destino, etc.”.
Considerando as Regras de Hamburgo, estas definem o conhecimento
de embarque no seu artigo 1º parágrafo 7, como sendo “um documento que
evidencia um contrato de transporte por mar e prova que o transportador recebeu
a seu cargo ou carregou as mercadorias e em virtude da qual este se
compromete a entrega-los contra a apresentação do documento. Constitui tal
compromisso a disposição incluída no documento segundo o qual as
mercadorias devem ser entregues à ordem de uma pessoa determinada ou a
ordem do portador”.
Porém uma definição mais simples, concreta e disseminada é
encontrada em literatura diversificada havendo consenso generalizado na sua
aceitação ou seja o conhecimento de embarque “é um documento emitido pelo
transportador por exemplo o proprietário do navio, confirmando a aceitação a
bordo de determinada mercadoria como carga a ser transportada contra o
pagamento do frete para um destino conhecido e entregue a um consignatário
(geralmente identificado) ”.

6

www.mondaq.com/x/32541/cycling+rail+road/Rafaela+S+House+Of+Lords+
Gives+It+To+Us+Straight, [acedido no dia 18 de agosto de 2014].
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Funções do Bill of Lading
O Bill of Lading tem as seguintes funções tradicionalmente aceites,
podendo ser nominal, à ordem ou ao portador: evidencia um contrato de
transporte, constitui um recibo da mercadoria e um documento título, podendo
ser negociável ou não, e têm que ser necessariamente devolvidos ao
transportador ou seu representante legal, ao levantar e tomar posse da
mercadoria descrita. Constituindo um título representativo da mercadoria, investe
ao seu legítimo titular não só de um direito de crédito (o direito à entrega da
mercadoria), mas também num direito real sobre esta (Correia 1975, pp. 9 e 13;
Raposo 1999, p.144).
Importa igualmente referir as diferentes formas de transferência do
conhecimento de acordo a lei civil. Assim, o conhecimento à ordem é transferido
através do endosso, o conhecimento ao portador permite somente uma
transferência física, enquanto que o conhecimento direto só é feito mediante uma
extensa e sucessivas declarações fazendo com que na prática não se faz
transferência através do conhecimento direto (Pejovic, 2014, p.46) daí o seu
carácter de documento não negociável.
Evidência de um contrato de transporte
O Código Marítimo de Cabo Verde no seu Título II, artigo 493º, define
um contrato de transporte marítimo de mercadorias e segue dizendo no seu
artigo 494º que o contrato está sujeito “à sua forma escrita no sentido mais lato,
podendo ser na forma escrita, por via de telefaxes, telegramas, ou outros meios
equivalentes criados pelas modernas tecnologias especialmente pelos meios
electrónicos”. Com esta redação pode-se prever naturalmente a utilização do Bill
of Lading eletrónico no transporte marítimo para Cabo Verde, mostrando-se os
tribunais de Cabo Verde internacionalmente competentes para o julgamento de
ações emergentes desse contrato, nos casos em que o porto de carga ou
descarga se situa no território nacional, ou que o contrato seja celebrado em
Cabo Verde, ou se o navio arvorar a bandeira cabo-verdiana, ou se a sede,
sucursal, filial ou delegação de qualquer dos intervenientes no contrato se
localizar em Cabo Verde, situações previstas no Código Marítimo de Cabo Verde,
no seu artigo 498º.
Tendo em conta que o Bill of Lading evidencia a existência de um
contrato, significa que o contrato existe antes da emissão do B/L e portanto os
termos do contrato são acordados antes da sua emissão e com efeitos
retroativos.
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Recibo da mercadoria a bordo
A convenção de Bruxelas de 1924 no artigo 3º parágrafo 4 estabelece
como uma das obrigações do transportador entregar ao carregador um
conhecimento de embarque contendo, as marcas principais necessárias à
identificação das mercadorias, ou o número de volumes, ou de objetos, ou a
quantidade, ou o peso, segundo os casos o estado e o acondicionamento
aparentes das mercadorias entre outros elementos, tais como foram indicados
por escrito pelo carregador antes de começar o embarque dessas mesmas
mercadorias. Há que realçar no entanto que, caso não for possível a identificação
do estado da mercadoria, ou pela falta de meios disponíveis, nem o
transportador, nem o Capitão, nem o agente do Armador são obrigados a
declarar ou mencionar no conhecimento as características e dados sobre a
mesma e neste caso o conhecimento de embarque constitui uma presunção de
entrega, tais como foram descritas pelo carregador.
Assim estando o carregador na posse deste documento, este deverá
constituir um recibo da mercadoria e com base na tal descrição a sua mercadoria
deverá ser entregue no porto de destino. Normalmente emite-se uma série de
três ou mais conhecimentos de embarque originais com a clara indicação de que
uma vez entregue um dos originais para receção da carga os restantes são nulos
(one delivered others considered void).
O recebedor, ou seja a pessoa que tem direito de receber a mercadoria,
naturalmente tem prazos para reclamação em casos de avaria. Na convenção de
Bruxelas antes ou no momento da retirada da mercadoria o recebedor deve
notificar por escrito ao transportador sobre a natureza de quaisquer perdas ou
danos sofridos, caso contrário até prova em contrário esta entrega constitui uma
presunção de que este o terá recebido conforme a sua descrição no
conhecimento de embarque. No entanto se a avaria (perda ou dano) não for
aparente este prazo é alargado de acordo com o artigo 3º parágrafo 6 para três
(3) dias consecutivos a partir da data da recepção.
No caso das Regras de Hamburgo, estas estipulam no seu artigo 19º,
que a notificação escrita por parte do recebedor em casos de danos deverá ser
feita ao transportador nunca depois de um (1) dia após a recepção da
mercadoria, sendo esta entrega uma evidência a favor do transportador de que
a mesma foi efectivamente feita, de acordo com a descrição no Bill of Lading. No
entanto, se a avaria não for evidente, a notificação escrita poderá ser feita dentro
de um período não superior a quinze (15) dias consecutivos, a partir do momento
em que a mesma tenha sido entregue ao recebedor. No entanto esta notificação
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escrita não se torna necessária caso tenha havido uma peritagem conjunta em
relação à causa e extensão da avaria.
Documento título de propriedade da mercadoria
Um documento título de propriedade, constitui uma descrição da
mercadoria, a sua identificação, origem, entre outros, ou uma declaração
passada por alguém, neste caso o transportador ao carregador representando a
mercadoria. Constitui uma propriedade única do conhecimento de embarque
como documento de transporte e a sua principal função é facilitar a transferência
dos direitos sobre a mercadoria enquanto ela estiver sob a custódia do
transportador, principalmente quando estiver em trânsito.
Assim o legítimo detentor do conhecimento pode vender a mercadoria,
endossá-lo a um terceiro e este tem direito de posse da mesma mercadoria junto
ao transportador ou seu representante. Como foi referido anteriormente o
conhecimento de embarque pode ser nominal ou à ordem do portador.
Naturalmente que muitas vezes pode acontecer que a mercadoria chegue no
porto antes do conhecimento (cada vez mais raro). Sendo assim, para não
retardar a entrega, o transportador por vezes pode exigir uma carta de garantia,
geralmente emitida por um banco, facilitando a necessária fluidez do tráfico
marítimo e comercial.
Nos casos do conhecimento ser nominal, questiona-se a necessidade
da sua exibição para tomar posse da sua mercadoria. Neste caso se se tratar de
um conhecimento direto segundo Rodière (Rodière 1978, p.191) a exibição da
identificação do recebedor confrontado com o exemplar do conhecimento de
embarque no navio e manifesto de carga, deve ser suficiente para que a entrega
se processe legalmente.
No entanto em 20047 nos surge para arbitragem no Reino Unido o caso
Rafaela S já citado, tendo levantado interessantes questões tais como se o
conhecimento directo seria enquadrado no âmbito do artigo 1 (b) das Regras de
Haia-Visby, ou seja “um conhecimento de embarque ou qualquer outro
documento título de transporte de mercadorias por mar…”
Ora neste caso concreto a arbitragem na primeira instância entendeu
seguir a dita visão do mundo do shipping, considerando que o conhecimento
7https://www.mayerbrown.com/en-US/Straight-Bills-Of-Lading---The-Rafaela-S-05-31-

2004/ acessado no dia 16/06/2015.

93

JOÃO LIZARDO

directo não é um documento título da mercadoria. No entanto em 2005, o Tribunal
de Recurso, corroborado pela Casa dos Lordes do Reino Unido, contrariou tal
decisão e concluiu que o conhecimento directo enquadra-se perfeitamente na
definição das regras de Haia-Visby pese embora a não negociabilidade do
documento.
No caso do conhecimento directo, a Casa dos Lordes apresentou os
seus argumentos fundamentando-se na ideia de que, a quando da adopção das
Regras de Haia (1924) o conhecimento directo era amplamente utilizado e
portanto não foi intenção da Convenção em nenhum momento excluir o
conhecimento directo do âmbito da sua aplicação.
O conhecimento de embarque como documento negociável
Deve ficar claro o entendimento de que a negociabilidade do
conhecimento significa a possibilidade da sua transferência física, enquanto que
em relação à mercadoria, o seu proprietário mantém uma posse indirecta, ou
construtiva da mesma, ou seja o equivalente à posse física da mesma, muitas
vezes em trânsito, com os riscos associados à aventura marítima, que carateriza
o transporte marítimo.
A negociabilidade do conhecimento é pois, questionável, quando
comparado por exemplo com uma letra de câmbio (Bill of Exchange). Em geral
se um conhecimento de embarque descrito como negociável, for roubado ou
endossado indevidamente, o detentor, mesmo que o tenha adquirido de boa-fé,
não pode adquirir os direitos representados pelo conhecimento. Uma letra de
câmbio (Bill of Exchange), por sua vez, quando endossada em branco pode ser
paga directamente ao portador não competindo ao banco por exemplo fiscalizar
a legitimidade do título. No entanto de acordo com a legislação Americana
(Federal Bills of Lading Act § 80104 (a) (3)) e Uniform Commercial Code (§ 3-302
Holder in Due Course), o conhecimento de embarque é claramente definido como
documento negociável, com a exclusão do conhecimento direto (Straight Bill of
Lading). Assim “o detentor de um conhecimento actuando de boa-fé, terá um
indefensável título de propriedade sobre a mercadoria, independentemente se o
conhecimento de embarque for ou não transferido fraudulentamente” (Pejovic
2014, p. 48).
Quando o carregador entrega fisicamente a mercadoria ao
transportador, recebe em troca um conhecimento de embarque, representando
a posse construtiva da mesma. No seguimento de um contrato de compra e
venda de mercadoria, o vendedor (carregador) entrega o conhecimento de
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embarque ao comprador, ou ao banco recebedor transferindo igualmente esta
posse construtiva da mesma mercadoria. Sendo assim o novo detentor do
conhecimento será o legítimo recebedor da mercadoria, podendo vendê-la em
trânsito, ou mesmo servir de garantia financeira junto a terceiros. Esses direitos
são transferidos ao recebedor através do contrato de transporte e não através do
contrato de compra. De facto se o conhecimento for emitido em nome do
carregador, na qualidade de vendedor da mercadoria, este pode manter o
controlo da mesma pelo menos até receber o seu pagamento e só perde esse
direito ao transferir o conhecimento ao comprador ou à sua ordem.
Sendo assim sob o ponto de vista legal, mesmo que alguém tenha
comprado e cumprido com todas as suas obrigações ao abrigo de um contrato
de compra e venda, não fica legitimado para receber a mercadoria, caso não seja
detentor do conhecimento de embarque. Portanto, podemos dizer que, no
comércio internacional por via marítima o conhecimento de embarque é
indiscutivelmente o documento mais importante. No entanto de acordo com Miran
(2012, p.26) as diferentes legislações nacionais que regulam o contrato de
compra e venda podem ser decisivos sobre a possibilidade do conhecimento de
embarque transferir ou não a propriedade da mercadoria.
Igualmente associado ao conhecimento como documento título da
mercadoria, fica claro que o legítimo detentor do mesmo passa a ter direitos
contratuais, ou seja tem o direito de abrir uma acção contra o transportador em
casos de incumprimento do contrato de transporte. Após a recepção da
mercadoria o conhecimento perde a função de documento título passando a ser
apenas uma evidência da mercadoria transportada em casos de eventual conflito
futuro (Miran 2012, p.27).
Regulamentação internacional dos contratos de transporte marítimo
As duas convenções internacionais actualmente em vigor que regulam
o transporte de mercadorias por mar são a Convenção internacional para a
unificação de certas regras em matéria de conhecimento (incluindo as emendas
de 1968 e 1979), conhecida como Convenção de Bruxelas ou Regras de HaiaVisby e a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o transporte de
mercadorias por mar, mais conhecida como as Regras de Hamburgo de 1978.
As Regras de Haia-Visby
O artigo 1º das Regras de Haia-Visby diz claramente que elas se
aplicam aos contratos cobertos por um conhecimento de embarque ou
documento título similar. Ora como foi discutido anteriormente e universalmente
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aceite, a carta de porte marítimo não é um documento título da mercadoria. Assim
nesta ordem de ideias podemos dizer que as Regras de Haia-Visby não se
aplicam automaticamente ao transporte marítimo regulado por uma carta de
porte marítimo.
Em relação as Regras de Hamburgo a visão é distinta já que ao abrigo
do artigo 2º a convenção se aplica a todo o transporte de mercadorias por mar
entre dois diferentes estados, regulando o transporte d) “através do
conhecimento de embarque ou outro documento que faça prova do contrato de
transporte emitido por um estado contratante”, ou e) “que o conhecimento de
embarque ou outro documento que faça prova do contrato de transporte
marítimo, estipula que o contrato de regerá pelas disposições da presente
convenção ou pela legislação de um estado que reconheça as disposições da
convenção”. Portanto as Regras de Hamburgo se aplicam à carta de porte
marítimo em todos os estados membros da convenção e aos que incorporarem
voluntariamente estas no conhecimento de embarque, na carta de porte marítimo
ou documento similar independentemente de serem títulos da mercadoria,
negociáveis ou não.
Há que destacar no entanto que vários estados membros da convenção
de Bruxelas fizeram alguma modificação na sua legislação Nacional fazendo com
que ela pudesse ser aplicada ao transporte de mercadorias por mar utilizandose a carta de porte marítimo. A legislação do Reino Unido (COGSA 1992,
Carriage of Goods by Sea Act) por exemplo, “aplica-se a qualquer recibo, que
não sendo um documento negociável e como tal assim for marcado, desde que
regula ou evidencia um contrato de transporte de mercadorias por mar e que
expressamente estipula que as Regras de Haia-Visby se aplicam ao contrato
como se o recibo fosse um conhecimento de embarque”. A legislação
Australiana8 (Carriage of Goods by Sea Act 1991, Part 2 Sect 10 (iii)) apresenta
um artigo bastante similar, regulando esta matéria, enquanto, os países Nórdicos
(Suécia, Finlândia Dinamarca e Noruega), com efeitos desde 01 Outubro de
19949, colocam enfâse na aplicação das Regras de Hamburgo de 1978. No caso
de Cabo Verde com o seu Código Marítimo, ao revogar o Decreto-Lei nº25/2000
de 31 de Agosto vai de encontro a evolução das novas tecnologias de informação
e comunicação ao referir no seu artigo 494º, que o contrato de transporte
marítimo de mercadorias está sujeito à forma escrita, (2) “incluindo no âmbito da
8

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cogbsa1991196/s10.html, último
acesso dia 12/08/14.
9
Nordic Maritime Code, http://www.neptunjuridica.com/arc_nmc.html, ultimo acesso dia
12/08/14.
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forma escrita, os contratos exarados em documento assinado pelas partes e os
que resultam de trocas de cartas, telegramas, telexes, telefaxes ou outros meios
equivalentes criados pela tecnologia moderna, especialmente os meios
electrónicos”.
Um aspecto a destacar é o âmbito de aplicação da Convenção de
Bruxelas. Ela se aplica a todo o conhecimento de embarque, criado num dos
Estados contratantes e ao transporte de mercadorias por mar, com excepção dos
animais vivos ou carga no convés, assim declarada no conhecimento e como tal
assim transportada. A carga transportada no convés poderá trazer uma
discussão. De acordo com o texto da convenção, “ela não se aplica se for
declarada no conhecimento que a carga vai ser transportada no convés e assim
foi transportada”. Ora essa declaração, pressupõe o consentimento do
carregador, o qual dará origem a um transporte dito regular, gerando assim
alguma discordância, principalmente quando se trata de transporte de
contentores, estivados no convés. De facto o que tinha prosperado antes da
convenção era a “noção de que o transporte no convés seria regular quando
consentido pelo carregador e irregular quando não consentido” (Raposo 1999,
p.322) e neste aspecto, considera-se que a convenção veio quebrar essa nitidez
proveniente do esquema de negociação entre as partes envolvidas.
Poder-se-á pois, argumentar, que havendo consentimento do
carregador existe um contrato só que este contrato não seria governado pelas
normas da convenção mas sim pelas regras gerais de direito. De acordo com o
artigo 1º parágrafo 5, o “transporte de mercadorias abrange o tempo decorrido
desde que as mercadorias são carregadas a bordo do navio até ao momento em
que são descarregadas”. É comum o entendimento que esse tempo decorrido
deverá ser a partir do momento que a mercadoria atravessar a borda do navio.
No entanto com o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de vários tipos
e novos desenhos de navios como por exemplo, os navios Ro-Ro (Roll on - Roll
off), os navios petroleiros, ou os Flo - Flo (Float on - Float off), há que definir
exactamente a partir de que momento a mercadoria deve ser considerada
embarcada ou desembarcada.
A convenção de Bruxelas de 1924 foi mantida por aproximadamente
meio século e só veio a sofrer algumas alterações com as emendas de 1968,
ocorridas durante a conferência Internacional de Visby, na Suécia. As emendas
deram origem ao protocolo de Bruxelas de 1968 seguidas de um segundo
protocolo de 1979 o qual estabeleceu o SDR, Direito Especial de Saque (Special
Drawing Rights) como unidade monetária em casos de limitação da
responsabilidade civil por parte do transportador e seus agentes auxiliares.
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Após a incorporação das emendas a convenção passou a ser designada
pelas Regras de Haia-Visby, ou Regras de Haia emendadas.
A estrutura da convenção emendada manteve-se inalterada, incluindo o
número dos artigos o qual facilita a interpretação e análise dos mesmos na
versão emendada. Um aspecto importante a ter em conta nas emendas está
relacionado com os limites da responsabilidade civil do transportador. Na
verdade os limites estabelecidos na Convenção de Bruxelas de 1924, fixadas
num máximo de 100 libras esterlinas por unidade ou volume, viriam a ser
substituídas por acordo entre as partes (carregadores, transportadores,
seguradoras) por um valor em ouro face ao irrisório valor das 100 libras a
desvalorizar-se desde a adopção da convenção. Como foi dito anteriormente o
protocolo de 1979, estabeleceu o Direito Especial de Saque como unidade de
conta e o problema de desvalorização da moeda, ficou parcialmente resolvido,
considerando ser este um cesto de moedas sob a égide do FMI (Fundo monetário
Internacional). Assim, de acordo com a Convenção emendada, artigo 4º 5 a) o
transportador poderá limitar a sua responsabilidade até um máximo de 666,67
SDR10, por volume ou unidade ou 2 SDR por cada quilo (peso bruto) da
mercadoria perdida ou avariada, considerando o critério que resultar em maior
valor. A redação do artigo 4º parágrafos 5 e 6, em certa medida vieram satisfazer
um vazio legal, cada vez mais crescente com a utilização do contentor no
transporte de mercadorias, já que este por um lado ao ser tratado como um
simples volume resultaria num limite extremamente irrisório quando comparado
com o valor real da mercadoria nela embarcada por exemplo. De destacar a
prerrogativa do transportador prevista no parágrafo 6 do mesmo artigo, que o
permite negar o transporte, descarregar o contentor, ou outra carga que possa
perigar a expedição, sem qualquer responsabilização do mesmo, a não ser nos
casos em que for declarado avaria grossa.
Uma outra alteração relevante é o aparecimento da alínea a) no artigo
2º, que estende os limites estabelecidos na convenção para os servidores do
transportador por actos de negligência não só na navegação mas também na
gestão técnica e comercial do navio, indo de encontro ao que comummente se
designa por “Cláusula Himalaia”.
Note que Cabo Verde, não é Estado membro da convenção emendada
ou seja das Regras de Haia-Visby. A Convenção de Bruxelas foi incorporada na
sua ordem interna, através do decreto-lei nº 37748 de 1 de Fevereiro de 1954
pelo fenómeno de sucessão de estados em matéria de tratados internacionais
10
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concernente a relações jurídicas do direito privado (Coelho 1987, p.80).
As Regras de Hamburgo de 1978
Os conflitos entre transportadores e carregadores com um sentimento
cada vez mais global de que a atribuição de responsabilidades e riscos de acordo
com a convenção de Bruxelas de 1924 e respectivas emendas favorecem
amplamente os transportadores, estiveram na origem da conferência
Internacional da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento), realizada no dia 31 de Março de 1978, na qual foi adoptada a
Convenção Internacional sobre o transporte de mercadorias por mar11, doravante
designada por Regras de Hamburgo de 1978. Na adopção da Convenção, foram
consideradas igualmente a evolução da tecnologia de informação e
comunicação, as modernas práticas e tecnologias utilizadas no transporte
marítimo e a intensificação da tutela jurídica das preocupações dos
carregadores, particularmente nos países em desenvolvimento.
Ao discutirmos a Convenção, podemos ver claramente que ela tem
objectivos claros e específicos de alterar o regime jurídico criado pela convenção
de Bruxelas, ao não permitir através do seu artigo 31º que um Estado seja
simultaneamente membro de uma ou da outra convenção. Assim o entendimento
do artigo é que todo o Estado contratante da presente Convenção, que seja parte
contratante da convenção de Bruxelas de 1924, deve notificar o Governo Belga
na qualidade de depositário da mesma, denunciando a Convenção de Bruxelas
com efeitos a partir da data que as Regras de Hamburgo entrarem em vigor para
o Estado contratante em causa.
Interessante também, é a análise do conteúdo da consenso imanado da
Conferência das Nações Unidas Sobre o Transporte de Mercadorias por Mar de
1978, que inverte o sentido do ónus da prova em casos de avaria, falta, ou
atrasos na entrega da mercadoria. Esclarece que, “regra geral, o ónus da prova
recai no transportador, mas que em certos casos, as disposições da Convenção
modificam esta regra”. Por exemplo, em casos de avarias a bordo provocadas
por incêndio, o artigo 5º 4 a) diz que, “compete ao lesado (queixoso) pela perda
ou dano da mercadoria ou atraso na sua entrega provar que o incêndio se
11http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html,

acedido no dia 22 de agosto de 2014. Actualmente a convenção tem 34 Estados membros,
mas nenhum deles figura como grandes transportadores no Shipping Mundial. Entre os
países da OCDE, os únicos que o assinaram mas sem o ratificar foram os seguintes:
Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Noruega, Portugal, Suécia e Estados Unidos da
América.
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produziu por culpa ou negligência do transportador seus empregados ou
agentes”.
Consideramos destacar igualmente nesta convenção, o aparecimento
da figura do transportador efectivo como sendo alguém, que o transportador
confiou a execução do transporte ou parte dele, ficando no entanto de acordo
com o parágrafo 1 do artigo 10º responsável por toda a operação. O
transportador efectivo fica igualmente responsável de acordo com o parágrafo 2
do mesmo artigo com relação ao transporte por ele efectuado, sendo que a
responsabilidade será solidária nos casos em que ambos tenham
responsabilidades.
Contrariamente as Regras de Haia-Visby, as Regras de Hamburgo
aplicam-se de acordo com o parágrafo 1 do artigo 4º, aos contratos de transporte
a partir do momento que o transportador ou seu agente ou representante tome a
seu cargo a mercadoria no porto de origem e as entrega no porto de destino,
noutro Estado que não seja o de origem, considerando que pelo menos um
destes seja estado membro da Convenção.
Ao transportador ou seus agentes resta-lhes a possibilidade de limitar a
sua responsabilidade civil e financeira para os montantes estabelecidos no artigo
6º para valores que não poderão exceder os 835 SDR “Direito Especial de
Saque”,) por volume ou outra unidade de carga, ou 2,5 SDR por quilograma (peso
bruto) considerando o critério de maior valor. Em caso de atrasos prevê-se outro
tipo de limitação da responsabilidade mas que cumulativamente não podem
ultrapassar os limites atrás citados com relação a perdas ou danos verificados.
O parágrafo 1 do artigo 9º esclarece que o transportador só pode
transportar mercadorias no convés se houver um acordo estabelecido com o
carregador, costume estabelecido (transporte de madeira, contentores, etc.) ou
requerido por regras ou regulamentos nacionais ou locais. Estabelece igualmente
que nos casos em que houver acordo entre as partes, o transportador tem de os
fazer constar no documento de transporte e não o fazendo será ele a provar a
existência de tal acordo. No entanto o transportador não pode invocar a
existência de tal acordo perante um terceiro, incluindo o recebedor da mercadoria
que tenha adquirido o conhecimento de embarque de boa-fé. As consequências
no caso de transporte de carga no convés sem acordo poderão inibir o
transportador de limitar a sua responsabilidade no âmbito desta convenção.
Conclusão
Constata-se que o transporte marítimo na qualidade de derivada directa
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do comércio internacional continua na dependência física dos documentos
impressos com destaque para o conhecimento de embarque, como evidência de
um contrato de transporte, principalmente nos casos em que se pretende
comercializar a mercadoria ainda em trânsito, valendo das funções inerentes ao
mesmo, como documento negociável.
Actualmente existem três regimes a governarem internacionalmente os
contratos de transporte de mercadorias por mar: A Convenção de Bruxelas de
1924, ou Regras de Haia, a Convenção de Bruxelas emendada ou Regras de
Haia-Visby e as Regras de Hamburgo de 1978.
Os limites de responsabilidade foram igualmente discutidos,
percebendo-se que as Regras de Hamburgo apresentam um limite de
responsabilidades maior que a Convenção de Bruxelas emendada. Nota-se no
entanto que os signatários das Regras de Hamburgo não exercem uma influência
global no negócio do Shipping daí concluirmos que as Regras de Haia-Visby
dominam na regulamentação e solução de conflitos que possam emergir dos
contratos de transporte marítimo.
No que concerne a responsabilidades do transportador, consideramos
que as Regras de Haia-Visby são mais protetoras em relação a este, quando
comparado com as Regras de Hamburgo de 1978.
Considera-se em geral, que o Código Marítimo de Cabo Verde seja um
documento moderno e uma compilação feliz da legislação marítima existente em
Cabo Verde, capaz de satisfazer a aplicação das normas comuns do direito
marítimo, mais concretamente no sector do transporte de mercadorias por mar.
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Resumo
A crescente complexidade da organização e gestão de portos e a rápida evolução
de novas tecnologias associada a grandes demandas que os diversos sistemas
exigem no seio das organizações como ferramenta de suporte para a execução
de diferentes processos, fazem com que haja uma grande pressão na procura de
novas soluções. Neste artigo pretendemos propor ideias chaves para a criação
de uma legislação mais eficaz e de caráter premente no processo de
desenvolvimento e que vá ao encontro das reais necessidades das instituições e
empresas que desenvolvam o sector. Assim, analisou-se e definiu-se vários
conceitos dos sistemas de organização e gestão de portos conceptualizando-os
através de um enquadramento teórico do sistema das atividades marítimas e
portuárias consubstanciadas na legislação vigente, apresentando vários desafios
e interesses económicos gerais de uma organização administrativa portuária,
com base em vários modelos de gestão portuária. Finalmente, foram
identificados alguns pontos críticos, que devem ser estudados, a fim de termos
melhores resultados na eficiência e eficácia dos intervenientes do sector.
Palavras-chave: porto, economia, organização, concessão.
Abstract
The growing complexity of port organization and management and a rapid
development of new technologies associated with growing challenges for various
systems within organizations which need new support tools for the
implementation of different processes result in a lot of pressure and need for new
solutions. In this paper, we intend to propose key ideas for the development of
more effective legislation that would meet the real needs of the institutions and
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companies in order to develop the port sector. We will also analyse a set of
concepts of port organizational and management systems conceptualizing within
a theoretical framework for maritime and port activities system embodied by the
existing legislation. Based on a range of port management models, we will thus
stress challenges and general economic interests of port administrative
organization. Finally, several critical points will be identified which need to be
studied in order to achieve better efficiency and effectiveness among the agents
involved in the port sector.
Keywords: port, economy, organization, concession.

Introdução
A gestão dos portos para se atender as necessidades de navegação,
movimentação de passageiros, armazenagem de mercadorias e a execução de
operações portuárias, constituem os domínios que necessitam de regulação para
uma adequada modernização das atividades portuárias. Pretende-se elaborar
estudos no sistema de organização e gestão de Portos e se possível propor
ideias chaves para a sua melhoria na criação de uma legislação mais eficaz de
carácter premente no processo de desenvolvimento e que vá ao encontro das
reais necessidades das Instituições e empresas que desenvolvam o sector.
Questões relacionadas com a funcionalidade entre as diversas
autoridades com intervenção na organização e funcionamento do sector dos
portos, têm de ser harmonizadas de acordo com a atuação das autoridades que
compõem a comunidade portuária.
Para os portos e transportes marítimos, uma das ideias chaves é
transformar a Enapor em uma empresa concessionária de todos os portos de
Cabo Verde, tendo como missão subconcessionária atividades ou terminais a
empresas privadas, assim como a integração dos portos com os centros urbanos,
potenciando assim o comércio marítimo e varias outras atividades locais. Os
privados vão poder participar na gestão dos portos de Cabo Verde por terminal
conjunta ou integral, excetuando nas atribuições do estado de soberania ou
segurança.
Enquadramento teórico do sistema das atividades marítimas e portuárias
consubstanciadas na legislação vigente
A atividade marítima é disciplinada e gerida por regras e conceitos
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particulares próprias do Direito Marítimo, não tendo diretamente alguma
vinculação com os conceitos jurídicos do Direito Terrestre (Esteves 1990, p.15).
O Direito Marítimo é tanto mais importante para um Pais quanto mais
desenvolvida for a sua marinha mercante, o seu tráfego portuário e as suas
relações internacionais, apresentando um certo destaque para a economia dos
países, assumindo assim grandes responsabilidades na representação do PIB.
O Estado deve intervir diretamente na elaboração da legislação
marítima, quer no que diz respeito ao regime dos portos, águas interiores, águas
territoriais e alto mar, contratação da tripulação, papel desempenhado pelo
comandante do armador e como oficial público. Por outro lado o comércio
marítimo é fundamentalmente internacional, o que faz com que os navios
escalem portos dos mais variados países, tal facto vem acentuar o carácter
internacional do Direito Marítimo tanto mais que uma expedição supõe
frequentemente transportadores, carregadores, proprietários de carga,
seguradoras de diferentes países, cada um com a sua própria legislação, o que
pode provocar conflitos de leis, por vezes de difícil solução1.
Hoje em dia um pouco por todo mundo os portos apresentam como
estruturas modernas e complexas e com tecnologias avançadas nas diferentes
áreas das suas atividades, com funções de natureza diversa, envolvendo
diferentes áreas e entidades. Resumindo de uma forma geral a sua grande
importância que é servir os principais pontos de ligação de um Pais com o mundo
servindo como fator multiplicador da economia de um estado ou região.
Relativamente ao sector marítimo portuário em Cabo Verde, ainda
carece de um sistema com fortes qualidades de transporte para que se faça a
movimentação de pessoas e bens de forma mais eficiente, cómoda, regular,
segura e a menor custo possível, aumentando assim a competitividade do Pais
e no mercado Internacional, contribuindo para o desenvolvimento económico e
por conseguinte a redução da pobreza.
Para atingir esses objetivos precisamos criar e inovar, realçando a
diversidade de atividades conexas nomeadamente com a implementação do
Cluster do Mar desenvolvendo assim o bunkering, a facilitação do tráfego
marítimo, shipping e transhipment tendo como principal objetivo uma
1

Para se ter uma ideia da variadíssima quantidade de regras, basta pensar que, por
exemplo, num navio português que carrega mercadorias de um porto belga com destino a
um porto angolano, sem contar com as diferentes possibilidades de fretamento e
subfretamento do navio em questão e as diferentes nacionalidades entre as partes
interessadas na expedição.
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reestruturação e desenvolvimento do sector marítimo e portuário.
A aprovação jurídica dos portos de Cabo Verde publicada no Decreto
Legislativo n°10/2010 BO n°42 I° serie de 1 de novembro, recentemente alterada
pelo decreto legislativo n°1/2013 publicado no BO n°47 1° Série de 12 de
setembro de 2014 e do decreto regulamentar 15/2010 que aprova o regulamento
dos portos de Cabo Verde, BO n°49 1° série de 20 de dezembro, introduziram
mudanças consideráveis relativamente a estrutura e perfil da administração
portuária, a estrutura e o perfil da autoridade portuária, definindo de forma
objetiva as funções e atribuições da entidade reguladora portuária, assim como
as funções e atribuições da administração portuária.
O objetivo dos diplomas supracitados visam sobretudo assegurar a
competitividade do sector portuário e a concorrência num quadro de carácter
essencialmente pública das atividades portuárias orientada a médio prazo para
a criação de um mercado de prestação de serviços2, consubstanciada numa
proposta de legislação que se deseja aberta e com possibilidade de aumentar de
forma substancial as mais variadas opções e concretização de políticas, com a
assunção de vertentes mais públicos ou mais privadas, em função do interesse
e posicionamento dos operadores, da dimensão dos portos e das perspetivas de
exploração e gestão de cada porto.
Modelo institucional atual da gestão dos portos em Cabo Verde
Os transportes marítimos fazem parte da tutela do MIEM (Ministério das
Infraestruturas e Economia Marítima) e que resulta de várias alterações ocorridas
nos últimos anos no âmbito de liberalização a que foi sujeito. Para além da
administração e gestão portuária a cargo da Enapor, existe a AMP (Agência
Marítima Portuária), com independência no desempenho das suas funções e que
não está submetida à superintendência, nem à tutela no que respeita as suas
funções reguladas, com ressalva dos poderes atribuídos ao governo em matérias
de orientações globais e de gestão previstas na lei, conforme o artigo n°5
publicado no Decreto-Lei n°52/2013 BO n°68 de 16 de dezembro.
Em termos institucionais, uma das principais transformações verificadas
no sector marítimo portuário, é a criação desta agência, surgida nos termos da
resolução do Concelho de Ministros n°52/2013 do Boletim Oficial n°68 da I° Série
de 16 dezembro e seus estatutos publicadas através do decreto regulamentar

106

Organização e gestão de portos em Cabo Verde

n°15/2010 de 1 de novembro e pelo decreto regulamentar n°15/2010 de 20 de
dezembro, exigindo da AMP enquanto entidade reguladora para o sector da
marinha e portos, conforme o artigo 39° a “fiscalização das concessões e licenças
nos seus aspetos técnicos de exploração e de exploração portuária,
designadamente a fiscalização das atividades portuárias de uso ou exercício
condicionado a concessão de serviços públicos portuários, a fiscalização das
atividades portuárias nas zonas portuárias e ainda a fiscalização da ocupação de
terrenos, da construção de edifícios e a execução de quaisquer obras portuárias
ou trabalhos que tenham lugar nas zonas portuárias” (Código Marítimo de Cabo
Verde).
Para além de formalidades e atribuições da entidade reguladora técnica
e de regulador económica em alguns subdomínios de autoridade administrativa
marítima nacional, tem responsabilidade em matéria de segurança marítima, pela
qual Cabo Verde ratificou as principais convenções3 internacionais da
Organização Marítima Internacional (IMO), nomeadamente a UNCLO, SOLAS,
MARPOL, STCW 4, e das convenções internacionais que faz parte no direito do
mar.
A exploração dos portos do Pais é exercida por uma empresa pública
(ENAPOR Empresa Nacional de Administração dos Portos), devidamente
licenciada para o efeito, e que está sujeita a legislação aplicável às sociedades
comerciais em harmonia com o disposto no Decreto-Lei n°3/99 de 29 de Março
de 1999 que aprova o Código das Empresas Comerciais, e ainda pela sua
natureza de empresa de capitais públicos, está igualmente sujeito ao regime
jurídico aplicável ao sector empresarial do estado.
Regime económico de exploração
A exploração comercial de movimentação de cargas nos cais e terminais
portuários de Cabo Verde faz-se ao abrigo dos termos legais que regem a
atividade de movimentação de cargas no porto. O Decreto Regulamentar
n°15/2010 de 20 de dezembro que aprova o Regulamento dos Portos de Cabo
Verde, o Decreto Legislativo n°1/2013 BO n°47 de 12 de dezembro que aprova
o Regime Jurídico dos Portos de Cabo Verde e o Decreto Legislativo n°14/2010
3

Implementação das convenções mais importantes da IMO. Ver resolução da assembleia
A.946 (23) Voluntary IMO Member State Audit Scheme, adotada em 27 de novembro de
2003.
4
A Convenção STCW (Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarears)
estabelece normas de formação, certificação e de serviços de quartos para marítimos
(designadas emendas de Manila; conforme o Decreto- Lei n°2/2013).
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de 15 de novembro que aprova o Código Marítimo de Cabo Verde e o Código de
Tarifas em vigor na Enapor publicado no BO n°7 de 1 de fevereiro de 2013, II
serie, deliberação n°12/2013.
A Enapor possui competências superintendentes dentro da área da sua
jurisdição em todas as áreas de serviço relativa a exploração económica dos
portos, competindo-lhe nomeadamente, “Exercer ou autorizar o exercício das
atividades adstritas a função económica dos portos; prestar serviços de reboque;
regulamentar; coordenar e fiscalizar as atividades dos operadores portuários;
supervisionar todos os serviços relativos a exploração económica dos portos”
(artigo 3° do Regulamento Exploração dos Portos).
Mas para assegurar a gestão e o financiamento das infraestruturas do
sistema portuário numa era pós privatização, deverá ser criada uma autoridade
portuária que funcionará como coordenador, tendo como principais funções: o
planeamento estratégico do porto com base no desenvolvimento do negócio;
promoção e marketing; segurança portuária; concessões; manutenção,
engenharia e ambiente; finanças e tesouraria, serviços incorporados e
consignatários.
Operação portuária
Operação portuária é “toda a atividade de carga e descarga, estiva e
desestiva, conferência, transbordo, transformação, formação e decomposição de
unidades de carga, recessão, transporte, armazenagem e entrega, bem assim
as operações complementares na zona portuária desenvolvida por operadores
portuários, sociedades ou pessoas coletivas de direito publico ou privados
devidamente licenciados” (artigo 7° Regulamentação Exploração dos Portos)
para o efeito nos termos legalmente estabelecidas. O Licenciamento para o
exercício das atividades do operador portuário será requerida junto da AMP
(Agência Marítima Portuária).
A concessão de licença e o exercício de atividades do operador
portuário dependem da satisfação de pressupostos legalmente estabelecidas no
que refere a natureza jurídica, capacidade técnica económica e financeira,
dotação de meios humanos especializadas e prestação de caução de garantia
do cumprimento das obrigações a que se fica adstrita. O licenciamento para o
exercício das atividades do operador portuário poderá abranger a generalidade
das operações ou parte delas.
O operador portuário tem como deveres: cooperar com a autoridade
portuária sempre que solicitado para concertação e melhoria da regulamentação
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das regras aplicáveis aos operadores portuários; zelar pelo cumprimento integral
das normas legais aplicáveis, fornecer a autoridade portuária sempre que
solicitada todos os dados técnicos e estatísticos e outras relativas a execução da
atividade; celebrar contratos de seguro nos termos fixadas pela administração
portuária; cumprir todas as regras e instruções de trabalho relativa as operações
portuárias (artigo 8° Regulamento de Exploração dos Portos).
Segundo o artigo 9°, o operador portuário responde pelos danos que
causar na realização de qualquer operação portuária sob sua incumbência, no
artigo 10° também responde perante a Enapor pelos danos causadas as
infraestruturas equipamentos e demais bens pertencentes a aquela entidade, ou
que sendo propriedade de terceiros se encontram ao serviço da Enapor.
Conforme o artigo 12° é “responsável perante a autoridade aduaneira pelas
mercadorias armazenadas sujeito ao regime alfandegário desde que aqueles
lhes estejam confiados para a realização de qualquer operação”.
Análise critica 1
O Direito Comercial Marítimo, enjeitado pelas universidades,
subalternizado pelos poderes do Estado e hoje fadado a uma triste confusão com
o Direito do Mar (que é direito publico, embora por vezes com fronteiras dele
próximas), tem declinado em qualidade legislativa e em dignidade doutrinal. 5
Está-se a crer que alguns dos diplomas nem sequer estão sendo aplicadas
nalguns dos seus preceitos mais significativos e que nunca passaram da folha
oficial para as realidades da vida, mas que de certa forma as suas aplicações
advieram novas responsabilidades para quem os organizasse, podendo atribuir
o esquecimento um carácter avulso dos diplomas, podendo também ser por falta
de divulgação ou mesmo de dificuldades da sua passagem de teoria para a tao
desejosa pratica (Esteves 1990).
Deve-se sublinhar que perante o enquadramento institucional relativo
ao sector marítimo portuário, a AMP tem funções que são geralmente de
competência das autoridades portuárias e esta opção levanta algumas questões
que implicam alguma reavaliação profunda do referencial institucional vigente até
o momento, o que determinará um maior aprofundamento no âmbito do presente
artigo. A publicação dessas leis, exige uma remodelação profunda a nível do
modelo institucional de intervenção vigente no sector marítimo e portuário,

5Apesar

de uma grande parte da legislação marítima estar consagrada no Código
Comercial, o que confere ao Direito Marítimo o seu carácter comercial é o facto de que esta
disciplina ultrapassa em larga medida os limites do Direito Comercial.
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redefinindo as atribuições das autoridades marítimas e portuárias e tendo em
conta a especificidade do panorama portuário em Cabo Verde, introduzindo
algumas inovações no modelo de governação de todo o sector, relativamente ao
que internacionalmente tem sido prática comum.
Relativamente ao agenciamento de navios regulado através do DecretoLei n°45/98, com a nova orientação política e económica seguida pelo governo,
permitiu a total abertura do sector a iniciativa privada e atualmente existe um
grande número de agências marítimas espalhadas por todo o país, sem que haja
uma legislação específica, constituindo uma lacuna no nosso ordenamento
jurídico, cuja consequência se manifesta negativamente na qualidade do serviço
prestado, não contribuindo para o prestígio Internacional dos nossos portos.
A Enapor vem atuando simultaneamente como autoridade portuária e
de operador comercial, o que até certa medida pode causar um grande conflito
de interesses, os diferentes papeis e responsabilidades carecem ainda de uma
definição clara e objetiva. O que está estabelecida no regulamento aprovado pelo
decreto regulamentar n°15/2010 de 2 de dezembro que regulamenta os portos
em Cabo Verde, até certa medida vem complementar a lei dos portos, que vem
dizer que “a exploração económica dos portos pode ser exercida por
administrações portuárias tanto pública como privadas” expressas no artigo 2°.
As tarifas e preços praticadas pela administração portuária na prestação
de serviços, carecem de aprovação da entidade reguladora portuária, porém a
administração portuária de acordo com a licença ou concessão por ela
outorgada, cabe-lhe a aprovação das tarifas e preços a praticar pelos operadores
portuários e pelos operadores de serviço.
A organização administrativa portuária
A organização administrativa portuária apresenta uma anatomia
diversificada e complexa, perpassando os diversos níveis ou sectores
organizativos do Estado, a que se associa a existência de um duplo figurino ou
formato jurídico: a administração portuária institucional e a administração
portuária empresarial. Nos pontos seguintes será feita uma apresentação, ainda
que geral, de cada uma destas realidades.
A administração direta do estado
As infraestruturas portuárias, muito embora não sejam diretamente
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geridas pelo Estado, constituem um serviço público da titularidade do Estado6,
integrando-se no seu domínio público. A titularidade estadual do sector portuário
projeta-se em diversas vertentes, desde logo ao nível do planeamento
estratégico do sector, que é objeto de uma planificação centralizada. Por isso,
não é de estranhar que, ao nível administrativo, a lei reserve para o órgão
competente do Governo – o Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima,
extensas competências decisórias, de coordenação e controlo. A AMP é
qualificada como um organismo da administração indireta do Estado,
prosseguindo as atribuições do Ministério, sob sua superintendência.
No exercício destes poderes, compete ao MIEM efetuar o
acompanhamento estratégico das empresas e organismos tutelados, apreciar a
legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e organismos
sujeitos à tutela do respetivo Ministro; avaliar a gestão e os resultados destas
entidades, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira;
apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos organismos sujeitos
ao poder de tutela; avaliar o seu desempenho e gestão, através da realização de
ações de inspeção e de auditoria; auditar os sistemas e procedimentos de
controlo interno dos organismos tutelados, no quadro das responsabilidades
cometidas ao sistema de controlo interno da administração financeira do Estado
pela lei de enquadramento orçamental; controlar a aplicação eficaz, eficiente e
económica dos dinheiros públicos de acordo com os objetivos definidos pelo
governo e avaliar os resultados obtidos em função dos meios disponíveis.
A administração indireta do estado/Agência Marítima Portuária
A AMP constitui uma estrutura desconcentrada do Estado dotada de
personalidade jurídica (desconcentração personalizada), assumindo no plano
administrativo e em substituição do Estado, um estatuto fundamental no sector.
É uma autoridade administrativa independente de base institucional, dotada de
personalidade jurídica, órgãos e serviços, pessoal, património próprio e
autonomia administrativa e financeira, regida pelas normas constantes na lei
n°14/VIII/2012 de 11 de julho do Decreto-Lei n°52/2013.
Quanto à sua estrutura orgânica, a AMP comunga das características
típicas dos institutos públicos de expansão nacional, possuindo órgãos e serviços
centrais (administração central e órgãos de serviços periféricos, delegação

6

Segundo o artigo 13° da Lei dos Portos “as atribuições do estado em matéria de regulação
para o sector dos portos, zonas portuárias, terminais e serviços portuários são exercidas
através da entidade reguladora do sector portuário.”

111

MIGUEL CÂNDIDO MORAIS GOMES

regional Norte e Sul).
Desafio institucional
Cabo Verde é um Pais arquipelágico situado no meio do Atlântico, com
vários desafios na conjuntura do desenvolvimento, integrando os portos e os
transportes marítimos que assumem, assim, um papel determinante como
suporte e apoio ao desenvolvimento da economia. Estes, apresentam-se como
um dos fatores principais que influencia o processo de dinamização económica
e de alternativas mais precisas e adequadas para o processo de
desenvolvimento, resultado de uma dinâmica verificada em diversos sectores da
atividade, com serviços mais fiáveis e a baixo custo, para além de outros
processos determinantes no processo de minimizar os constrangimentos que
advém de várias limitações dos Países insulares como o nosso.
Já se verificaram várias reformas no sector marítimo e portuário, no
intuito de melhorar as condições económicas, do funcionamento ligado ao sector
portuário e dos transportes marítimos, de se materializarem em progressivas
opções de liberalização e de fazerem ajustamentos de natureza económica,
nomeadamente a privatização. No plano internacional, as reformas económicas
têm uma boa expressão e são seriamente tratadas na literatura deste sector, com
destaque particularmente nos últimos 30 anos em que se intensificaram
mudanças nas organizações e no funcionamento do próprio mercado com a
implementação de privatização na grande maioria dos países que tem forte
responsabilidade nas atividades marítimas portuárias (Martins 2013).
Podemos fazer referências a vários componentes associadas a
reformas que foram introduzidas, particularmente sobre opções de privatização
das atividades marítimas portuárias e também fazer referência sobre
consequências em diferentes domínios, entre os quais serão de maior
importância questões do ponto de vista económica, questões de regulação e
administração daqueles sectores, os efeitos que tem na produtividade das
atividades sectoriais.
Em termos de programas de infraestruturação do governo, os maiores
constrangimentos no esforço da transformação são as próprias infraestruturas,
tendo em vista transformar Cabo Verde num hub internacional de serviços nas
áreas de transhipment (passageiros e cargas), para poder competir a nível global
e torna-lo num centro internacional de negócios. Desenvolvimento, ampliação e
modernização de portos, estaleiros navais, aeroportos e estradas;
desenvolvimento do transporte marítimo inter-ilhas com a construção de
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terminais de passageiros e carga; promoção de parcerias públicas privadas para
mobilizar investimentos. Em termos da instituição coloca-se para um novo
modelo de organização e de intervenção refletindo sobre uma administração
marítima segura, prevalecendo cinco ideias chaves:


Sistema de busca e salvamento (SAR), implementado e integrado na
rede mundial, podendo ser assistido por um sistema de tráfego marítimo
(VTMS) em fase de implementação para monotorização da navegação
no arquipélago e nos portos. A questão coloca-se mais na base dos
níveis que deverão dispor para responder com eficácia as operações,
tendo em conta que requerem meios marítimos e aéreos, exigindo uma
certa articulação entre as várias entidades.



Criação de um registo internacional de navios que exige uma estrutura
administrativa organizada, agilizada e competente permitindo assim a
atrair clientes com a qualidade no cumprimento dos requisitos técnicos,
podendo ser avaliada a nível internacional pelas inspeções de controlo,
para além de acordos que poderão ser feitas com as sociedades
classificadoras reconhecidas por Cabo Verde.



No âmbito do Port State Control, a instalação de um sistema de
fiscalização e inspeção de navios inserida no sistema mundial Port State
Control que é coordenado pelo “Memorando de Abuja” (Abuja Mou)7. A
necessidade de um corpo de inspetores habilitados para o exercício de
funções inerentes a PSC.



A renovação da frota de Cabo Verde. A frota está envelhecida, e as
embarcações do comércio têm em média 35 anos de idade e as que
estão no exercício de cabotagem8 têm em média 35.8 anos de idade,
que não deixa de ser uma preocupação e merece uma atenção especial

7

Abuja Mou [Disponível em: www.abujamou.org].
Esta situação necessita de especial atenção pelo facto de os navios em causa estarem
fora do âmbito de aplicação das convenções internacionais por se dedicarem
exclusivamente ao tráfico doméstico.
8
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por parte da política governamental no sentido de renovarem as frotas,
apesar de a vida útil de um navio não depender necessariamente da
sua idade, mas sim das suas características do estado técnico e de
segurança e também das condições que poderá ser aceite no mercado.
Há exigência de um plano de vistorias mais rigoroso aos navios a partir
de uma certa idade, porque está comprovada que com o passar dos
anos o comportamento estrutural dos navios sofrem alguma
degradação, exigindo assim uma manutenção atempada e adequada
que minimiza os incidentes e acidentes.


No âmbito da proteção em cumprimento do disposto no capítulo xi-2 da
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar
(Solas) e o Código Internacional de Segurança dos Navios e das
Instalações Portuárias (ISPS) para o qual aquele capítulo remete. De
acordo com os termos de referência já operacionalizou o ISPS Code
nos três principais portos, tendo em curso a implementação nos
restantes portos.

Aspetos considerados relevantes num enquadramento geral
Os portos em Cabo Verde têm uma importância relevante na
interligação com os três continentes, na integração regional (CEDEAO, CPLP),
no reforço da parceria especial com a União Europeia, no incremento do
comércio internacional através da admissão de Cabo Verde como membro de
pleno direito da OMC (Organização Mundial do Comércio). A oferta de
infraestruturas modernas ao transporte marítimo Internacional e o
desenvolvimento de um centro de negócios no Mindelo integrando assim o Porto,
Aeroporto, Logística dos transportes, zona franca, zona industrial e requalificação
urbano portuário. As ligações marítimas dentro do arquipélago é assegurada por
companhias nacionais9 que operam nas nove ilhas de Cabo Verde, geridas sob
9

Estas operam de acordo com o modelo “Safety regulation for island gateways vessels and
non -convention craft, including fishing vessels operating in África” da IMO, janeiro de 2002,
que resultou do projeto de cooperação técnica levada a cabo pela organização, para
incrementar a segurança marítima e a prevenção da poluição das águas africanas e
constitui um corpo de regras que acompanha tanto quanto possível o espírito das
convenções relevantes, destinados aos navios que efetuam o tráfego doméstico.
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regime de monopólio pela ENAPOR, enquanto as ligações internacionais são
asseguradas por companhias ou operadoras internacionais.
O sector dos portos está em reforma desde os anos 90, numa perspetiva
de abrir o mercado para exploração por parte dos privados, ação que ainda não
foi possível realizar devido a inúmeros desafios e limitações em termos da
capacidade económica financeira do Pais, apesar de já existir legislação muito
expressiva no sentido de poderem fazer uma administração e regulação das
atividades portuárias, aprovadas desde o ano 2010 (Decreto Legislativo 10/2010
de 1 de novembro).
É de salientar que apesar de muitos esforços por parte das entidades
competentes na matéria, quer entidades públicas ou privadas, ainda não
conseguiram avançar com o processo almejado, nem tão pouco disponibilizar
navios modernos e adequados aos nossos mares para fazer cobertura de ligação
inter-ilhas do país, transportando passageiros e bens de forma segura, cómoda,
desbloqueando assim o processo de desenvolvimento económico-social,
garantindo a coesão territorial, igualdade de oportunidade e de desenvolvimento
para todos.
Os serviços de interesse económico geral
Os Serviços de Interesse Económico Geral (SIEG) são atividades
prestacionais de serviço, que satisfazem de uma forma geral, as necessidades
mais essenciais dos cidadãos. Desde muito cedo os SIEG foram geridos por
empresas nacionais e de preferência as publicas em regime de direito exclusivo,
mas a partir dos anos oitenta o governo veio impulsionar a sua liberalização, com
o propósito de o alargar ao mercado interior (comissão europeia, os serviço de
interesse económico geral).
O artigo 14 do Tratado de Funcionamento de União Europeia,
reconhece o lugar que ocupam os SIEG, entre os valores comuns da União,
assim como a sua contribuição para a coesão social e territorial, apresentando
formas muito claras as suas competências que tem no SIEG nas diferentes
vertentes económicas e financeiras10, para além de poder reforçar as normativas
das instituições Europeias. (Laguna de Paz 2009).
Na perspetiva de se evoluir para um quadro da oferta de serviços e da
10

Regulamento do Parlamento Europeu - O quadro normativo para acesso ao mercado dos
serviços portuários e a transparência financeira dos portos [Disponível em: http//eurlex.europa.eu].
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viabilidade económica que é assegurada com a sustentabilidade dos transportes
marítimos, numa ótica de longo prazo, foram definidas três princípios básicos ou
estruturantes:
1. A assunção do transporte inter-ilhas como o serviço publico que cumpre
objetivos específicos no contesto da economia nacional, do crescimento
e desenvolvimento económico e social e da mobilidade das pessoas e
bens no interior do território e se determina portanto a satisfazer
necessidades coletivas próprias e inadiáveis.
2. A aceitação do pressuposto da subsidiação dos serviços, nas
componentes que pela sua natureza não viabilizem economicamente a
atividade, nem devolvam a rentabilidade necessária para a iniciativa
privada e os empresários a se interessarem para a exploração dos
mesmos. Por exemplo nas linhas que se prestam serviços públicos e
que não gerem receitas suficientes para cobrir os custos operacionais,
devem ser apoiadas financeiramente pelo estado suportando-o a titulo
de indemnizações compensatórias.
3. A assunção de diferenciação entre serviços (linhas) que são rentáveis e
portanto podem ser exploradas segundo uma ótica iminentemente
comercial e não são passíveis de nenhuma subsidiação por parte do
estado e os serviços (linhas) que são deficitárias e nesta conjuntura élhes aplicado o princípio de serviço publico da subsidiação e do
pagamento de indemnizações compensatórias por parte do estado.
De uma maneira geral, os serviços públicos implicam “obrigações de
serviço público” aos operadores (armadores) que possam ser impostas pelo
estado na sua totalidade ou parcialmente, consoante a natureza do serviço e a
configuração da oferta do transporte pela qual são três:

116



A obrigação de transportar - o operador não pode recusar o transporte,
nem invocar razões comerciais, económicas ou outras para não operar
serviços acordados contratualmente ou concessionadas.



A obrigação de serviços mínimos - o operador é obrigado a realizar
serviços mínimos estipulados, sem alterações significativas e
injustificáveis com a frequência e a regularidade dos horários fixados
contratualmente.



A obrigação tarifária - que significa que o operador deve submeter a
direitos emanados da tutela ou do regulador acerca do regime de preços
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a praticar, podendo observar-se uma das seguintes alternativas: as
tarifas são fixadas pela tutela/regulador, as tarifas são propostas pelo
operador e homologadas pelo ministério/ regulador podendo ser
alteradas ou corrigidas, as tarifas são acordadas por discussão entre a
tutela /regulador e o operador, mas em caso de não chegar a nenhum
acordo, o órgão competente pode fixa-las e comunicar a sua decisão ao
operador.
Por razões específicas reforçam a sua importância no próprio processo
de desenvolvimento das sociedades contemporâneas, mormente no seu
potencial como fator de coesão social e territorial, de continuidade do espaço
físico, de deslocação de fluxos populacionais, de acessibilidade ao território e
aos mercados de bens e serviços essenciais a sociedade e também ao tecido
económico-financeiro, porem o sector considera-se como serviço de interesse
económico geral porque resulta de uma situação muito particular, na medida em
que as ligações comerciais no País acontecem num espaço insular onde são
asseguradas por transporte marítimo. O transporte marítimo é um sector de
actividades que justifica necessariamente uma abordagem a escala mundial,
uma vez que tanto a oferta como a procura estão inseridas num mercado global,
interdependente e agregado (Martins 2013).
Análise crítica 2
A Lei dos Portos optou por atribuir a autoridade reguladora do sector
portuário, a AMP, funções que são geralmente da competência das autoridades
portuárias. Não terá sido dado no corpo do diploma suficiente ênfase a função de
planeamento que de acordo com o que está estabelecido na Lei dos Portos, se
depreende que passará a estar sediada na AMP. Esta função deverá incorporar
em primeiro lugar uma certeza estratégica que não deverá responder apenas as
necessidades de curto prazo que se traduzem na preparação das infraestruturas
para dar resposta as necessidades que foram surgindo, mas também a
necessidade de longo prazo. Devemos começar a trabalhar no sentido de
adequar a realidade atual ao que é disposto naquela lei, que requer um plano
faseado das intervenções que deverá ser tomada em relação ao modelo,
responsabilidade e competências da Enapor.
Também entende-se que é da responsabilidade da autoridade portuária
o desenvolvimento de uma ação comercial, incluindo a dos concessionários e de
outros operadores, de uma natureza institucional que passa pela criação de uma
notoriedade positiva para o porto, para o fomento do desenvolvimento e de boas
condições de competitividade.
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Pese embora as novidades introduzidas na Lei dos Portos, esta ainda
contem lacunas e partes obscuras, por exemplo, nos pontos que não nos
transmitem uma ideia clara e coerente do assunto e neste sentido deveriam ser
trabalhados, porque caso contrário poderão ter efeitos nefastos na compreensão
tradicional do público no domínio do porto, assim como no efeito relativamente a
serviços prestados no âmbito do direito administrativo.
Modelos básicos de gestão portuária
Nos últimos anos muitas autoridades portuárias11 da Europa sofreram
uma reestruturação organizacional, que apresenta uma descentralização da
autoridade do estado pelas entidades locais independentes, o aumento da
autonomia financeira e maior utilização de princípios de gestão comercial, bem
como a separação de responsabilidades para o fornecimento de infraestruturas
e o fornecimento de serviços portuários e um maior envolvimento do sector
privado na prestação de serviços portuários.
Tabela 1 – Modelos básicos de gestão portuária
Tipo

Infraestrutura

Supra-

Trabalho

estrutura

portuário

Outras funções

Porto Público

Pública

Pública

Publica

Maioria pública

Tool Port

Pública

Pública

Privada

Público/privada

Landlord Port

Pública

Privada

Privada

Público/privada

Porto Privado

Privada

Privada

Privada

Maioria pública

Fonte: Laguna de Paz 2007; Port Reform Tool Kit [Disponível em: http://www.ppiaf.org/].

No Porto de Serviços (Service Port ou Operating Port), a gestão é
predominante pública. O agente público possui, desenvolve e mantém as
infraestruturas e supra estruturas, incluindo os equipamentos bem como os
empregadores dos estivadores (trabalho portuário). A maior vantagem deste
modelo de gestão é a unidade de comando dos fatores produtivos que estão
11

Autoridade Portuária e a diversidade de atribuições que concorrem na administração
portuária foi o fundamento invocado pelo legislador na escolha do melhor modelo de
gestão.
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todos concentrados numa só entidade, o agente público que explora o porto. Uma
das principais desvantagens é o fraco envolvimento do sector privado nas
operações portuárias.
No modelo Porto Fornecedor dos equipamentos (Tool Port), existe uma
maior participação dos privados na gestão, mormente a nível da gestão do
trabalho portuário (estivadores) e equipamentos leves de movimentação
horizontal (empilhadoras e camiões) sendo as infraestruturas e supra estruturas
incluindo os equipamentos de movimentação vertical (guindastes e pórticos), são
da posse e controlo do agente público responsável pela exploração do porto. A
principal vantagem é a concentração de investimento em infraestruturas e
equipamentos no agente público e a desvantagem é a gestão bi-partida das
operações portuárias entre o agente público e o sector privado, não existindo um
controlo unificado do fator produtivo.
No Porto Senhorio (Landlord Port), apenas as infraestruturas portuárias
são da posse e controlo do agente público e as supra estruturas incluindo os
equipamentos e do trabalho portuário são do controlo e gestão do sector privado.
O agente público através da concessão do serviço público das infraestruturas
coloca a exploração dos terminais portuários nas esferas dos privados por um
determinado período de tempo. A Vantagem primeira deste modelo, é a unidade
de comando dos fatores produtivos (cais, terraplenos, equipamentos e
trabalhadores portuários) e a principal desvantagem é a de criar uma sobre
capacidade portuária em resultado de pressão por parte dos privados para o
acesso a atividade de exploração de um terminal.
No Porto Privado (Private Port), o envolvimento do privado na gestão do
porto é total na medida em que as infraestruturas, as supra estruturas e o trabalho
portuário são detidas e geridas pelo sector privado que é o dono do porto, neste
modelo temos a vantagem de unicidade plena de comando dos fatores produtivos
que se associa ao facto da política tarifária e do desenvolvimento tende a ser
orientada pelo mercado, e a desvantagem é a ausência de um agente regulador,
mormente nas situações de monopólio.
Os portos de serviço, conforme os modelos práticos supracitados,
podem se encontrados nos países em vias de desenvolvimento e de
desenvolvimento médio como é o caso de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Guine Bissau. No caso do Porto Fornecedor de equipamentos temos, Santos no
Brasil, Le Havre em França, Aveiro em Portugal. No Porto do Senhorio temos
exemplos de países maioritariamente do norte da Europa como os portos de
Roterdão, Antuérpia, Hamburgo; em Nova Iorque nos Estados Unidos; em
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Barcelona, Valência, Algeciras, Bilbau e Vigo em Espanha; em Leixões, Lisboa,
Sines e Setúbal em Portugal. Porto Privado - há apenas exemplos na Inglaterra
e na Nova Zelândia (Rocha 2012).
Perspetivas de privatização portuária
Deve-se realçar que relativamente a várias opções de modelos
seguidos a nível internacional a administração portuária privatizada (Private Port)
é uma situação que podemos considerar até certa medida rara a nível mundial,
porque na Europa apenas no Reino Unido é a autoridade portuária que tem porto
de natureza privada e proprietária dos terrenos nos quais desenvolve as suas
atividades.
Em relação a outros países da Europa não existe esse tipo de
privatização e Cabo Verde eventualmente poderá seguir o mesmo caminho,
tendo sempre em conta a importância estratégica dos portos no desenvolvimento
da economia de um Pais. A opção mais correta é de controlo pelos poderes
públicos, instituída por uma administração portuária de âmbito nacional, com
atribuições de regulação técnica e económica do sector marítimo portuário
adstritas a AMP, com concessões em cada um dos portos principais, porto
grande do Mindelo, Porto da Praia e Porto da Palmeira na ilha do Sal, enquanto
nas outras ilhas eventualmente poderão ser celebrados contratos de gestão. Na
opinião da UNCTAD, o processo de privatização altera a missão e as funções
tradicionais da autoridade portuária, passando esta a concentrar os seus
esforços no fornecimento e execução das cinco funções fundamentais de
Landlord: a função da definição da política e do planeamento; a função de
regulador, de supervisão e de fiscalização, a função de monitorização e de
promoção e a função do ensino e treino.
A função do planeamento é essencial para assegurar que sejam
desenvolvidas as infraestruturas rodoviárias em paralelo com a expansão do
porto. A função de supervisão terá de assegurar que não haja impactos negativos
nos processos de operação em consequência da privatização, por exemplo
poderá ser estabelecido níveis mínimos de desempenho para evitar a redução
da qualidade e quando as limitações de concorrência, exercer um controlo sobre
as tarifas por parte dos clientes evitando assim aumentos exagerados.
Modelo de governação futura
A experiência das reformas portuárias a nível mundial demonstram que
a descentralização tem sido uma via para a modernização da gestão com suporte
na ideia de que a administração portuária necessita de autonomia, agilidade e
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proximidade da gestão que não se compadece com decisões que são tomadas
por um órgão de decisão distante, centralizador e que não conhece nem impacta
os agentes locais que operam no porto.
De facto, é preciso notar que a gestão de um porto ultrapassa a própria
administração portuária, e deve ser gerida como um negócio no seu todo e em
harmonia com as respetivas comunidades portuárias locais, isto é com um
conjunto de atores públicos e privados que concorrem para sustentar o negócio.
Devemos começar a pensar que independentemente da opção política
centralizada ou descentralizada, um modelo de gestão futura assenta no papel
que cada um dos atores tem nas principais áreas de interesse na gestão de um
porto.
Concessão portuária
A concessão12 de serviços portuários ao sector privado tem sido uma
das vias mais usadas na Europa e a nível mundial tem tido um grande
envolvimento por parte dos privados no investimento e gestão dos portos,
aliviando o governo de certas responsabilidades no que diz respeito a
investimentos e outros encargos financeiros para o financiamento de atividades
portuárias.
O que entende por concessão portuária? Antes de definirmos este
termos há necessidade de distinguir concessão da privatização. A concessão é
um privilégio ou um direito que uma pessoa tem e concede a um terceiro
mediante determinadas condições, enquanto as privatizações são transferências
de posse de ativos do sector público para o sector privado. Assim, no primeiro
caso o sector público detém a posse dos ativos e apenas concede a outrem o
privilégio de os explorar de acordo com regras previamente estabelecidas e no
segundo caso tudo é transferido para a esfera do privado, a posse dos ativos e

12

São objeto de concessão “a prestação ao público das actividades de cariz portuário ou
de natureza logística, incluindo as actividades acessórias, complementares ou subsidiárias,
sujeitas ao cumprimento de certos requisitos e obrigações, nomeadamente de serviço
público, a prosseguir por entidades privadas, em áreas do domínio público portuário”,
designadamente: carga e descarga de navios, movimentação, parqueamento,
armazenagem, consolidação e desconsolidação de cargas portuárias, pilotagem, reboque,
amarração, recolha de resíduos, exploração da náutica de recreio, exploração dos portos
de pesca, tráfego de passageiros, abastecimento de água (Rocha 2012).
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o direito de os explorar.
Uma definição de concessão13 portuária, mais alinhada com o direito
administrativo, diz que a concessão é um contrato através do qual uma entidade
pública a (concedente) concede a uma entidade privada a (concessionaria) o
direito de financiar, construir e explorar ativos em regime de serviço público por
um dado período de tempo, e que finalmente será transferida para a concedente.
O prazo de concessão, conforme o artigo 18° da Lei dos Portos é fixado em
função de projetos, do montante do investimento, da qualidade do serviço do
porto, do benefício aos utentes e das tarifas e preços propostos.
É de notar que em regra a concessão é concedida em regime de serviço
público, querendo isto significar que os princípios da universalidade inerentes ao
serviço público tem de estar asseguradas no contrato de concessão, o mesmo é
dizer que há obrigações de serviço publico que tem de ser cumpridas pelo
concessionário.
Objetivos e interesses
As motivações para as concessões em geral podem ser de ordem
variada desde uma postura ideológica e política, até uma postura racional
suportada por critérios de gestão económica e financeira. A ideologia assenta
numa vontade política liberal e na crença de que tudo o que é público é mau e
tudo o que é privado é bom. Nós não aopiamos essa ideologia pois há bons
exemplos de sucesso na gestão tanto pública como privada. O porto de
Singapura é um porto público que apresenta uma gestão de excelência através
do modelo Service Port.
Relativamente aos critérios de gestão económica e financeira, prendemse com razões muito mais objetivas e concretas a eficiência produtiva, a
orientação para o mercado e para os resultados, a transferência de tecnologias,
know-how, nomeação de gestores profissionais competentes, com a redução de

13

Um dos princípios básicos da concessão é de que todos os ativos utilizados na produção
de serviços devem encontrar em bom estado de conservação quando são devolvidos ao
concedente no final da concessão, tendo em conta os efeitos da usura física imputável a
sua utilização ao longo do período contratual (Rocha 2012).
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encargos financeiros do Estado14 no investimento em infraestruturas e
equipamentos.
O que procuram os portos ou as administrações portuárias responsáveis
pela sua gestão, com a concessão de atividades portuárias? Em primeiro lugar,
procuram o financiamento privado para se fazerem grandes investimentos.
Procuram também o conhecimento tecnológico que será muito apetecível para
os privados envolvidos na sua gestão que são potenciais pelo facto do privado
dominar todos os fatores produtivos, (infraestruturas, supraestruturas e o
pessoal) e também pelo facto de eliminar muitos aspetos burocráticos. No caso
concreto de Cabo Verde devem procurar oportunidades de investimento que são
muitas, por exemplo no sector das pescas temos oportunidade de investimento
nos estaleiros navais, no processamento do pescado, marketing, seguro e
exportação; no transbordo temos oportunidade de fazer um serviço de transbordo
para os quatro continentes; no turismo temos cruzeiros, desportos náuticos e
pesca desportiva.
Estrutura tarifária e a componente económica
As tarifas e as taxas constituem hoje em dia um instrumento Jurídicoeconómico fundamental nas diversas políticas sectoriais, em que são muitas
vezes utilizadas para promover a efetiva implementação de linhas de ação
previamente traçadas, desde logo a abertura de monopólios naturais a
concorrência, onde estão também incluídas as infraestruturas portuárias.
As políticas de transporte marítimo e marítimo-portuário europeias e
nacionais não são exceção, o que nos permite concluir que as competências
atribuídas a AMP conforme o artigo 2° do Decreto-Lei n°52/2013 de 16 de
dezembro de 2013, BO n°68 “desempenha as atividades administrativas, de
regulação técnica e económica do sector marítimo e portuário”, devem ser
interpretadas não só como poderes funcionais no âmbito da respetiva atividade
reguladora, mas também num sentido mais amplo, inscrevendo-se entre os
meios privilegiados ao seu dispor para definir e promover a estratégia comercial
dos portos sob a sua jurisdição no contexto do desenvolvimento e aplicação das

14

A questão do funcionamento público é um dos pontos críticos apontados pelo tribunal de
contas no relatório de auditoria n°23/2007 onde se considera que o mesmo não assenta

em critérios objetivos e transparentes (https/www.tcontas.pt).
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diretrizes fixadas na estratégia nacional para o mar. Atualmente insiste-se muito
na necessidade de maior clareza sobre os diferentes itens que compõem as
taxas portuárias, bem como mais transparência na sua relação com o custo
relevante, devendo ser superadas critérios obsoletos de tarifação.
Taxas de serviços portuários
As taxas devem refletir as condições existentes num mercado
concorrencial relevante e não ser desproporcionadas em relação ao valor
económico do serviço prestado. O pagamento das taxas dos serviços portuários
pode ser integrado noutros pagamentos, designadamente no das taxas de
utilização das infraestruturas portuárias. Nesse caso, o prestador do serviço
portuário e se for o caso, a administração do porto devem certificar-se de que o
montante da taxa do serviço portuário é facilmente identificável pelo utente (Lei
dos Portos, Decreto Legislativo n°1/2013 de 12 setembro).
O prestador de serviços portuários deve facultar ao órgão independente
de supervisão competente a que se refere o artigo 17.º, contra pedido,
informações sobre os elementos que servem de base à determinação da
estrutura e do nível das taxas dos serviços portuários a que o n.º 1 é aplicável.
Essas informações incluem a metodologia utilizada para fixar as taxas
correspondentes às instalações e serviços em causa (cf. www.gov.cvmp).
Reclamação em relação as tarifas portuárias
Existem três principais queixas por parte dos usuários relativamente a
tarifas portuárias. Em primeiro lugar, em alguns portos a responsabilidade da
infraestrutura portuária e do serviço está fragmentada em vários serviços
portuários. A compatibilidade de encargos entre os portos é mais complicada pelo
uso de diferentes unidades de carga (tonelagem bruta, comprimento, tonelagem
de carga, numero e duração das operações, as exigências de trabalho e
equipamentos). Como resultado, é difícil determinar com antecedência os custos
totais (Comunidade Europeia 2002, http://eur-lex.europa.eu/].
Em segundo lugar, os portos não deixam claro como montaram as suas
tarifas em termos dos custos totais para diferentes categorias de usuários e a
metodologia utilizada. As taxas dos serviços portuários aplicadas pelos
prestadores que não sejam designados por meio de um procedimento aberto,
transparente e não-discriminatório implicam um maior risco de abuso dos preços
devido à situação monopolista ou oligopolista desses prestadores e ao facto de
o seu contrato não poder ser contestado (Laguna de Paz 2013).

124

Organização e gestão de portos em Cabo Verde

Portos e cidades
A relação entre os portos e as cidades continua a mostrar uma
interdependência e deve permitir desenvolvimento de uma visão estratégica ao
longo do tempo. É importante para o porto como para a cidade reforçar a
associação, promovendo a sua imagem e proporcionando um maior acesso ao
público. Torna-se importante poder conciliar a atividade portuária com a cultura,
o turismo associado ao mar e o desenvolvimento urbano em geral, assim como
a com a necessidade de preservar a identidade marítima, um espaço onde os
portos podem ter um papel importante a desenvolver, uma vez que sirvam de
pontos de encontro não só para o transporte mas também para diferentes
civilizações.
Este processo também poderá ajudar numa melhor integração entre os
portos e as cidades relativamente a questões específicas que são relevantes do
ponto de vista ambiental, da comunidade, desenvolvimento, segurança e
proteção contra o terrorismo e o crime, as áreas portuárias estão cada vez mais
seguras e protegidas. Uma das razões é pelo facto de os portos serem
frequentemente criticados pela comunidade local, é o seu impacto no
congestionamento e no meio ambiente, devem ser feito esforços contínuos, no
sentido de reduzir a poluição causada pelos navios nos portos. O efeito
económico provocado pela atividade portuária na economia regional, é melhor
avaliado pela sua capacidade geradora de emprego e pelas atividades industriais
complementares a portuária. Para se fazer uma inter-relação de forma mais
correta possível entre o porto e a cidade é necessária que a economia esteja
apresentada de forma contínua em toda a cadeia de atividades portuária.
Análise critica 3
A atividade de reboque ao contrário da pilotagem é concebida como um
serviço de interesse público e não como um serviço público, podendo ser
exercida em regime de licença, assim como a atividade de amarração e
desamarração de navios é entendida como uma atividade que atualmente pode
ser exercida por entidades privadas, o que significa que as autoridades portuárias
que assim entendem podem promover um esquema de concorrência desta
atividade através do licenciamento de mais do que uma empresa para o respetivo
exercício dentro da área de jurisdição do porto, contribuindo assim para o
fomento e concorrência da atividade intra portuária.
Mas todavia por razões de segurança das infraestruturas portuárias
exigem a consagração e obrigação portuária quanto a esta atividade relacionada
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com a garantia de prestação regular e contínua do serviço com a qualidade do
mesmo, assegurado por meios tecnológicos atualizados e com a prevenção de
combate a incêndios e derrames poluentes, garantindo assim o cumprimento das
normas europeias e internacionais relativamente a segurança dos transportes
marítimos.
Neste contexto compreende-se que os regulamentos tarifários sejam
omissos quanto a essa matéria e que seja garantida a divulgação geral
praticadas pelos diferentes operadores licenciados, não só pelo princípio de
transparência e na ajuda do cálculo previsível, são importantes para dinamizar a
concorrência inter-portuária.
Na Lei dos Portos o n°3 do artigo 4° que diz que “ portos privados são
portos criados por investidores privados em terrenos da sua propriedade ou
concessionadas em áreas marítimas de domínio público concessionadas”.
Segundo a nossa interpretação parece-nos que se trata de uma propriedade
privada de terrenos dentro da área da orla marítima, o que de certa forma
constitui uma inconstitucionalidade, sugerimos que fosse utilizada uma outra
expressão, talvez “posse” em vez de propriedade.
No artigo 77° diz que “a autorização de criação, construção,
administração de portos privados é da responsabilidade do governo” o que
apresenta uma certa contradição relativamente ao que foi supracitado. No artigo
3° a administração portuária define-se como “ entidade encarregada diretamente
do Estado para administração, gestão, exploração dos portos, zonas portuárias
e terminais”. Do mesmo modo permite-nos entender que se trata de uma
entidade pública com poderes do Estado e que não poderão ser exercidas por
parte dos privados, mas em contra partida no artigo 14° vem dar competência a
concessionaria geral dos portos que são atribuições do estado em matéria de
administração, gestão e exploração de portos, terminais e de zonas portuárias
(Lei dos Portos, Decreto Legislativo n°1/2013 de 12 de setembro).
Conclusão
De apreciação geral feita neste artigo depreende-se que existe uma
dinâmica regulativa e operativa no sector portuário e que em termos prospetivos
deve estruturar-se a luz dos seguintes princípios, sendo que alguns deles já se
encontram acolhidos no projeto do regime do sector portuário, nomeadamente,
a divisão entre as funções a prosseguir pelo sector público (garantia dos serviços
públicos, gestão do domínio publico e exercício de poderes de autoridade) e pelo
sector privado, com o objetivo de fazer uma boa prestação de serviços portuários,
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aprofundando a feição reguladora da AMP.
Torna-se importante a utilização de esquemas de regulação rigorosa no
sentido de evitar o abuso de posição dominante, garantindo assim o princípio dos
serviços públicos, por exemplo, a imposição de serviço publico às empresas
financeiras de forma intra-sistémica e com gestão eficiente das infraestruturas
portuárias e sempre em sintonia com as atividades do transporte marítimo.
A prestação de serviço portuário deve ser feita de forma livre, aberta,
dinâmica e com possibilidade de existir a concorrência desde que seja saudável
e que respeite as regras tarifárias que são elementos essenciais para poder fazer
uma boa competição, também com base na harmonia na aplicação e regulação
das tarifas contribuindo para desenvolvimento do negócio.
A Lei dos Portos recentemente alterada, mas que ainda continua com
algumas lacunas e partes obscuras, dificultando a sua compreensão pelos
agentes portuários, traz novidades, enquadrando-se num modelo de transição
para a concorrência em que a autoridade portuária garante a privatização das
atividades portuárias, a qualidade e a universalidade dos serviços, a eficiência
do operador - tudo com base em contratos (contrato de concessão). O contrato
de concessão-regulação é importante na medida em que apesar de ser um
instrumento que facilita a transição, sirva como uma mais-valia quando o
mercado estiver em pleno funcionamento, nomeadamente no âmbito das
atividades técnicas náuticas onde os próprios contratos constituem um
instrumento de garantia das condições de segurança nas diversas atividades que
se desenvolve num porto, funcionando assim como garantia de eficiência na
utilização de meios portuários.
Os concessionários desempenham um papel de maior relevância na
cadeia logística e sendo a relação com eles contratualizada, poder-se-á tirar todo
o proveito desta situação no prosseguimento dos objetivos comerciais e por isso
faz todo o sentido a sua gestão ser encarada como instrumento fundamental da
gestão dos respetivos segmentos do mercado e que seja feita da melhor forma
possível.
Torna-se necessário que a autoridade portuária intervém numa
realidade complexa e num contexto que é caracterizada também por uma
elevada complexidade, que deriva do fato das relações com grande parte de
intervenientes da cadeia logística não ter qualquer enquadramento que lhe
garanta uma capacidade de intervenção direta.
A autoridade portuária deverá aplicar-se a AMP e em particular aos
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portos onde haja tráfego internacional, como consequência de aplicação do
disposto na Lei dos Portos. A este título refira-se que já estaria na mente do
legislador a assunção da AMP das competências necessárias para levar a cabo
essa missão, uma vez que se dispõe no artigo 74° que a entidade reguladora
portuária tendo âmbito e jurisdição nacional “pode ter delegações ou
representações nas zonas portuárias do pais onde se justificar” e o artigo
seguinte para a legislação especial “a organização nomeadamente a
especificação das atribuições e a competência dos seus órgãos, o funcionamento
e os procedimentos”.
A AMP deveria sujeitar a apreciação de todos os regulamentos de
exploração elaboradas, de forma a verificar se os mesmos estão em consonância
com o novo modelo que se pretende introduzir no sector.
Quanto aos regulamentos de exploração da autoridade portuária se
impõe fazer uma intervenção atualista do sistema regime tarifário e que o mesmo
deve ser reconhecido como elemento fundamental da competitividade portuária
em harmonia com os procedimentos de aplicação das tarifas nos diferentes
portos para a sua regulação e fixação.
Torna-se assim necessária a apresentação de melhorias de forma
gradual no que se pretende reger em termos da legislação portuária para que
possamos ter leis expressas de forma clara, aplicável, moderna, flexível em
termos organizacional e que até certa medida se coadune com o programa do
governo.
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Resumo
Os contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias têm sido objeto
de importantes estudos, através dos tempos. Porém, muitas dúvidas ainda
restam ser esclarecidas, sobretudo no que concerne a determinação do direito
aplicável aos referidos contratos de transporte. O presente estudo ocupa-se da
análise do contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias, no
Direito Cabo-verdiano, e destaca essencialmente o problema da determinação
do direito material aplicável aos contratos com base no Direito Internacional
Privado geral. Perante as várias iniciativas, que têm sido desenvolvidas com vista
à unificação internacional do direito material aplicável aos contratos de transporte
marítimo de mercadorias, serão abordadas, as normas internacionais que tratam
desta matéria, designadamente a Convenção de Bruxelas de 1924, as Regras
de Hamburgo de 1978, e a Convenção de Roterdão de 2006. Serão igualmente
abordadas as normas do Direito Interno Cabo-Verdiano aplicáveis aos contratos
de transportes marítimos, dispostas no Código Marítimo de 2010, no Código Civil
de 1997 e no Código do Processo Civil de 2010.
Palavras-Chave: transporte marítimo internacional, responsabilidade civil,
competência, contrato internacional, convenções internacionais.
Abstract
International contracts for maritime transport of goods have been the object of
several studies over the recent years. However, several doubts remain, especially
in regard to the determination of the law applicable to the above mention transport
contracts. This article focuses on the analysis of international contracts for
maritime transport of goods under the Cape Verdean legislation and it highlights
the problems that exist regarding the determination of the applicable material law
based on the general international private law. Given several initiatives that have
been undertaken to unify the international law applicable for international
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contracts for maritime transport of goods the following international norms are
going to be analysed: the Brussels Convention of 1924, the Hamburg Rules of
1978, and the Rotterdam Convention of 2006. Moreover, this article will also
analyse Cape Verdean legal internal norms applicable to maritime transport
contracts provided under the Maritime Code of 2010, the Civil Code of 1997 and
the Code of Civil Procedures of 2010.
Keywords: international maritime transport contracts, civil liability, jurisdiction,
international contract, international conventions.
Introdução
O processo de crescimento da economia mundial, associado a
progressiva e inexorável liberalização do comércio mundial, e ao processo de
globalização dos mercados, tem conduzido a uma cada vez maior integração e
interdependência das diferentes economias mundiais.
O transporte marítimo, sendo o mais internacional meio de transporte
de mercadorias, assume desde os tempos mais remotos, uma importância vital
para o desenvolvimento da economia mundial, uma vez que grande parte das
importações e exportações do comércio mundial é feita por via marítima,
representando cerca 90% do comércio internacional. O contexto do transporte
marítimo reflete o aumento das trocas de comércio e do tráfego marítimo
internacional, cujo crescimento foi superior a 130% nos últimos 30 anos, com
forte impacto no movimento portuário.
Neste diapasão não se pode duvidar da importância dos contratos de
transporte marítimo internacional de mercadorias, que sob todos os aspetos,
foram e ainda são o instrumento mais eficaz da prática comercial da comunidade
internacional. Perante este extraordinário crescimento do tráfego marítimo
internacional, e o consequente aumento das relações transnacionais, o problema
de determinação do direito aplicável aos contratos de contratos de transporte
marítimo internacional de mercadorias, é praticamente inevitável. A solução das
possíveis eventualidades emergentes dos referidos contratos, constitui uma
questão bastante complexa, uma vez que, regra geral, estes envolvem pelo
menos dois Estados diferentes, e assim sendo, regimes jurídicos distintos.
Os litígios decorrentes dos contratos internacionais, quando surgem,
devem ser submetidos a arbitragem internacional ou ao tribunal jurisdicional de
um determinado Estado. Conforme aduz Araújo (2003), a solução de situações
que envolvem mais de um ordenamento jurídico, é feita com recurso ao Direito
Internacional Privado. Contudo, dada a inexistência de uma sociedade de
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Estados politicamente organizados, não existe um Direito Internacional Privado
global, pelo que cabe a cada Estado formular normas internas que lhes permitam
resolver de conflitos de leis, criando assim, uma legislação própria em matéria de
Direito Internacional Privado. Todavia, tendo em conta que estas regras são
emanadas por diferentes Estados, uma determinada situação concreta,
provavelmente será analisada e interpretada de forma diferente, pois o sistema
jurídico difere de Estado para Estado.
No domínio do Direito Marítimo, têm sido desenvolvidos esforços no
sentido da unificar internacionalmente do Direito material aplicável aos contratos
de transporte marítimo internacional, sobretudo, no que se refere às
responsabilidades do transportador marítimo. O Harter Act (1893)1 foi
considerado como sendo a primeira tentativa de unificação jurídica do direito
aplicável aos contratos de transporte marítimo internacional. O Harter Act
enunciava a nulidade das cláusulas de exoneração referentes a negligências ou
faltas do armador ou do capitão da embarcação.
Inspiradas no Harter Act, a Conferência das Nações Unidas sobre o
transporte por mar adotou, em 25 de agosto de 1924, a Convenção de Bruxelas
sobre Certas Regras em Matéria de Conhecimento de Embarque, conhecida
como Regras de Haia, de 1924. As Regras de Haia surgiram da necessidade de
disciplinar certos aspetos do contrato de transporte titulado pelo conhecimento
de carga (Bill of Lading). A modificação da disciplina contida na Convenção de
Bruxelas de 1924 foi objeto de dois Protocolos assinados em 1968 – Protocolo
Visby e em 1979 – Protocolo DES, sendo que a convergência destas regras
configura, hoje, as Regras de Haia - Visby.
Em 1978, uma nova Convenção no domínio do transporte marítimo de
mercadorias, foi aprovada tendo como base um projeto elaborado no âmbito da
CNUDCI – A Convenção de Hamburgo, que nos termos do art. 31.º destina-se a
substituir a Convenção de Bruxelas de 1924. O escopo da Convenção de
Hamburgo é a unificação do regime do transporte marítimo internacional de
mercadorias.
Com a finalidade de modernizar e uniformizar as duas Convenções
1

The Harter Act was designed to protect American shipping companies from liability
involving damaged or lost cargo. English companies were allowed to add clauses to the bills
of lading that protected them from responsibility in certain events if goods were damaged.
The Harter act was designed to give the same protection to American shippers. It only
applies to domestic shipping.
[The
Michigan Law Review Association
http://www.jstor.org/stable/1274905- Consultado em 05 abril 2014].
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Marítimas acima referidas, e os regimes jurídicos existentes em matéria do
transporte marítimo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovou em
Dezembro de 2008 a Convenção de Rotterdam. O que difere a Convenção de
Rotterdam, das outras já mencionadas, é o facto, desta não aplicar-se
exclusivamente ao transporte por via marítima. Contudo, cumpre realçar que esta
Convenção ainda não entrou em vigor.
Das Convenções mencionadas, Cabo Verde aderiu apenas à
Convenção de Bruxelas de 1924, não tendo contudo aderido aos protocolos
assinados em 1968 e em 1979.
Contrato de transporte marítimo internacional no direito cabo-verdiano
Conforme afirma Dias (2007) o contrato de transporte marítimo é o
instrumento que estabelece o vínculo jurídico entre o transportador e o
consignatário dos bens que serão transportados, e cria obrigações para os
contratantes numa relação bilateral, ou seja, onde há direitos e obrigações
recíprocas entre as partes contratantes.
No ordenamento jurídico cabo-verdiano, os contratos de transporte
marítimo são regidos pelos artigos 493º e seguintes do Código Marítimo,
regulado pela Decreto - Legislativo nº14/2010, aprovado em 15 de Fevereiro de
2010, por legislações especiais e convenções internacionais nomeadamente a
Convenção de Bruxelas de 1924.
Pelo contrato de transporte o transportador obriga-se, desde que
remunerado, a conduzir ou transportar uma mercadoria (ou pessoa) de um local
determinado ao seu destino, também determinado. A obrigação do contratante
restringe-se ao pagamento do preço e obediência ao regulamento do transporte
ou às normas do contrato.
Assim, o contrato é celebrado entre o transportador e a pessoa que
entrega o objeto (remetente ou expedidor). Necessário se faz referir que o
destinatário ou consignatário, a quem a mercadoria será expedida, não é
contratante, embora eventualmente tenha alguns deveres e até mesmo direitos
contra o transportador.
Contrato de transporte
conhecimento de carga

marítimo

de

mercadorias

ao

abrigo

do

O conhecimento de carga, também designado de conhecimento de
embarque ou de transporte (Bill of Lading - “B/L”), é um contrato de transporte
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em virtude do qual um armador, na pessoa do capitão ou de outra pessoa
autorizada, o agente, reconhece ter recebido a bordo do navio uma determinada
mercadoria que se compromete a transportar de um porto para outro, mediante
o pagamento de um preço determinado, denominado de frete.
Na conceção da ilustre doutrinadora Diniz (2005), o conhecimento de
carga, é um instituto do Direito Comercial. A referida doutrinadora define este
instituo como: “O documento comprobatório da mercadoria a ser transportada
por via terrestre, aérea, marítima ou fluvial, emitido pelo condutor ou pelo
transportador”.
Diniz (2005, pp. 928-929) acrescenta ainda que: “Devido ao seu carácter
probatório de entrega de mercadoria pelo remetente ao transportador, representa
as mercadorias expedidas, que só poderão ser retiradas pelo destinatário
mediante sua apresentação. É um título de crédito, representativo das
mercadorias nele mencionadas, normalmente negociável, suscetível até mesmo
de transferência por simples endosso”. Portanto, o conhecimento de carga
constitui uma prova escrita do contrato de transporte internacional celebrado, ou
seja, representa um contrato de transporte de cargas entre o armador e o
carregador, e como tal o mesmo tem função de recibo da mercadoria embarcada
e, de título de crédito representativo da mercadoria.
Em Cabo Verde, o transporte de mercadorias por mar ao abrigo do
conhecimento de carga é hoje, regido pelas disposições do Decreto - Legislativo
nº14/2010, que institui o Código Marítimo Cabo-Verdiano (CMCV). Nos termos
do disposto no artigo 503º do já referido Decreto - Legislativo, o conhecimento
de carga é um documento de emissão obrigatória pelo transportador, documento,
esse que deve ser entregue ao carregador com a menção expressa “para
embarque”.
Tal como refere Martins (2005, pp. 261- 265), da primeira página do
conhecimento de carga, deve constar uma série de menções obrigatórias
referentes à descrição das partes envolvidas e da mercadoria a transportar. No
verso do documento contarão as cláusulas que retratam as condições a que o
contrato de transporte está sujeito.
Destacam-se pela sua importância a cláusula “Paramount” referente à
legislação aplicável ao contrato, a da jurisdição competente em caso de litígio,
as limitativas e/ou exonerativas de responsabilidade do transportador marítimo,
entre outras. A “Paramount Clause” determina a legislação aplicável ao contrato
de transporte, e comummente remete à aplicabilidade de um regime
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convencional, geralmente às Regras de Haia-Visby ou, alternativamente à
Convenção de Bruxelas (1924), conhecidas como Regras de Haia, às Regras de
Hamburgo ou a uma determinada lei estatal.
Internamente, os requisitos do conhecimento de carga estão dispostos
no artigo 504ºdo já referido CMCV. Relativamente ao modo de transmissão do
conhecimento de carga, e tal como disposto no artigo 506º do CMCV, estes
podem ser nominativo ou à ordem, do portador.
Direito material aplicável aos
internacional de mercadorias

contratos

de

transporte

marítimo

Os contratos de transporte marítimo de mercadorias são de cunho
essencialmente internacional. As relações que se estabelecem entre os
operadores marítimos são na sua maioria, relações transnacionais, pois têm
contactos com mais de um estado soberano, facto que como se fez referência
anteriormente, coloca-nos assiduamente, perante um possível conflito quanto a
lei que deverá reger tais relações. Portanto, a resolução de litígios emergentes
de relações transnacionais suscita frequentemente o problema da determinação
da jurisdição competente (saber se é competente um tribunal arbitral ou um
tribunal estadual e, neste segundo caso, qual é ou quais são as jurisdições
estaduais competentes) bem como o problema da determinação do Direito
material aplicável.
Pinheiro (2005) aduz que caso estes litígios estejam abrangidos por
uma convenção de arbitragem, a determinação do Direito aplicável faz-se, em
princípio, com base em critérios específicos que integram o Direito Transnacional
da Arbitragem. Contudo, defende o mesmo autor que, na falta de convenção de
arbitragem, a determinação do Direito material a aplicar é feita com base no
Direito Internacional Privado geral vigente nas ordens jurídicas estaduais que
tenham uma ligação significativa com o contrato, em especial as das jurisdições
que sejam internacionalmente competentes para dirimir os litígios emergentes do
contrato.
Como é sabido os critérios de competência legal conduzem à
competência de duas ou mais jurisdições estaduais. O Direito de Conflitos em
matéria de transporte marítimo só está unificado para determinados estados, e o
Direito de Conflitos relevante pode depender do estado em que a ação é
proposta, o que gera incertezas sobre qual o Direito material que disciplinará a
situação. A unificação do Direito material aplicável, já realizada por várias
Convenções internacionais na área do transporte marítimo de mercadorias, pode
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atenuar este problema, mas não o elimina.
Com efeito, dados os limites quanto ao âmbito material e espacial de
aplicação destas Convenções (não regulam todas as questões, nem todos os
transportes), a circunstância de o número de estados contratantes ser variável e,
em alguns casos, muito reduzido, as divergências na interpretação e integração
destas Convenções pelas jurisdições nacionais e a possibilidade de conflitos
entre algumas destas Convenções, o problema da determinação do Direito
material que disciplinará a situação subsiste em muitos casos.
Regras e elementos de conexão aplicáveis nos contratos de transporte
internacional
A celebração de contratos cuja conexão ultrapassa as fronteiras de um
ordenamento jurídico é, hoje, uma situação generalizada. Tais relações
transnacionais dos operadores internacionais, e a consequente multiplicação de
contratos comerciais internacionais, exigem um correlativo esforço de
regulamentação, em superação do recurso às normas de conflitos de cada
legislação nacional para a resolução dos problemas que suscita.
Cada Estado possui, no seu ordenamento jurídico, regras próprias,
criadas expressamente para a solução de possíveis controvérsias dentro das
suas fronteiras. Todavia, quando as relações extrapolam essas fronteiras,
deparam-se com o problema de conflitos de leis. A resolução de litígios
resultantes de conflitos deve atender aos elementos de conexão.
Por elemento de conexão entende-se, segundo Strenger (1991) o
critério jurídico utilizado para delimitar a lei incidente nos casos de conflito.
Portanto, para o referido autor os elementos de conexão conduzem ao direito
aplicável, e vinculam um determinado contrato a um específico foro e a uma
específica lei. Não obstante, vários são os doutrinadores que consideram a
determinação e utilização dos elementos de conexão, como o problema
fundamental do DIP.
Para orientar a escolha da jurisdição competente para resolver o conflito
plurilocalizado não existem na comunidade internacional regras fixas e, menos
ainda, uniformes. Quer isto dizer, que cada Estado pode determinar quais os
elementos de conexão que considera relevantes para abrir a sua jurisdição ao
julgamento de litígios plurilocalizados. Esses elementos podem ser escolhidos
pela lei do Estado, mas também é frequente que se reconheça relevância à
vontade das partes nesta matéria.
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Como exemplos de elementos de conexão, pode-se elencar a
nacionalidade, o domicílio e o local da coisa. A escolha do elemento de conexão
para determinadas matérias obedece a critérios de política legislativa.
Normalmente, os países em que a população é formada, na sua maioria, por
emigrantes, tendem a adotar como elemento de conexão para grande parte das
situações a lei da nacionalidade do indivíduo. É o caso de Cabo Verde, conforme
determina o artigo 31º, do CCCV: “A lei pessoal é a da nacionalidade do
indivíduo”.
No sistema cabo-verdiano de direito internacional privado, prevê o
Código Civil Cabo-Verdiano, nas alíneas a) do artigo 32º, que “a lei pessoal do
apátrida é a do lugar onde ele tiver a sua residência habitual ou, sendo menor ou
interdito, o seu domicílio legal.”
Por sua vez, países em que grande parte da população é imigrante
tendem a optar pela escolha da lei do domicílio. O referido autor, defende
também, que a lei do domicílio é capaz de atender adequadamente aos
interesses do imigrante, uma vez que o mesmo conhece melhor a legislação do
país em que vive e trabalha do que a de sua pátria e não deseja ser discriminado
por outras regras jurídicas dentro da sociedade na qual se integrou.
Paralelamente, busca-se tutelar os interesses de terceiros que
contratam e convivem com os imigrantes, que não teriam como saber
especificidades acerca da lei nacional destes. O interesse do Estado é integrar
os estrangeiros que vivam em seu meio de modo definitivo.
A aplicação da lei do domicílio, além de ser capaz de facilitar esta
assimilação, proporciona a coincidência entre a competência jurisdicional com a
competência legal: o juiz aplicará sua própria lei, a lei que efetivamente conhece,
e não a lei estrangeira, sobre a qual haveria maior dificuldade de interpretação.
Eleição do foro competente
Em matéria de contratos internacionais, as partes contratantes, podem
em regra, mediante Convenção, escolher um determinado foro para solução dos
conflitos decorrentes da relação contratual. Entende-se por eleição do foro para
dirimir litígios emergentes de contrato internacional, a obrigação das partes
contratantes de submeterem a certa jurisdição a solução de eventuais
controvérsias em relação jurídica negociarem.
A cláusula de eleição do foro competente, revela-se de suma
importância nos contratos internacionais, por ter por efeito a derrogação da
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competência internacional, ou seja, as partes, podem derrogar a jurisdição em
matéria de contratos internacionais. Nas palavras de Araújo (2003) a eleição de
foro, indica um pacto acessório, um comprometimento das partes contratantes
de submeterem-se a certo órgão jurisdicional, foro, caso ocorrido litígio advindo
da relação contratual estabelecida.
No que concerne aos contratos nacionais, a escolha do foro é um
assunto de competência legal que não suscita grandes problemas, pois, quando
a situação não estiver claramente estipulada em cláusula contratual, a própria lei
encarregará de resolver a questão. Nos contratos de âmbito internacional,
segundo a jurisprudência, desde que haja uma declaração expressa da vontade
das partes (autonomia da vontade), estas podem, eleger o foro competente.
Nos contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias, a
liberdade das partes para determinar o foro competente para dirimir os contratos
internacionais manifesta-se, essencialmente, através das Cláusulas Paramount
(“Paramount Clauses”), usualmente incluídas nos conhecimentos de carga, ou
através das Cláusulas de Eleição de Direito (Cláusulas “Electio Júris” ou “Choice
of Law Clauses”).No comércio marítimo internacional de mercadorias é corrente
a prática de submeter os litígios emergentes do transporte marítimo ao foro da
sede do transportador, constando tal cláusula de foro e lei dos conhecimentos de
carga como já referenciado.
De um modo geral, as regras aplicáveis ao transporte de mercadorias
por mar, ao abrigo de conhecimento de carga, têm um carácter imperativo, sendo
normalmente, balizadas pelas disposições aplicáveis, designadamente a
Convenção de Bruxelas de 25 de agosto de 1924.Atualmente, o contrato de
transporte marítimo apresenta-se na esmagadora maioria dos casos, como um
contrato standard (contrato de adesão), assentando sobre cláusulas contratuais
gerais.
A legislação cabo-verdiana, atinente a esta matéria, permite a escolha
do foro competente para julgar ações e dirimir as questões que se originam por
força do contrato internacional, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo
41º, do Código Civil.
“As obrigações provenientes de negócio jurídico, assim como a própria
substância dele, são reguladas pela lei que os respetivos sujeitos tiverem
designado ou houverem tido em vista.” Todavia, a luz da alínea b) do mesmo
artigo esta escolha deverá ter conexão relevante nos contratos, ou estar em
conexão com algum dos elementos contrato atendíveis no domínio do direito
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internacional privado, para que efetivamente seja admitida, dai a necessidade de
analisar o foro escolhido.
Competência judicial internacional
As facilidades de deslocação de pessoas, bens e capitais potenciam o
surgimento de litígios que apresentam, quer através das partes interessadas,
quer através do seu próprio objeto, conexões com várias ordens jurídicas.
Quando emerge um desses litígios plurilocalizados, coloca-se o
problema de determinar qual o tribunal que, no âmbito das várias ordens jurídicas
envolvidas, tem competência para o dirimir. Esta seleção incumbe às regras
sobre a competência internacional direta, às quais cabe determinar, em cada
uma das jurisdições com as quais o litígio tem contacto, se os tribunais de alguma
delas são competentes para resolver o conflito.
As regras sobre a competência internacional não são, consideradas em
si mesmas, normas de competência, porque não se destinam a aferir qual o
tribunal concretamente competente para apreciar o litígio, mas apenas a definir
a jurisdição na qual se determinará, então com o recurso a verdadeiras regras de
competência, qual o tribunal competente para essa apreciação.
Assim, os tribunais cabo-verdianos gozam de competência interna e
internacional. A diferença entre a competência interna e a internacional consiste
no seguinte: a competência interna respeita às situações que, na perspetiva da
ordem jurídica cabo-verdiana, não possuem qualquer conexão relevante com
outras ordens jurídicas; a competência internacional refere-se aos casos que
apresentam uma conexão com outras ordens jurídicas.
No que respeita a competência interna cabo-verdiana, diz o artigo 68º
do Código do Processo Civil, que o poder judicial distribui-se pelos diferentes
tribunais segundo a matéria e hierarquia judiciária, o território e o valor da causa,
de acordo com as leis de organização judiciária.
Todavia, na resolução de um contrato de âmbito interno, deve-se
respeitar a vontade sempre que esta for devidamente manifestada. Conforme
disposto na alínea a) do artigo 70º do CPCCV, na falta desta, é competente para
resolver o contrato o tribunal do local onde a obrigação deveria ser cumprida ou
no local do domicílio do réu.
Cumpre ainda, destacar que quando a ação intentada tiver como fim
apurar a responsabilidade civil baseada em facto ilícito ou fundamentada no
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risco, internamente, o tribunal competente é o correspondente ao lugar onde
ocorreu o facto.
A competência internacional dos tribunais cabo-verdianos é, assim, a
competência dos tribunais da ordem jurídica cabo-verdiana para conhecer de
situações que, apesar de possuírem, na perspetiva do ordenamento caboverdiano, uma relação com ordens jurídicas estrangeiras, apresentam
igualmente uma conexão relevante com a ordem jurídica cabo-verdiana.
No domínio dos transportes marítimos, por força do artigo 498º do
CMCV os tribunais de Cabo Verde são internacionalmente competentes para o
julgamento ações emergentes do contrato marítimo de mercadorias sempre que,
o porto de carga ou descarga se situar em território cabo-verdiano, o contrato de
transporte tiver sido celebrado em Cabo Verde, e o navio transportador arvorar a
bandeira cabo-verdiana ou estiver registado em Cabo Verde, e se a sede,
sucursal, filial ou delegação do carregador, do destinatário, do consignatário, ou
do transportador se localizar em território cabo-verdiano.
Determinação da lei aplicável aos contratos de transporte marítimo
internacional de mercadorias
Como antes mencionado, os contratos de transporte marítimo são por
excelência internacionais, e como tal, colocam assiduamente um problema de
determinação da lei aplicável.
A determinação da lei aplicável é feita segundo Pinheiro (2005, p. 234)
com base em critérios específicos que integram o Direito Transnacional da
Arbitragem, casos os litígios estejam abrangidos por uma Convenção de
Arbitragem, ou na falta desta, deve-se atender ao Direito Internacional Privado
geral vigente nas ordens jurídicas estaduais que tenham uma ligação significativa
com o contrato, em especial as das jurisdições que sejam internacionalmente
competentes para dirimir os litígios emergentes do contrato.
Os progressos no que diz respeito a unificação internacional do direito
material aplicável aos contratos de transporte marítimos de mercadorias são
notáveis, todavia, existe ainda um número significativo de Estados, que não são
partes dos tratados e Convenções criadas neste âmbito. Por outro lado, as
divergências na interpretação e aplicação, destas Convenções e Tratados, por
parte das jurisdições nacionais são uma realidade. Assim, o problema da
determinação do direito aplicável, não obstante, o sucesso dos esforços de
unificação jurídica em matéria dos transportes marítimos de mercadorias,
subsiste em várias situações.
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É comum, nos contratos internacionais as partes convencionarem a
legislação aplicável aos contratos, com base no princípio da autonomia da
vontade. Convém referir que a vontade das partes é amplamente aceite, na
elaboração dos contratos internacionais, contudo, esta não deverá sobrepor as
leis imperativas e internas em vigor no Estado de execução do contrato.
No direito cabo-verdiano, determina o artigo 41º do Código Civil que, “as
obrigações provenientes de negócio jurídico, assim como a própria substância
dele, são reguladas pela lei que os respetivos sujeitos tiverem designado ou
houverem tido em vista”. Ainda de acordo com a alínea b) do mesmo artigo “a
designação ou referência das partes só pode, todavia, recair sobre lei cuja
aplicabilidade corresponda a um interesse sério dos declarantes ou esteja em
conexão com algum dos elementos do negócio jurídico atendíveis no domínio do
direito”.
Ora, a lei que regerá o contrato poderá estar ou não expressa neste.
Assim, quando devidamente expressa, esta é aceite pelos ordenamentos
jurídicos, desde que haja um elemento de conexão forte entre a lei e o contrato
estabelecido. Caso a escolha da lei não estiver expressa no contrato, a
determinação da legislação aplicável, dependerá dos Estados envolvidos,
devendo o julgado procura-los nos elementos de conexão relacionados ao
contrato. Importa realçar que, estas normas do direito internacional privado,
poderão revelar-se insuficientes para determinar a lei aplicável. Assim sendo,
cabe ao juiz deduzir qual teria sido a vontade das partes e aplicar a lei que no
seu entender estas teriam escolhido para reger o contrato.
Em Cabo Verde, na falta de determinação da lei competente, atendese, nos negócios jurídicos unilaterais, à lei da residência habitual do declarante
e, nos contratos, à lei da residência habitual comum das partes. Na falta de
residência comum, é aplicável, nos contratos gratuitos, a lei da residência
habitual daquele que atribui o benefício e, nos restantes contratos, a lei do lugar
da celebração.
Relativamente aos contratos de transporte marítimo internacional,
normalmente atribuem competência a uma ordem jurídica estatual que contém o
regime que em seu juízo é especialmente adequado ao contrato, ainda que a
ordem deste Estado não tenha qualquer laço objetivo com a obrigação.
Como anteriormente referido, a “Cláusula Paramount” disposta nos
conhecimentos de carga, determina a legislação aplicável aos contratos de
transporte marítimo de mercadorias e frequentemente remete à aplicabilidade de
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um regime convencional, geralmente à Convenção de Bruxelas para a Unificação
de Certas Regras em Matéria de Conhecimento, às Regras de Hamburgo ou a
uma determinada lei estatal.
A Convenção de Bruxelas para a Unificação de Certas Regras em
Matéria de Conhecimento de 1924, de que Cabo Verde é parte, é aplicável por
força própria pelos tribunais dos Estados contratantes, sempre que o
conhecimento, for emitido num Estado contratante. Se por outro lado, o
conhecimento de carga não tiver sido emitido num Estado Contratante, cabe aos
tribunais determinar a lei nacional competente com base no direito de conflitos
geral.
Exemplificando, numa pretensão indemnizatória por danos causados a
uma mercadoria transportada do Brasil para Cabo Verde, deduzida em tribunal
cabo-verdiano, em que o conhecimento de carga tenha sido emitido no Brasil, os
tribunais teriam que determinar a lei competente baseado no direito de conflitos
geral, uma vez que o Brasil não é signatária da Convenção de Bruxelas de 1924.
Portanto, independentemente do direito nacional competente, aplica-se
as regras da Convenção, sempre que o conhecimento tiver sido emitido no
território de um Estado contratante e a ação proposta no tribunal de um estado
contratante.
Em Cabo Verde os contratos de transporte marítimo de mercadorias ao
abrigo do conhecimento de carga, são regulados pela Convenção de Bruxelas
de 1924, e subsidiariamente pelo Código Marítimo Cabo-Verdiano, conforme
disposto no seu artigo 6º. A referida legislação aplica-se aos contratos internos
de transporte de mercadorias e de fretamento.
Por força do artigo 2º da Convenção de Hamburgo de 1978, esta será
aplicada pelos órgãos de administração da justiça de um Estado, contratante
sempre que o porto de carregamento ou porto de descarga previstos no contrato
ou o lugar de emissão do documento de transporte se situem no território de um
Estado contratante.
A aplicação da Convenção também pode ser determinada por uma
estipulação das partes, que conste do documento de transporte, submetendo o
contrato às normas da Convenção ou à legislação estadual que as incorpore
(domínio facultativo de aplicação).
Os Estados não contratantes, designadamente Cabo Verde, só poderão
aplicar as regras desta Convenção se efetivamente o direito de conflitos remeter
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para a ordem jurídica de um Estado contratante.
Direito aplicável aos contratos de transporte marítimo internacional com
base no direito de conflitos
Como mencionado atrás, a resolução de litígios emergentes dos
contratos marítimos de mercadorias, passa pela determinação de normas
convencionais, sempre que este cair dentro do âmbito de aplicação de uma
Convenção internacional de unificação do direito material. Porém, pode-se
deparar com situações de divergências na interpretação das Convenções pelos
ordenamentos jurídicos internos, bem como conflitos entre as Convenções.
Por outro lado, são várias as situações que estão fora do âmbito de
aplicação das Convenções, pelo que necessário se faz determinar o direito
aplicável com base no direito de conflitos geral.
Nas palavras do Pinheiro (2005, p. 569), “as divergências de
interpretação e integração das Convenções referentes a matéria em estudo, são
imputáveis à tendência dos juízes para interpretarem os tratados como elemento
da legislação interna, com referência aos conceitos e ao espírito desta
legislação.”
Para o autor “a interpretação e integração do Direito unificado deve
respeitar a sua autonomia e especialidade, partindo do sentido comum dos
termos utilizados, mas atendendo sobretudo ao seu objeto e fim” Quer isto dizer,
que o Juiz deve procurar averiguar os princípios gerais próprios que subjazem
às regras convencionais e atender à jurisprudência e à doutrina dos vários
Estados contratantes, de forma a promover a unidade internacional da
interpretação e prosseguir o fim visado pelo legislador ao adotar as regras de
uma Convenção de unificação.
Assim, cabe aos tribunais dos Estado atender à solução consagrada no
ordenamento nacional competente segundo o Direito de Conflitos geral, mesmo
quando a Convenção é aplicável por força própria, no caso de se terem firmado
orientações jurisprudenciais divergentes nos diversos Estados contratantes.
Vale referir que em todo o caso deve-se ter em conta o interesse das
partes, pois são em larga medida, a posição que mais favorece a harmonia
internacional de soluções. Neste diapasão, defende o Professor Luís Lima
Pinheiro, que as cláusulas de escolha da lei aplicável constantes dos contratos
de transporte marítimo de mercadorias serão válidas, desde que não diminuam
a proteção do carregador.
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A arbitragem na resolução de conflitos decorrentes dos contratos de
transporte marítimo de mercadorias
A arbitragem no Direito Cabo-Verdiano é um processo de resolução de
um litígio pelo qual as partes confiam a solução do mesmo a um ou vários árbitros
organizados em Tribunal Arbitral (Lei nº 76/VI/2005, de 16 de agosto).
Trata-se do principal meio de resolução de conflitos envolvendo
contratos internacionais. Importantes molas propulsoras que fomentaram o seu
desenvolvimento foram a Lei Modelo de Arbitragem da UNCITRAL (Model Law
on International Commercial Arbitration) de 1985 e a Convenção sobre o
Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de Nova
Iorque (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards) realizada pela ONU no ano de 1958.
A Convenção de Nova Iorque obriga os países a reconhecerem os
acordos arbitrais, assim como os impossibilita de colocarem obstáculos à
execução das sentenças arbitrais. A Convenção teve uma grande aceitação
internacional e até a presente data mais de 140 Estados já a ratificaram.
Entretanto, Cabo Verde, ainda não aderiu a Convenção, embora reconheça as
sentenças arbitrais estrangeira, conforme disposto no nº1 do art.44ºda Lei nº
76/VI/2005.
“A decisão arbitral estrangeira, independentemente do Estado em que
tenha sido proferida, é reconhecida como tendo força obrigatória e, mediante
solicitação dirigida por escrito ao tribunal competente, deve ser executada, sem
prejuízo do disposto no presente artigo e no artigo seguinte.”
Em Cabo Verde, o marco considerado significativo para o
desenvolvimento da arbitragem foi a Lei nº 76/VI/2005, de 16 de agosto, lei esta
que esta em perfeita consonância com as disposições em convenções
internacionais. A luz desta lei o litígio submetido à arbitragem deve respeitar os
direitos disponíveis e a decisão proferida tem o mesmo valor de uma sentença
judicial, podendo ser executada nos tribunais. As partes podem escolher os
árbitros e as regras do processo ou confiar a uma entidade institucional, os
Centros de Arbitragem, a organização e o funcionamento do Tribunal Arbitral.
A arbitragem garante aos contratantes, liberdade na escolha do modo
pelo qual será resolvido o conflito. Relativamente ao direito aplicável, essa
liberdade traduz-se nas regras de procedimento que o árbitro utilizará e da opção
do direito material a ser aplicado na solução do litígio. Através da arbitragem os
contratantes têm a possibilidade de evitar a solução judicial, bem como a
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possibilidade de determinar qual o direito material será aplicável na hipótese de
litígio, facto que, como lembra Carlos Alberto Carmona, é especialmente
importante no campo do direito do comércio internacional.
Na legislação pátria determina o artigo 41º da Lei da Arbitragem que “as
partes podem escolher o direito substantivo a aplicar pelos árbitros, incluindo as
regras do comércio internacional, se os não tiverem autorizado a julgar segundo
a equidade.” Todavia, diz o nº2 do referido artigo que “na falta de escolha, o
tribunal aplica o direito mais apropriado ao litígio.”
Em relação aos contratos de transporte marítimo de mercadorias,
defende Pinheiro (2005) que na arbitragem transnacional, os árbitros não estão
vinculados a uma particular ordem jurídica estatual, e ou a um particular sistema
nacional de direito internacional privado.
Aduz o referido autor que em muitos sistemas, a possibilidade de as
partes convencionarem uma decisão segundo a equidade é mais amplamente
admitida na arbitragem que perante os tribunais estaduais, pelo que torna-se
difícil prever se o regime aplicado pelos árbitros será ou não menos favorável ao
carregador ou ao destinatário que o contido na Convenção de Bruxelas de 1924
e o seu Protocolos.
De todo o modo, e como já se fez referência que os contratos de
transporte marítimo de mercadorias são normalmente contratos típicos de
adesão, firmados debaixo de um conhecimento de carga. Geralmente os
conhecimentos de carga contêm a “Cláusula Paramout” que submete as relações
decorrentes do contrato de transporte a um direito aplicável, e pelo facto pensase que o escopo da Convenção de Bruxelas estará protegido, neste aspeto.
Na mesma linha, diz o nº4 do artigo 5º da Lei nº 76/VI/2005, sobre a
arbitragem em Cabo Verde que “constando o compromisso arbitral de um
contrato de adesão, a sua validade e interpretação serão regidas pelo disposto
na legislação aplicável ao respetivo tipo contratual.”
Conclusões
O presente artigo teve como escopo analisar o direito material aplicável
aos contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias, no âmbito do
Direito Internacional Privado. Diante deste propósito, foi apresentado o conceito
e a caracterização dos contratos de transporte. Segundo entendimento
dominante na doutrina, o contrato de transporte, é aquele pelo qual o
transportador se obriga a deslocar pessoas ou coisas de um local para o outro

146

Contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias no direito cabo-verdiano

mediante retribuição.
Quer isto dizer que o contrato de transporte encerra uma prestação de
serviço oneroso, em que o transportador tem o direito de receber uma
remuneração, denominada “frete”. Ao contratante interessa não o serviço em si,
mas antes o resultado final, isto é, abrangendo todas as operações necessárias
para que o seu sentido útil possa ser atingido, ou seja, a entrega, por conta e
risco do transportador, do bem, íntegro, no local do destino, tratando-se, em
regra, de um contrato a favor de terceiro dotado de um regime mercantil
especializado.
O contrato de transporte marítimo internacional, é a consequência do
intercâmbio entre Estados, caracterizado pela presença de um elemento de
extraneidade que o ligue a dois ou mais ordenamentos jurídicos nacionais
Portanto perante a formação dos contratos internacionais, deve-se observar com
especial atenção as suas cláusulas e características peculiares, pois a sua
redação é de grande relevância, sobretudo no que que refere a cláusula de
eleição do foro e a escolha do idioma.
Todavia, cumpre destacar que os contratos de transporte marítimo ao
abrigo dos conhecimentos de carga são contratos tipicamente de adesão, pois
os conhecimentos são elaborados pelos armadores, sem que haja discussão das
cláusulas entre as partes. Desta forma, o transportador define qual será a
legislação aplicável, prática que por si só demonstra desequilíbrio contratual, a
favor do transportador. Aliás, existem correntes que defendem a modificação da
forma de contratar, permitindo a discussão detalhada das cláusulas do
conhecimento de carga. Outras, no entanto, acreditam que esta mudança
implicaria num retrocesso, atrasando o transporte e aumentando os riscos.
Das cláusulas típicas que regem os contratos de transporte marítimo
internacional de mercadorias, destacou-se a “Cláusula Paramout”, que determina
a legislação aplicável ao contrato de transporte. Pinheiro (2013, p. 569),define a
“Cláusula Paramount”, como a cláusula que determina que as regras da
Convenção de Bruxelas ou de uma lei estadual que as incorpora devem ser
aplicadas com primazia sobre as outras cláusulas que constam do conhecimento
ou que integram o contrato de transporte.
Os conhecimentos de carga, através da cláusula principal, vinculam o
contrato a lei do País transportador, e por essa razão, as partes devem estar
atentos ao regime que será aplicável no caso de haver um conflito internacional.
Ademais, as regras aplicáveis ao transporte de mercadorias por mar, ao abrigo
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de conhecimento de carga, têm um carácter imperativo, sendo normalmente,
balizadas pelas disposições aplicáveis, designadamente a Convenção de
Bruxelas de 25 de agosto de 1924.
As Convenções Internacionais para unificação de certas regras em
matéria de conhecimentos de carga, referenciadas no presente estudo,
demonstram claramente os esforços que têm sido desenvolvidos pela
comunidade jurídica internacional, com vista a uniformização das regras
atinentes ao transporte marítimo internacional.
Contudo, apesar do sucesso deste esforço de unificação jurídica
internacional, constatou-se que só um número relativamente modesto de
questões de Direito Marítimo é hoje, resolvido com recurso exclusivo ou
preponderante ao Direito material unificado. Nesse diapasão, o problema do
direito aplicável aos contratos de transporte marítimo internacional de
mercadorias é uma constante, pelo que no entender de Araújo (2004) é de suma
importância que sejam criadas normas internacionais uniformes, materiais ou
conflituais, que abarquem todos os interesses dos intervenientes no contrato de
transporte.
Nas palavras Dolinger (1993) este seria um direito uniforme dirigido, em
oposição a aquele já existente de forma espontânea, resultante do esforço
comum de dois ou mais estados no sentido de uniformizar certas instituições
jurídicas, geralmente por causa de sua natureza internacional. Esta iniciativa
pode atenuar os conflitos emergentes dos contratos de transporte, embora não
os elimina completamente.
Constatou-se que não existe na comunidade jurídica internacional,
regras fixas e uniformes que orientem a escolha da jurisdição competente para
resolver conflitos plurilocalizados, pelo que cabe a cada Estado determinar quais
os elementos de conexão que considera relevantes para abrir a sua jurisdição ao
julgamento de litígios plurilocalizados. Como foi visto, estes elementos podem
ser escolhidos pela lei do Estado, mas também é frequente que se reconheça
relevância à vontade das partes nesta matéria. No Direito pátrio viu-se que o
elemento de conexão é a nacionalidade.
As partes podem procurar prever situações futuras e estabelecer
normas materiais, no bojo do contrato, para resolver essas situações, bem como
estabelecer cláusulas de escolha de foro e de arbitragem. No entanto, não é
possível fugir de todo de urna lei nacional aplicável ao contrato internacional, lei
esta que deverá ser determinada pelo Direito Internacional Privado do Estado
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onde a questão for apreciada.
Por isso, as partes contratuais não podem deixar de levar em conta a
posição a ser tomada pelos tribunais porventura envolvidos na questão, com
base no Direito Internacional Privado do país competente.
Perante o estudo supra, nota-se que o contrato transporte marítimo
internacional de mercadorias, não é de todo um contrato simples a semelhança
dos contratos privado e interno, mas também não tão distante deste último. O
grande diferencial concentra-se nos aspetos jurídicos que são mais complexos
nos contratos transnacionais que nos contratos nacionais. Contudo, nos
contratos internacionais, através do principio da autonomia da vontade, as partes
são livres para escolher o conteúdo do contrato, incluindo o foro competente para
dirimir os litígios emergentes dos contratos e, consequentemente, a lei aplicável.
No que toca aos contratos de transporte marítimo internacional de
mercadorias a liberdade das partes para determinar o foro competente para
dirimir os contratos internacionais manifesta-se, essencialmente, através das
“Cláusulas Paramount”. Todavia, cuidado especial deve-se ter ao eleger o foro,
pois se a lei do foro escolhido não admitir a autonomia da vontade, a cláusula da
lei aplicável poderá ser nula, com ressalvas à responsabilidade pelo não
cumprimento da cláusula.
A “Cláusula Paramount”, como referido, determina a legislação que rege
o contrato de transporte, e normalmente remete a aplicabilidade de um regime
convencional, como sejam, as Regras de Haia, as Regras de Haia-Visby ou a
Convenção de Hamburgo. Tendo Cabo Verde retificado apenas a Convenção de
Bruxelas de 1924, ou seja, as Regras de Haia, neste caso, aplicar-se-ia, a
referida Convenção, e subsidiariamente o Código Marítimo Cabo-Verdiano,
conforme disposto no seu artigo 6º de CMCV.
Segundo a lei cabo-verdiana vigente, na solução de litígios advindos dos
contratos internacionais, aplica-se a lei que as partes tiverem designado ou
houverem tido em vista. Entretanto, na falta de determinação da lei competente,
atende-se, nos negócios jurídicos unilaterais, à lei da residência habitual do
declarante e, nos contratos, à lei da residência habitual comum das partes.
Portanto nos contratos internacionais, de acordo com a legislação de DIP CaboVerdiano, aplicar-se-á a lei da residência habitual comum das partes.
A arbitragem é um dos mais rápidos e eficientes métodos de solução de
controvérsias utilizados hoje em nível mundial. Particularmente na esfera
internacional, este meio tem demonstrado ter a preferência dos contratantes que,
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respaldados pela neutralidade, rapidez, e confidencialidade inerentes ao método
arbitral, sentem-se mais seguros e confiantes no resultado conseguido pela
arbitragem do que em relação à via judicial. Tanto, é que a Convenção sobre o
Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de Nova
Iorque de 1958, teve uma grande aceitação internacional sendo que mais 140
Estados já a ratificaram.
Cabo Verde, ainda não aderiu à referida Convenção, contudo a
arbitragem, esta regulamentada na Lei nº 76/VI/2005, de 16 de agosto, lei esta
que esta em perfeita consonância com as disposições em convenções
internacionais.
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Resumo
As taxas de suicídio na adolescência em jovens com idades entre os 15 e os 24
anos têm aumentado em alguns países, (OMS 2000 e 2005) sendo uma das
principais causas de óbito nesta idade. Este estudo foi concebido com o objetivo
principal de conhecer como o fator depressão se relaciona com o comportamento
suicida dos jovens adolescentes cabo-verdianos. Trata-se de um estudo
exploratório-descritivo, onde utilizou-se a estratégia metodológica quantitativa
para a recolha de dados e análise estatística com recurso ao programa SPSS,
versão 17. A amostra é constituída por 218 estudantes do ensino secundário da
ilha de São Vicente, República de Cabo Verde, com idades entre os 14-20 anos
(M=16,23;
DP=1,57),
não-clínica,
escolhida
por
conveniência,
predominantemente feminina (72,9%). Utilizamos, como instrumentos de recolha
de dados, um Questionário Sociodemográfico e de Acontecimentos de Vida e,
como instrumentos de avaliação, utilizamos uma escala de Rastreamento de
Sintomas Depressivos (CES-D) e um Questionário de Ideação Suicida (QIS).Em
relação a saúde e suicídio, verificamos a existência de 21 casos (9,6%) de
comportamento suicida, a maioria em estudantes masculinos com 17 anos (7) e
do sexo feminino (16). Nestes casos encontramos acontecimentos de vida
negativos, como explicação para este comportamento. A amostra demonstrou
fatores de risco como presença de sintomatologia depressiva principalmente em
adolescentes com 18 anos (M=21,47; DP=13,01), principalmente nos do sexo
feminino (52). Os estudantes não apresentaram ideação suicida (M=28,2;
DP=33,5), porém foram encontrados níveis altos de ideação suicida em
adolescentes de 14 anos (M=34,7; DP=40,5), constatando que os estudantes
que têm maior ideação são os mais deprimidos.
Palavras-chave: adolescência, suicídio, acontecimentos de vida, depressão,
ideação suicida.
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Abstract
The rates of suicide in the adolescence and youth aged 15-24 years have
increased in some countries (OMS 2000 and 2005) being the suicide one of the
main causes of death in this age range. The main aim of this study is to investigate
how depression and perceptive factors of the social support and the life
experience, since the childhood until the adolescence, are related to the suicidal
behavior of Cape Verdean teenagers. This research is a descriptive study which
uses quantitative methodological strategy for data collection and statistical
analysis based on SPSS program, version 17. The sample consists of 218 high
school students on the island of São Vicente, Republic of Cape Verde, aged 1420 years (M = 16.23, SD = 1.57), non-clinical, chosen for convenience and
predominantly female (72.9%). The instruments used for data collection are
Sociodemographic Questionnaire and Life Events and, as assessment tools, we
have used a Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) and
Suicide Ideation Questionaire (SIQ). In relation to health and suicide, we have
verified the existence of 21 cases (9.6%) of suicidal behavior, mostly in male
students aged 17 (7) and female (16). In these cases we have found negative life
events as an explanation for this behavior. The sample has demonstrated the
presence of risk factors such as depressive symptoms especially in adolescents
aged 18 years (M = 21.47, SD = 13.01), especially in females (52). Students
showed no suicide ideation (M = 28.2, SD = 33.5), but higher levels of suicide
ideation were found in adolescents 14 years old (M = 34.7, SD = 40.5), noting
also that students who show greater ideation are more depressed.
Keywords: adolescence, Cape Verdean youth, suicide rate, life experience,
depression, suicidal ideation.

Introdução
Dados gerais da WHO (2002) sobre o suicídio apontam para o seu
aumento nos últimos 45 anos, em todos os países. O índice tem sido maior numa
população avançada mas pessoas com as idades entre 35-45 anos tem tido
comportamentos suicidas e, em alguns países, as estatísticas têm incluído
jovens e adolescentes com idades compreendidas entre os 15-25 anos. Isto tem
sido tão preocupante, ao ponto do suicídio ser considerado como uma das cinco
primeiras causas de morte entre os homens e as mulheres. Em relação aos
países africanos, na maioria, as informações sobre o suicídio têm sido mínimas.
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A população cabo-verdiana é bastante jovem (55,5% da população tem
entre 0 e 24 anos de idade), e por isso toda a problemática do desenvolvimento
e do bem-estar desta população específica deve ser considerada e impõe
algumas questões pertinentes quanto à saúde e a educação. O conhecimento
objetivo de aspetos importantes dos comportamentos da juventude caboverdiana é muito limitado e muitas das intervenções no seio desta população nem
sempre se adequam à realidade desta (INE 2010; Faustino et al. 2005).
Presta-se uma atenção maior ao adulto e ao idoso do que à infância e
adolescência, porém, o não reconhecimento da importância da saúde mental
nesta idade, pode trazer prejuízos ao longo do desenvolvimento. Alguns eventos
negativos como a falta de suporte social, a depressão e o comportamento suicida
nos jovens estão muito associados a ideação suicida e à intensidade da
depressão em amostras não-clínicas. Várias investigações apontam para a
existência de fatores de risco que poderão estar associados ao comportamento
suicida, particularmente na adolescência, mas também de fatores protetores que
podem frenar o referido comportamento principalmente nesta fase (OMS 2000).
Relativamente às tentativas de suicídio, não há dados fiáveis da dimensão real
desta problemática. Contrariamente aos dados sobre o suicídio consumado, não
existem estatísticas nacionais sobre as tentativas de suicídio, mas estas parecem
ser, ao nível mundial, 10 a 20 vezes mais frequentes do que os atos consumados
(WHO 2002).
Em Cabo Verde, todos os anos são apontados dados que revelam um
aumento do suicídio, sendo uma parte praticada por adolescentes e adultos
jovens com menos de 20 anos. Isto torna o suicídio um problema grave de saúde
mental, de saúde pública bem como um problema social. O suicídio representou
um dos domínios prioritários no Plano Estratégico para a Saúde Mental 20092013 do nosso país. Nos relatórios nacionais de saúde encontram-se dados que
apontam para uma preocupação com esta problemática que passou a constar,
de forma discriminada, como uma das principais causas externas de mortalidade
a partir de estatísticas do ano 2009, em detrimento de anos anteriores em que
não se discriminava esta causa de morte (Ministério da Saúde 2006, 2008, 2009,
2010 e 2011).
Verifica-se que dados científicos sobre esta problemática em causa no
nosso país são escassos, há carência e necessidade de dados estatísticos e de
investigações sobre o tema, bem como de informações disponíveis sobre o
suicídio.
O presente estudo resulta de uma perceção da necessidade de se
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estudar a problemática do suicídio na fase da adolescência e na camada juvenil,
na sociedade cabo-verdiana. Pretende-se estudar o modo como o
comportamento suicida, nos jovens adolescentes cabo-verdianos se relacionam
com a depressão e os acontecimentos de vida, de ordem psicossocial,
vivenciados pelo sujeito de forma negativa. Como tal, para responder a isto, o
propósito deste estudo foi verificar a existência de indicadores de depressão e
de ideação suicida, nesta faixa etária jovem.
A natureza deste estudo é exploratório-descritiva e a metodologia
adotada foi a quantitativa. A população é não-clínica, e é constituída por
estudantes do ensino secundário de uma das escolas da ilha de São Vicente,
com idades entre 14-20 anos, do 7º ao 12º ano de escolaridade.
Os resultados da investigação e as análises estatísticas foram
efetuadas com recurso ao software estatístico SPSS, versão 17 para Windows
considerando-se significativos para um p < 0,05. Recorreu-se aos testes
paramétricos t (Independent_Samples T Test) e análise da variância (One_Way
ANOVA).
Adolescência
Historicamente, a noção da adolescência surge no final do séc. XIX,
sendo que, o primeiro conceito de adolescente moderno típico foi trazido pelo
músico Siegfried, na Alemanha wagneriana, em que se misturava pureza, força
física, naturismo, espontaneidade e alegria de viver. Este seria o ‘herói do nosso
séc. XX’, e este, o ‘século da adolescência’. Esta aparecia como repósito de
novos valores. Esta mudança de visão do conceito foi preconizada pelas
mudanças sociais após a revolução, bem como, por mudanças do papel da
família (Ariès 1981, Sampaio 2002).
Nas sociedades modernas industriais a passagem à idade adulta é
menos repentina e menos marcada com cerimoniais, ritos de passagem ou de
iniciação à idade adulta. No presente século reconhece-se um período de
transição longo, conhecido por adolescência, entre a infância e a idade adulta
onde mudanças físicas, cognitivas e psicossociais ocorrem inter-relacionadas
(Papalia, Olds & Feldman 2001). Os interesses dos jovens do século XXI passam
por temas que não eram os interesses de jovens do século anterior pois
“herdaram escombros, fragmentos de ideologias, restos de casamentos,
doenças e morte e, no entanto, querem cada vez mais viver o momento…”
(Sampaio 2001, p. 29).
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Erikson (1968) foi um dos primeiros teóricos a clamar pela importância
que se deveria dar ao contexto social na compreensão do desenvolvimento da
identidade. Fracassos no estabelecimento da confiança e da autonomia
contribuem, para insegurança e pobre ajustamento, e para vergonha e dúvida,
aparecendo como um acréscimo do risco de suicídio (Bowlby 1988 citado em
Portes, Sandhu & Longwell-Grice 2002).
Depressão, suicídio e acontecimentos de vida
A depressão clínica foi muito difundida até aos anos 70, por ter sido
apontada como uma patologia psiquiátrica. Ela é bastante diferente do mau
humor transitório experimentado pela maioria das pessoas, como uma reação
normal à perda, que perturba muitos aspetos do funcionamento e tem sido
referido à desordem não-bipolar, não-psicótica, ou seja, uma perturbação de
humor do tipo Perturbação Depressiva Major (PDM), e distinguindo-se das
Perturbações Bipolares por não estar presente na história de episódio maníaco,
misto ou hipomaníaco (APA 2002). Cerca de 15 a 20% dos adultos têm algum
nível significativo de sintomatologia depressiva e pelo menos 12%,
sintomatologia severa, requerendo tratamento algumas vezes em suas vidas
(Campos 2009).
Ao que parece, não existe um fator simples que possa explicar a
ocorrência da depressão, mas talvez possa-se falar em fatores múltiplos que se
interagem tais como: os biológicos, os ambientais, os históricos e os psicológicos
(APA 2002; Boyd & Weissman 1982; Brown & Harris 1978 citados em Fennell
1989).
A PDM está associada a uma mortalidade elevada principalmente, por
suicídio, quer tentado quer consumado, elevando-se o risco em indivíduos que
têm características psicóticas, com história anterior de suicídio familiar ou de
tentativas ou ainda, de uso de substâncias. Entre os severamente deprimidos,
15% eventualmente suicidam-se. Relativamente ao género, por razões que se
desconhecem, parece ser mais incidente em mulheres, adolescentes e adultas,
do que em homens, atingindo-as duas vezes mais do que os homens, em países
industrializados. Em termos de evolução, pode iniciar-se em qualquer idade, mas
esta tende a diminuir para os mais novos (Fennell 1989).
Na maioria dos países europeus o comportamento suicidário tem sido
considerado a segunda causa de morte entre jovens sendo considerado um
importante problema de saúde pública (Sampaio et al. 2000). O comportamento
suicida comporta desde ideias e ameaças até o suicídio consumado. As ideias
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suicidas referem-se a pensamentos persistentes que se tem acerca do desejo de
matar-se ou morrer. Entende-se por ameaça uma expressão verbal ou escrita do
desejo de matar-se ou de morrer que poderá ser acompanhado de uma ação
antecipada de causar dano ou morte. Todo ato realizado com o propósito de
provocar dano ou pôr fim à vida designar-se-á de tentativa (Pagán, Parrilla &
Parrilla 1990 citado em Rosselló & Hernández 2004). O cenário pode comportar
dor psicológica insuportável, perda de autoestima e resistência a esta dor,
constrição da mente, isolamento, desesperança e fuga (Saraiva 2006). Razões
tanto masoquistas como narcisistas levam o sujeito a desejar a morte e “o
suicídio é a resultante da não-aceitação do sofrimento (…) - a revolta contra si
próprio” (Coimbra de Matos 2001, p. 144).
A prevalência de ideia suicida nos mais jovens não é rara. Estudos têm
encontrado uma prevalência de ideação suicida nos jovens entre 2 a 60%, duas
vezes mais em raparigas do que em rapazes. O período de 15 anos é ressaltado
como “uma idade crítica para a manifestação de comportamento suicida”,
considerando-se os jovens, que potencialmente desenvolvem ideias suicidas,
alvo de uma preocupação especial. Relativamente ao suicídio, quando os jovens
pensam, ameaçam, tentam ou concretizam-no, revelam um “colapso nos seus
mecanismos adaptativos” tentando se aliviar da dor e sofrimento psíquicos. O
referido comportamento pode ser representativo de desistência para lutar contra
a angústia insuportável, por falta de expectativas positivas em sujeitos com mais
desesperança ou depressivos que superestimam dificuldades e com pouca
habilidade para a solução de problemas. Contudo, o facto das ideias suicidas
serem frequentes na adolescência não significa que os adolescentes irão praticar
futuramente o ato autoinfligido (Borges & Werlang 2006; Araújo, Vieira &
Coutinho 2010; Silva et al. 2006).
A experiência clínica de Saraiva (2006) leva-lhe a tomar o para-suicídio
como um comportamento que representa “um jogo de análise transacional de
apelos, reapelos e manipulações”, resultante de um intenso conflito de relação
afetiva, onde o corpo simultaneamente é o protagonista e o instrumento de
revoltas e desamparos. Encontra-se como manifestação mais comum o corte
superficial do pulso ou do antebraço por objetos cortantes, queimaduras de
cigarros e tatuagens (Saraiva 2006, p.40).
Epidemiologicamente, verifica-se que o suicídio ainda é comum nos
homens adultos tardios, mas o para-suicídio tem-se tornado mais frequente nas
mulheres jovens com idades entre 15-24 anos, excetuando-se nalguns países
(Borges & Werlang 2006).Em Cabo Verde, dados provenientes das Delegacias
de Saúde, entre 1986 e 2006, apontam para a existência de casos de suicídio
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em várias ilhas e concelhos, não se conseguindo estabelecer uma comparação
já que os dados foram recolhidos em períodos distintos (Ministério da Saúde,
2006). Em São Vicente, particularmente, de 2005 a maio de 2011 registaram-se
29 casos de suicídio, sendo 26 casos de indivíduos do sexo masculino e 3 do
sexo feminino, com idades compreendidas entre 21 e 63 anos. Quanto aos
métodos utilizados, a maioria dos suicídios foi “asfixia por enforcamento” (23
casos)1.
Os acontecimentos de vida na infância e na adolescência identificam-se
como fatores de risco no para-suicídio e refere-se principalmente às experiências
de vida que objetivamente perturbam ou ameaçam as atividades rotineiras do
indivíduo, acarretando reajustamentos básicos do seu comportamento. Estas
experiências de vida dão origem a emoções intensas, ou seja, afetam o equilíbrio
global da pessoa, impondo mudanças e exigindo-lhe esforços de readaptação. O
maior risco se coloca em casos de maus tratos ou negligência pelos pais, ou
ainda quando há conflitos conjugais, distúrbios de personalidade ou outras
doenças mentais nos pais (Holmes & Rahe 1967; Dohrenwend & Dohrenwend
1974 e 1978; Brown 1978, citado em Ramos 2004; Saraiva 2006).
Método
Amostra
Esta investigação foi realizada com 218 adolescentes e jovens,
estudantes de uma das escolas secundárias da ilha de São Vicente, que
consentiram em participar no estudo juntamente com os pais e/ou encarregados
de educação.
A amostra foi não-clínica e, não havendo critérios de inclusão, a escolha
foi por conveniência, não-probabilística, correspondendo a 12 % do total da
população de 1817 alunos no ano letivo 2010-2011, que frequentaram o ensino
secundário, do 7º ao 12º ano de escolaridade, numa escola pública, sendo a
maioria do 9º ano (50,9%).
Em relação às características sociodemográficas, a idade variou entre
14-20 anos (M=16,23 anos, DP=1,57), um valor que se aproxima da mediana
(16). Contudo a maioria dos alunos tem 17 anos, o que é constatado por uma
acumulação percentual de 22,9%. Os estudantes eram 159 do sexo feminino
(72,9%) e 59 do sexo masculino (27,1%). A maioria dos estudantes residia em

1

Dados facultados pela Delegacia de Saúde de São Vicente.
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zona urbana (86,2%) e 8,3% em zonas rurais e piscatórias.
Instrumentos
Para a fase exploratória e empírica da recolha de dados procedeu-se
com recurso a um questionário composto por questões sociodemográficas e de
acontecimentos de vida e a alguns instrumentos, embora não aferidos ainda para
população cabo-verdiana, tais como uma Escala de Depressão (CES-D) e um
Questionário de Ideação Suicida (QIS), descritos em baixo e que foram
considerados adequados para este estudo.
Questionário Sociodemográfico e de Acontecimentos de Vida
Este questionário foi elaborado para conhecer as condições de vida dos
estudantes e características específicas desta população bem como os eventos
de vida e compreender como os mesmos poderiam constituir-se fatores de risco
ou de proteção do comportamento suicida. Nele constam 58 acontecimentos, que
possivelmente poderiam ter ocorrido desde a infância à adolescência e que
abarcam algumas dimensões importantes da sua vida que poderão ter sido
vivenciados de forma negativa ou positiva pelos sujeitos.
O questionário construído, de autoaplicação, subdividiu-se em cinco
dimensões da vida, nomeadamente: parental; familiar e lar; social e educacional;
saúde; e económicas, de modo a se tentar alcançar o máximo de situações que
poderão ter sido potencialmente negativas ou positivas para os sujeitos. A
agregação das dimensões ocorreu durante a análise estatística. O questionário
de acontecimentos de vida apresentou um nível da consistência interna dos itens,
alfa de Cronbach, de 0,86.
Escala de Rastreamento de Sintomas Depressivos – Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)
O instrumento é uma escala de rastreamento na população de sintomas
depressivos em adultos, desenvolvido por Radloff em 1977 (citado em Maluf
2002) e adaptado para a população portuguesa por Gonçalves e Fagulha (2006).
Esta escala é composta por 20 itens de autorresposta e compreende 6
subescalas que refletem dimensões da depressão maior abrangendo itens
relacionados com o humor, a perceção e o comportamento (sentimentos de culpa
e inutilidade, sentimentos de desamparo e desespero, retardo psicomotor, perda
de apetite e distúrbios do sono) considerados pelo autor como cruciais na
caracterização do humor depressivo. As respostas são sempre referentes a
sintomas percebidos pelo respondente na semana anterior à sua aplicação. As
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alternativas de resposta variam segundo a frequência da presença dos sintomas.
As pontuações que assinalam a sintomatologia depressiva situadas acima dos
16 pontos, ou seja, o ponto de corte para que se diferencie indivíduos com
depressão clínica daqueles sem depressão, segundo estudos de sensibilidade e
especificidade na comparação de critérios diagnósticos estabelecidos, de acordo
com Wells et al. (citados em Maluf 2002). Psicometricamente é um instrumento
cujos itens têm uma consistência interna entre os 0,85 e os 0,90.
Questionário de Ideação Suicida (QIS)
O questionário é uma versão portuguesa do Suicide Ideation
Questionaire traduzida e adaptada por Ferreira e Castela (1999). O instrumento
tem sua utilidade em se conseguir analisar a gravidade dos pensamentos
suicidas em adolescentes e adultos.
É uma escala de tipo likert constituída por 30 itens com sete opções de
resposta que traduzem a frequência de ocorrência de ideação suicida. Podemos
considerar, segundo Raynolds (1988, citado em Moreira & Gonçalves, 2010), que
uma pontuação maior ou igual a 41 pontos poderá ser significativo em termos de
patologia e de potencial risco de suicídio. Psicometricamente, na adaptação
portuguesa, é um instrumento que apresenta um nível de consistência que
corresponde a um alfa de Cronbach de 0,96 e com correlação teste-reteste, com
intervalo de 1 mês entre aplicações, de 0,76. O inventário correlaciona-se
positivamente e significativamente com o inventário de depressão de Beck e
negativamente porém significativamente com a escala de autoestima de
Rosenberg (Moreira & Gonçalves 2010).
Procedimentos
Os procedimentos decorreram no espaço de tempo entre dezembro de
2010 e junho de 2011. Para o desenvolvimento do estudo foram realizados
contactos com as instituições escolares públicas e com as de saúde da ilha, bem
como, com as associações e o Ministério da Saúde do país. Previamente à
aplicação dos instrumentos, foi assinado com cada estudante e respetivos pais
e/ou encarregados de educação, uma declaração de consentimento informado.
O questionário sociodemográfico e de acontecimentos de vida, ainda na
fase do pré-teste, foi aplicado, modificado e adequado. Posteriormente,
procedeu-se à aplicação coletiva dos instrumentos, em duas sessões de 50
minutos cada (um período de aula), em dois dias não seguidos, nas salas de
aula, seguindo uma numeração dos sujeitos feita pelo investigador. O tratamento
dos dados foi feito com o programa SPSS versão 17.
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Resultados
Relativamente às variáveis e, para que fossem conhecidos os
respetivos dados, utilizou-se primeiramente, para medir os emparelhamentos
entre as variáveis e o cálculo dos índices que medem a ligação linear entre duas
variáveis, a abordagem por correlações lineares pelo coeficiente de correlação
linear de Bravais-Pearson (r), o que deriva do outro que é o da covariância, e a
abordagem inferencial, pelos testes paramétricos t (Independent_Samples T
Test) e pela análise da variância (One_Way ANOVA). Para a análise do grau de
correlação foi considerado o valor de r  0,40 e mais próximo do valor 1, quer no
plano negativo quer no plano positivo, e para a análise da significância foi
considerado o valor de p < 0,05 (Corroyer & Wolff 2009; Pereira 2008).
Os dados sociodemográficos apontam para o seguinte quadro: 14
jovens são órfãos (6,4%); a maioria (68,3%) também já reprovou pelo menos uma
vez, sendo a média obtida de 1,32 (DP=0,46) um valor que se aproxima muito da
mediana (1,0) e da moda (1,0); a FICASE2 apoia financeiramente 10 (4,6%)
estudantes. Relativamente ao agregado familiar, a maioria dos pais não moram
juntos (57,3%), sendo que, em 71,3% dos casos, os estudantes moram com a
mãe e com os irmãos (69,9% dos casos); 84 (38,5%) são filhos de mães solteiras.
Quanto ao emprego dos pais, de um modo geral, a maioria dos pais é
trabalhadora (90,4%) porém, aparecem desempregados 40,7% dos pais e 59,3%
das mães. Ainda em relação a esta questão, 46 (21,1%) não conhece ou não
responde sobre a profissão do pai e 25 (11,5%) da mãe. Quanto à escolaridade
dos pais, ela é maioritariamente básica (89,4%), tendo as mães a maior
percentagem (49,5%). Como confidentes sobre assuntos íntimos e pessoais, os
amigos são em maior número (38,1%), 16,6% conversa mais com a mãe e 16,4%
com os irmãos.
Relativamente à saúde, 20 (9,2%) dos estudantes assinalaram que um
dos pais têm uma doença física e 7 (3,2%) deles assinalaram que um dos pais
possui uma doença de foro psicológico, enquanto 165 (75,7%) e 204 (93,6%) dos
estudantes não têm nenhuma doença física e psicológica, respetivamente.
Alguns estudantes são acompanhados por psicólogos (11).
Em relação ao suicídio, encontraram-se 21 (9,6%) casos de
manifestação de comportamento suicida entre os estudantes da pesquisa e 78
(35,8%) conhecem alguém que disse ter tentado suicídio. Dos sujeitos que
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tiveram comportamento suicida (21), foram encontrados os seguintes dados: a
maioria tinha 17 anos (7), tendo sido encontrados 5 casos de sujeitos com 18
anos, 4 com 15 anos, 2 com 16 anos, 2 com 14 anos e 1 com 19 anos; os sujeitos
do sexo feminino (16) foram os que mais assinalaram tentativa de suicídio, do
que os do sexo masculino (5) como se pode verificar na Figura 1 abaixo
apresentada.

Figura 1: Tentativa de suicídio*Sexo

Ainda, 15 dos sujeitos (71,4%) não moram com o pai, sendo 11 deles
os que ‘moram com a mãe’ (52,4%) e o restante com outros familiares e família
adotiva; 15 tinham ‘reprovado’ (71,4%). Em relação aos assuntos íntimos e
pessoais (14,3%) ‘conversam mais sobre estes assuntos com a mãe’, com os
amigos (38,1%) e nenhum dos estudantes conversa com o pai sobre este tipo de
assunto. A maioria (r=0,193 e p=0,004) não tem ‘acompanhamento psicológico’;
e 11 (52,4%) dos sujeitos conhecem alguém que disse já ter pensado em suicídio
(r=0,198 e p=0,003).
Resultados dos Acontecimentos de Vida
Os acontecimentos de vida (AV) foram agrupados primeiramente em
cinco dimensões: parental (com cinco acontecimentos), familiar (com trinta e oito
acontecimentos), social e educacional (com trinta e um acontecimentos),
económicas (com três acontecimentos) e saúde (com dezasseis
acontecimentos). Posteriormente agruparam-se os AV em positivos e negativos
consoante as consequências. Algumas destas frequências são apresentadas na
Tabelas 1 e dizem respeito ao número de respostas dadas pelos sujeitos da
amostra.
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Tabela 1: Distribuição das respostas dos acontecimentos de vida segundo a
Dimensão *Consequências
Dimensão
Parental Familiar Social Económica Saúde
Consequências
bastante negativas

Acontecimentos de vida

Consequências mais
ou menos negativas
Não teve nenhuma
consequência
Consequências mais
ou menos positivas
Consequências
bastante positivas
N

N

72

518

511

56

251

1408

46

320

432

80

173

1051

57

325

348

27

140

897

44

163

207

40

84

538

80

254

609

23

105

1071

299

1580

2107

226

753

Os acontecimentos de vida com consequências positivas mais
assinalados foram os da dimensão social, tais como início de amizades, e
aqueles que foram percebidos mais negativamente pelos estudantes foram os da
dimensão familiar, tais como a morte de um familiar.
Ainda foram encontradas correlações bastante significativas (p<0,05) e
positivas relativos aos sujeitos que tiveram comportamento suicida, que apontam
para alguns acontecimentos bastante negativos em suas vidas tais como terem:
sido adotado (r= 0,210 e p=0,002); vivido com pessoas sem laços de parentesco
(r= 0,176 e p=0,009); afastado do pai (r= 0,173 e p=0,010); sido agredidos (r=
0,215 e p=0,001); terem presenciado tentativa de suicídio (r= 0,165 e p=0,015);
sofrido violação (r= 0,144 e p=0,033); e afastado dos amigos (r= 0,138 e
p=0,041).

166

Depressão, acontecimentos de vida e suicídio em adolescentes cabo-verdianos

Resultados do desempenho na escala de Depressão (CES-D)
Na avaliação da depressão, os resultados encontrados foram: média
(18,5), mediana (16), moda (14), desvio padrão DP (10,5), min. (0) e max. (52).
A mediana encontrada foi mais baixa que a mediana esperada (30). Foi possível
constatar valores mais altos de depressão no 11º, 8º e 9º ano de escolaridade, e
em adolescentes com 18 anos (media=21,47; mediana=16,5; DP=13,01), e os
mais baixos no 7º e 10º ano de escolaridade.
Ainda, 110 dos estudantes (50,5%) apresentam resultados acima do
ponto de corte considerado nesta escala de 16 pontos, ou seja, mais de metade
da amostra, com idades entre 15 e 18 anos. Segundo o sexo, as meninas
obtiveram as pontuações mais elevadas de depressão (t (215) =2,888; p=0,004),
como se pode ver na Figura 2.

Figura 2: Valores de Depressão*Sexo

As médias mais altas de depressão foram encontradas em sujeitos cujos
eventos de vida, a seguir, foram percebidos como tendo ‘consequências bastante
negativas’: afastamento da mãe (F (6,211) =3,085) p=0,006); suicídio na família
(F (4,213) =3,670) p=0,006); consumo de bebidas alcoólicas (F (6,211) =2,630)
p=0,018); emigração de um dos pais (F (6,211) =3,806) p=0,001); ausência física
da mãe (F (6,211) =3,287) p=0,004); afastamento dos amigos (F (6,211) =2,551)
p=0,021); mudanças de condições financeiras da família (F (6,211) =2,443)
p=0,026); novo relacionamento amoroso dos pais (F (6,211) =4,158) p=0,001); e
prisão dos pais (F (6,211) =2,672) p=0,033).
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Avaliação do desempenho no Questionário de Ideação Suicida
(QIS)
A ideação suicida, apresenta os seguintes resultados: média (28,2),
mediana (16,5), moda (0), DP (33,5), min. (0) e max. (180). A mediana
encontrada foi mais baixa que a mediana esperada (60). Foi possível constatar
que as médias mais altas e os valores mais altos foram registados em
adolescentes com 14 anos (media=34,7; mediana=24 e DP=40,5) do 9º ano de
escolaridade, e nos com 20 anos, conforme a Figura 3.

Figura 3: Distribuição Ideação Suicida*Idade

Diferenças estatisticamente significativas também foram encontradas
comparando os grupos revelando que os estudantes do sexo feminino são os
que têm médias mais altas relativamente ao pensamento em não estar vivo (F
(1,215) =8,833) p=0,003); ao pensamento na morte (F (1,211) =3,840) p=0,051);
e ao pensamento que pessoas não se importam com a sua morte (F (1,212)
=4,965) p=0,027). Comparando os grupos com e sem ideação suicida, que nos
indicam que as médias mais altas de ideação foram encontradas em sujeitos que
consideraram os eventos discriminação, injúria e ofensa (F (6,211) =4,177)
p=0,001), ausência física da mãe (F (6,211) =4,333) p=0,000), afastamento dos
familiares (F (6,211) =2,352) p=0,032) e novo relacionamento amoroso dos pais
(F (6,211) =3,334) p=0,004), como tendo ‘consequências bastante negativas’.

168

Depressão, acontecimentos de vida e suicídio em adolescentes cabo-verdianos

Discussão dos resultados
Da amostra do nosso estudo o sexo feminino teve maior
representatividade. Em relação à família e, especificamente ao agregado familiar,
a maioria dos estudantes reside no centro urbano em famílias monoparentais,
com a mãe e os irmãos, cuja representante é a mãe, sendo que, um pouco mais
de 1/3 destas mães são solteiras. Dos pais dos alunos, a maioria não mora na
mesma casa, de um modo geral a maioria trabalha, apesar de que relativamente
ao género, 40,7% dos pais e mais de metade das mães estão desempregadas.
A profissão deles é de baixa qualificação, sendo o nível de escolaridade dos pais
maioritariamente baixo. Dados semelhantes foram encontrados no estudo feito
por Faustino et al. (2005), que revelaram que a profissão da maioria dos pais era
de baixa diferenciação, que o nível de escolaridade dos mesmos era baixo. O
evento da dimensão económica, é também revelado pelo estudo referido, de que
a perceção de 37,2% dos inquiridos é a de que a situação financeira da família
não é muito boa ou é má. Estes autores colocam que devido ao contexto de
pobreza da população de Cabo Verde, em que se coloca esta questão, ela deve
ser relativizada. Consideramos porém, que isto é um dado importante já que, em
casos de suicídio, uma das adversidades são os fatores socioeconómicos e um
dos fatores circunstanciais são os problemas financeiros (Ramires et al. 2009;
Saraiva 2006). Em relação aos assuntos pessoais e íntimos, os estudantes
contam mais com os amigos para confidenciarem-nos. Estes dados parecem
concordar com conceitos apresentados por Sampaio (1993) de que é na fase
propriamente da adolescência, dos 15 aos 18 anos, que o jovem aprecia estar
com o grupo de pares. No estudo de Faustino et al. (2005) foi demonstrado que
os adolescentes e jovens cabo-verdianos convivem bem com os colegas e
estabelecem relações de amizade sem grandes dificuldades, principalmente nos
jovens com menos idade, o que pode ser considerado um aspeto positivo em
termos de saúde. Referente à saúde, nomeadamente ao suicídio, cerca de 1/3
da nossa amostra já teve algum contacto com indivíduos que pensaram cometer
suicídio e cerca de 10% dos estudantes assinalaram já terem tido comportamento
suicida pelo menos uma vez, maioritariamente, os jovens mais velhos e meninas.
Entendemos que este comportamento não ocorre com o aumento da idade e sim,
em quase todas as idades. O período de 15 anos ressaltado como “uma idade
crítica para a manifestação de comportamento suicida” sendo mais prevalentes
em jovens do sexo feminino (Oliveira 2003). Podemos considerar que é um risco
para a saúde o facto das médias mais altas de comportamento suicida.
Relativamente às drogas ilícitas, no nosso estudo não foi encontrada uma
percentagem alta de ocorrência deste evento (8,7%) o que demonstra que os
jovens consomem mais drogas lícitas como o álcool (51,8%) do que as drogas
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ilícitas bem como o fumo (19,7%), contrariamente ao estudo de Faustino et al.
(2005) onde verificou-se que o consumo de substâncias lícitas como o álcool
(39,6%), era maior do que as substâncias ilícitas (2,7%) e do que o consumo de
tabaco (8,4%).
Verificamos que há presença de sintomatologia depressiva em mais de
metade da amostra, os participantes do sexo feminino são os que têm mais níveis
de depressão e alguns com sintomatologia severa. A depressão foi considerada
o preditor mais forte da conduta suicida tendo sido encontrada em adolescentes
com idades entre os 12 e os 18 anos variações de risco suicida e sintomatologia
depressiva (Rosselló & Hernández 2004). Foram ainda encontrados dados
semelhantes anteriormente, num outro estudo na população estudantil caboverdiana, que indicaram que cerca de 22,5% dos jovens sentiam-se tristes ou
deprimidos, 12,6% de mau humor, 22,6% nervosos e 26,2% se considerarem
infelizes, principalmente as raparigas (Faustino et al. 2005).
No caso dos que tiveram comportamento suicida alguns eventos
correlacionaram-se positivamente com o fenómeno, de forma que quanto mais
os sujeitos passarem por todos os eventos atrás referidos durante a sua vida,
haverá maior probabilidade de terem comportamento suicida. Portanto,
consideramos que se houver afastamento dos pais e concomitantemente o
afastamento dos amigos, isto poderá ser considerado um fator de risco. Fennell
(1989) e APA (2002) colocam que não se pode explicar a ocorrência da
depressão por um fator simples e que considerando-a uma via final, deve
considerar-se fatores múltiplos, predisponentes e precipitantes. Dos
acontecimentos positivos, podemos destacar em cada dimensão os mais
assinalados, como sendo os que poderão ter sido percebidos pelos estudantes
como fatores que os protegem. Os acontecimentos de vida na infância e na
adolescência são também considerados por Saraiva (2006) como um forte
preditor do risco suicida, principalmente em crianças e adolescentes.
Pelos resultados obtidos pela aplicação do QIS, podemos inferir que, no
geral, os estudantes não têm ideação suicida, porém encontramos médias
elevadas em alunos do 9º ano de escolaridade e com 14 anos. Já os do 12º ano
foram os que revelaram ter menos ideação suicida. Aqui relembramos a forte
possibilidade de existir ideação mas de os sujeitos não o comunicarem por não
estarem dispostos a falarem sobre o suicídio, levantada por Silva et al. (2006).
Através dos resultados significativos podemos dizer que há mais
ideação suicida em estudantes de níveis mais baixos de escolaridade.
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Conclusão
Em termos conclusivos, os jovens adolescentes cabo-verdianos deste
estudo, dos 14 aos 20 anos, que frequentam o ensino secundário, apresentam
características sociodemográficas bastante relevantes para a pesquisa.
Vivenciam acontecimentos de vida negativos que podem constituir fatores de
risco do comportamento suicida e, no respeitante à saúde e, particularmente ao
suicídio, os participantes apresentam níveis de depressão moderados, sendo
mais severa em adolescentes mais velhos. Contrariamente, verificamos maior
ideação suicida nos estudantes mais novos. Constatamos, finalmente, que os
estudantes que têm maior ideação suicida são aqueles mais deprimidos.
De acordo com dados obtidos relativos à dimensão epidemiológica do
suicídio nesta camada juvenil, consideramos que a percentagem encontrada de
comportamento suicida é relevante, já que a amostra referia-se a uma população
não-clínica.
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Resumo
O presente artigo assume como principal objetivo, uma análise daquela que é a
realidade da Síndrome de Imunodeficiência Humana Adquirida tal como a sua
incidência e prevalência, em território português. Fruto dessa mesma análise, é
possível identificar a população imigrante de origem africana, como a mais
vulnerável, e cujo os meios de intervenção e prevenção assumem uma frágil
eficácia. Neste sentido, é igualmente um dos objetivos dos autores, a
enumeração de causas, fatores e determinantes psicossociais que possam
explicar a propagação do fenómeno em analise, de forma a que futuras
intervenções tenham como referência os mesmos, aumentando a sua eficiência.
Palavras-chave: sida, Portugal, dados epidemiológicos, causas, perspetiva
psicossocial.
Abstract
The present article assumes as its main objective an analysis of what is the reality
of the Acquired Human Immunodeficiency Syndrome as its incidence and
prevalence on the Portuguese territory. Based on results of the analysis, it is
possible to identify the immigrant population of African origin as the most
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vulnerable, and whose means of intervention and prevention are of weak
effectiveness. In this regard, it is also one of the objectives of the authors to list
and appoint causes and psychosocial factors determining the spread of the
phenomenon under examination, so that future interventions would consider them
as a reference, increasing the efficiency of actions.
Keywords: Aids, Portugal, epidemiological data, causes,
perspective.

psychosocial

Introdução
A Síndrome de Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA) é uma
doença virulenta, caracterizada pela falência do sistema imunitário, que
habitualmente protege o organismo de infeções e tumores. Quando essa falência
surge, os microrganismos aproveitam a oportunidade para crescer no organismo
imunodeprimido provocando uma variedade de doenças infeciosas (Caetano
2000).
A SIDA transformou-se, em pouco tempo, na doença epidémica da
história contemporânea e, apesar do avanço nas pesquisas da área biomédica,
não há, ainda, uma vacina ou cura para a mesma. A transmissão da doença fazse através de comportamentos sexuais de risco, partilha de material infetado no
contexto da toxicodependência, troca de fluidos igualmente infetados e por meio
de transmissão vertical no contexto mãe-filho. Neste sentido, revela-se a máxima
importância que o empenho para prevenir a propagação da infeção, seja
direcionado para a mudança de comportamentos.
Contextualização histórica e etiológica
O início desta doença terá ocorrido na década de oitenta, quando nos
Estados Unidos (Los Angeles), foi descrita em “jovens homossexuais, uma
deficiência imunitária muito grave que conduzia rapidamente à morte, em
consequência de infeções oportunistas e tumores” (Caetano 2000, p.27).
Segundo Gremek (1994), foi declarado pelo Centers for Disease Control
(CDC) de Atlanta, em Junho de 1981, a existência de cinco doentes que
possuíam características comuns: eram jovens, do sexo masculino com práticas
homossexuais, sem história clínica prévia de imunodeficiência. Foi identificada
um tipo grave de pneumonia, cujo agente agressor era um protozoário de nome
Pneumocystis carinii (atualmente designado por jirovecci), e que é habitualmente
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controlado pelo sistema imunitário.
Posteriormente, em julho de 1981, é relatado um tipo de tumor,
“Sarcoma de Kaposi”, que atingia, até esta data, preferencialmente pessoas
idosas, e que havia sido identificado em 26 jovens homossexuais masculinos.
Verificou-se em alguns dos casos, baixos níveis de linfócitos T e B, o que indicava
uma imunidade debilitada dos seus portadores, encontrando-se deste modo mais
vulneráveis às infeções (Gremek 1994; Duque 2002).
Por ser uma doença que surgia em particular em populações de
homossexuais, passou a ser conhecida por Gay Compromise Syndrome (GCS)
ou Gay-Related-Imune-Deficiency (GRID), e gerou uma falsa crença de que esta
doença era característica dos homossexuais (Guedes 1995; Caetano 2000).
“A combinação do grau de risco, muito superior a todas as outras, das
práticas sexuais (...) foi seguramente o handicap favorável da ascensão do vírus
ao valor crítico que lhe permitiu o salto sobre a barreira da espécie e início da
sua proliferação tenebrosa” (Guedes 1995, p.106).
A epidemia foi-se alastrando por outras áreas geográficas tendo como
partida três focos iniciais: Nova Iorque, Los Angeles e São Francisco. Os casos
diagnosticados estavam associados a homossexuais masculinos, mas
rapidamente se identificaram casos de SIDA em heterossexuais, bissexuais e
toxicodependentes em heroína. Estes apresentavam em comum, “não um
comportamento sexual particular, mas sim a sua pertença a um determinado
subgrupo social, a uma comunidade, de algum modo marginal” (Gremek 1994,
p.37).
A designação de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida surge, pela
primeira vez, em setembro de 1982, publicada pelos CDC (Duque, 2002).
Segundo Caetano (2000), o perfil da doença definia-se como sendo causada por
um vírus da família Retrovirae e da sub família Lentivirinae (designado mais tarde
por Vírus da Imunodeficiência Humana), com efeitos lentos, cujo período de
infeção pode “durar até 8, 10 ou mais anos” (p.108) até ao momento de
manifestação da doença, com elevada “capacidade para sofrer mutações
enquanto se replica” (p.38). Este vírus tinha na sua constituição duas estirpes,
uma do tipo 1 (VIH1) e outra do tipo 2 (VIH2). Possuem “morfologia e estrutura
semelhantes, com uma homologia genómica de cerca de 50.0%, e conduzem a
respostas imunológicas cruzadas, porém distinguem-se por características
antigénicas, moleculares e biológicas” (Levy citado por Azevedo-Pereira &
Lourenço 2004, p.13).
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Com efeito, as elações erradas associadas ao VIH/SIDA fizeram com
que os heterossexuais criassem a ilusão de falsa segurança sem necessidade
de proteção, pois não se encontravam incluídos nos denominados grupos de
risco, envolvendo-se sexualmente com vários parceiros, sem adoção de
comportamentos de prevenção, facilitando a propagação em cadeia do vírus. A
rápida disseminação desta epidemia a nível mundial deveu-se entre outros
fatores às “viagens com finalidade de turismo sexual, as múltiplas situações de
risco por baixo nível sócio económico e cultural, os múltiplos parceiros(as), a
explosão da prostituição e da toxicodependência” (Caetano 2000, p.30).
Considerando os factos apresentados, podemos então afirmar que, a doença não
se limita a uma população específica e propaga-se sem distinção de género,
estatuto social ou região.
Em Portugal: dados e indicadores
O primeiro caso de SIDA em Portugal foi diagnosticado em Outubro de
1983. Até 31 de Dezembro de 2012 o total acumulado de casos de infeção VIH,
notificados em Portugal desde 1985 ascendia a 42 580, dos quais 17 373 se
encontravam no estádio de SIDA. A inexistência de terapia e de vacinação
eficazes para a infeção VIH, bem como a incapacidade de induzir rápidas
mudanças de comportamento, nomeadamente de índole sexual, são as
principais causas da propagação desta epidemia em todo o mundo. “A literatura
sobre a prevenção da infeção pelo VIH é vasta” e aumentamos programas de
prevenção, a começarem em idades cada vez mais precoces (Grilo 1998). Estes
são sem dúvida importantes e cada vez mais necessários.
Os dados apresentados demonstram que a infeção por VIH persiste em
Portugal e documentam a evolução do perfil epidemiológico ao longo dos trinta
anos da história da epidemia no país. O conhecimento desta dinâmica,
particularmente das tendências mais recentes, é da maior importância para o
desenho e otimização dos programas de intervenção, fundamentais para a
redução da incidência da infeção VIH e SIDA no país.
Considerando o Relatório Anual Portugal Infeção VIH/SIDA e
Tuberculose em Números (2013) organizado pelo Programa Nacional para a
Infeção VIH/SIDA e pela Direção-Geral da Saúde e do Relatório Infeção
VIH/SIDA: a situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2012, com a autoria do
Departamento de Doenças Infeciosas, da Unidade de Referência e Vigilância
Epidemiológica e do Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas e
com a colaboração do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA permite-nos
realizar uma leitura atenta dos indicadores sociais e de saúde apresentados, para
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a devida caracterização do fenómeno.
Em suma, o relatório indica que em Portugal, durante o ano de 2012
foram notificados 1551 novos casos de infeção por VIH. A análise das
características demográficas destes últimos revela que 41,1% residiam no distrito
de Lisboa, a maioria (70,7%) registou-se em homens, a idade mediana à data de
diagnóstico foi de 41,0 anos e 28,4% dos casos referiam ter nascido fora de
território nacional. A sua classificação de acordo com o estádio clínico revela que
391 (50,4%) foram identificados como portadores assintomáticos, enquanto 247
(31,8%) encontravam-se no estado de SIDA. A transmissão sexual foi assinalada
na maioria dos casos, com 490 (63,1%) a referirem transmissão heterossexual e
187 (24,1%) a indicarem infeção decorrente de relações sexuais entre homens.
Estes últimos correspondem a 34,1% dos casos registados para o sexo
masculino. A transmissão associada ao consumo de drogas foi registada em 78
casos, que correspondem a 10,0% do total de diagnósticos para o ano em
análise. A pneumonia por Pneumocystis jiroveci foi a patologia mais
frequentemente referida nos casos de SIDA. Foram notificados 139 óbitos
ocorridos durante o ano de 2012. Do total de novos casos de infeção, estes
maioritariamente dão-se na população masculina dos 25 aos 44 anos.
O número de casos notificados de infeção na população imigrante tem
aumentado progressivamente nos últimos anos, apresentando-se acima dos
23% dos casos, 61,7% dos quais são de imigrantes provenientes da África
subsaariana seguida por 12,1% de imigrantes latino americanos. No ano de
2011, constatou-se que 66,6% dos novos casos de infeção notificados em
imigrantes ocorreram no distrito de Lisboa que tem um terço do total de casos
notificados ocorrendo na população imigrante.
De acordo com o estudo “Atitudes e Comportamentos da População
Portuguesa face ao VIH”, de 2012, realizado através de um questionário dirigido
a indivíduos de ambos os sexos com idade entre os 15 e os 64 anos, residentes
em Portugal mostra-nos que: 87% dos pesquisados não admitem ter relações
sexuais com um novo parceiro sem utilização de preservativo e que no ano de
2012, dentre os que afirmam ter relações sexuais ocasionais, nomeadamente
durante as férias, 71,4% referiram utilizar sempre o preservativo e 17,4%
referiram nunca ou apenas ocasionalmente o utilizaram. Desta população, ainda,
55,5% admitem nunca terem feito a testagem para o VIH.
O estudo “Conhecimentos, atitudes e práticas sobre VIH/SIDA de
população imigrante e acesso aos serviços de saúde”, de 2010/2011, do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical/Universidade Nova de Lisboa contempla uma
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população em estudo constituída por indivíduos imigrantes de África, Brasil e
Leste Europeu, acima dos 18 anos, residentes na região de Lisboa e Vale do
Tejo. A investigação apresenta-nos que: 82% da população investigada tem
parceiro regular e maioritariamente apresenta conhecimento sobre as formas de
infeção, porém 65% da amostra não usou preservativo na última relação, 38%
nunca foi submetida à testagem para o VIH, número que sobe para 63% se
pensarmos nos últimos 12 meses. Desta amostra, 91% afirma, no último ano,
não ter participado em campanhas de prevenção e 67% não recebeu
preservativos gratuitos.
A partir dos indicadores apresentados pelo relatório entendemos que,
homens imigrantes de 25 a 44 anos, tem sido o seguimento populacional na qual
há maior incidência do VIH nos últimos anos. Para além disso, compreendemos
que apesar de apresentarem relativo conhecimento acerca de formas de
contaminação pelo VIH, estes, na sua maioria não utilizam preservativo nas suas
relações, não estão inseridos em programas de prevenção do VIH/SIDA, não se
têm submetido a testes de VIH e, tão pouco, recebidos preservativos
gratuitamente.
Esses indivíduos apresentam um conjunto de barreiras pelo fato de
serem imigrantes, moradores de bairros periféricos, possuírem baixos
rendimentos e não terem o devido acesso à assistência médica adequada. Tais
circunstâncias articulam-se criando processos muito específicos de
subalternização a partir da intersecção das categorias raça/etnia e classe. Sobre
a noção de interseccionalidade, Mayorga (2014) diz-nos que:
“É muito importante compreender como essas diferenças se instituem
como desigualdade e devem-se analisar quais os sistemas que as produzem e
também como estão em interseção. Isto porque principalmente categorias como
género, raça, classe e sexualidade expressam-se, muitas vezes, através de
antagonismos. Desse modo, a noção de interseccionalidade será tomada como
uma resposta à necessidade evidente das nossas sociedades para compreender
as formas de opressão de forma articulada, considerando a complexidade das
sociedades contemporâneas, bem como para construir confrontos que possam
ser não fragmentados.”
Ao pensarmos na epidemia da SIDA, compreendemos que camuflar e
ignorar a histórica segregação social e cultural das populações imigrantes e
pobres, é desconsiderar a vulnerabilidade dessas mesmas populações e as
especificidades que requerem as intervenções focadas nesses grupos. É
imprescindível que consideremos o recorte racial/étnico e classista como
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categorias a serem levadas em consideração na criação de um programa de
intervenção nessas populações. Só assim poderemos elaborar melhor as
construções sócio-históricas, políticas, ideológicas e culturais que compõem
essas heterogeneidades e pensar em políticas de prevenção e promoção da
saúde mais legítimas. Pensar em políticas de prevenção e tratamento do
VIH/SIDA é absolutamente complexo e desafiador para o campo da saúde,
considerando os diversos fatores que corroboram para a contaminação e
especificidades para a atuação preventiva nessas populações. Contudo, o
relatório aponta por fim, para algumas estratégias que orientaram a construção
das intervenções a serem aplicadas pelo presente programa tais como: não
apenas o incentivar à utilização do preservativo, mas adaptá-lo a novos contextos
epidemiológicos; reforçar as diferentes estratégias de implementação de
diagnóstico precoce da infeção por VIH, com particular atenção a populações de
maior vulnerabilidade através dos Cuidados de Saúde Primários; e assegurar a
equidade no acesso e a qualidade do tratamento da infeção por VIH
reconhecendo que mais e melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem
com o VIH, também pode contribuir para a sustentabilidade do Sistema Nacional
de Saúde português.
A contextualização apresentada, permite-nos concluir que o aumento da
incidência do VIH na população imigrante que vive na Grande Lisboa trata-se de
um problema psicossocial e afeta diversos setores em muitos aspetos: a
população imigrante em si, os órgãos de saúde publica, a população em geral
(devido ao aumento do risco de transmissão), e de maneira ampla, o governo e
as instituições relacionadas aos imigrantes. Sendo assim, podemos afirmar que
trata-se de um problema aplicado, que necessita de intervenções planeadas e
direcionadas aos grupos que estão diretamente afetados pelas suas implicações.
Além disso, torna-se possível e prioritário, identificar os comportamentos e
crenças em relação à utilização de preservativos e à SIDA, fornecendo-nos
assim, elementos necessários a serem alterados.
A SIDA pode ser definida como uma doença infeciosa crônica coletiva
que se manifesta através de uma miríade de doenças específicas associadas à
infeção pelo VIH (Fee & Krieger 1993), onde a característica da infecciosidade
realça aspetos fundamentais da etiologia, modos de transmissão e possibilidades
de prevenção. Na referida definição o termo “crônico” reconhece a duração
potencialmente prolongada da doença, e o termo coletivo enfatiza o facto de ser
uma doença sobre indivíduos envolvidos em relações pessoais e sociais,
considerando-se os padrões de risco moldados por fatores culturais, sociais e
psicológicos, sendo importante procurar os determinantes subjacentes aos
comportamentos ou estilos de vida que comprometem a saúde dos indivíduos.
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Em suma, defende-se o caráter psicossocial da doença, para além de todos os
elementos biológicos envolvidos.
A inexistência de uma vacina eficaz contra o VIH enaltece a modificação
dos comportamentos sexuais de risco dado tratar-se da única forma de prevenir
a transmissão do vírus e o respetivo desenvolvimento da doença, mortal na
maioria dos casos, ainda assim, é frequente ignorar-se ou marginalizar-se o
elemento humano no pensamento, comportamento e práticas de saúde,
privilegiando-se, nomeadamente, o diagnóstico e o tratamento das patologias,
afastando-se aspetos cruciais da prática sexual. À semelhança do que aconteceu
com muitas infeções sexualmente transmissíveis, os comportamentos de
proteção face à infeção pelo VIH/SIDA deparam-se com diversos obstáculos
psicológicos, sociais e culturais ao controlo da doença.
O sexo seguro e os obstáculos detetados à sua realização apelam a
uma perscrutação do mundo interior, social e cultural dos indivíduos, sem a qual
será́ difícil compreender os significados associados ao uso da proteção sexual e
propor formas de intervenção eficazes. O papel das ciências comportamentais e
sociais para a saúde humana tem sido reconhecido e a sua aplicação ajuda a
compreender as características dos indivíduos de maior risco, a frequência,
contextos e determinantes dos comportamentos de risco e a delinear públicosalvo, programas de intervenção e estratégias de comunicação das mensagens
de prevenção, para referir alguns exemplos (Holtgrave, Doll & Harrison 1997;
Snider & Satcher 1997).
Causas de vulnerabilidade
Os índices epidemiológicos têm revelado uma evidente vulnerabilidade
da população imigrante em Portugal (na área da grande Lisboa oriunda de
Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde), face ao contágio e
propagação do vírus de VIH (entre outras patologias, apresentando um estado
de saúde deficiente, comparativamente à restante população), verificando-se
nestas comunidades tanto uma maior prevalência como uma maior incidência de
novos casos. Face a este cenário importa efetivamente perceber, quais as
causas que contribuem para tal vulnerabilidade, e quais os fatores envolventes
(Gonçalves et al. 2003).
Em primeiro lugar existem algumas considerações gerais que são
apontadas pela literatura e pelos poucos estudos empíricos realizados sobre esta
matéria pelo que, de acordo com o apurado, em Portugal assiste-se a uma subrepresentação na utilização dos serviços de saúde por parte referida, e a uma
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utilização diferenciada entre o hospital e o centro saúde, onde os hospitais são
uma escolha privilegiada, ainda que apenas em caso de sofrimento extremo e
doença aguda. Vários obstáculos de acesso e de utilização dos serviços por parte
da referida comunidade, têm origem quer na população imigrante quer nas
circunstâncias percecionadas pela mesma população, que caracterizam a
imagem das práticas de saúde, e da realidade de Portugal enquanto país de
acolhimento (Gonçalves et al. 2003).
No que à população imigrante nos podemos referir, a situação de
ilegalidade de residência por parte dos seus membros, a respetiva falta de
documentação, criam barreiras legais aos sistemas prestadores de cuidados de
saúde. Esta população apresenta um nível socioeconómico baixo, condições
precárias tanto de habitabilidade como de infraestruturas básicas, onde os seus
membros possuem uma residência geográfica, que consiste geralmente em
bairros periféricos e habitações ilegais. A falta de conhecimentos sobre a
acessibilidade aos serviços sociais e de saúde disponíveis, as barreiras culturais
e linguísticas existentes entre os prestadores e os utentes são considerados
fatores cruciais na integração da população imigrante nos sistemas de prestação
de cuidados de saúde dos países de acolhimento (Gonçalves et al. 2003).
A população imigrante africana é caracterizada, por um conjunto de
crenças, atitudes e normas sociais, frutos de uma realidade cultural que não
privilegia, a prevenção na saúde. Apresentam pouca consciência para a
importância da utilização dos serviços de saúde, ao mesmo tempo que
apresentam receios de possíveis consequências de participação em consultas
médicas, relacionados com a penalização salarial e o risco de perda de emprego.
Por estas razões a utilização regular dos centros de saúde para fins preventivos
e profiláticos e de manutenção de saúde (incluindo o rastreio, diagnóstico e
controlo de doenças sub-agudas e/ou crónicas) não transparece como um
objetivo destes utentes potenciais, sendo que, é frequente o recurso a «métodos
alternativos» mais esotéricos como forma de evitar a utilização dos serviços de
saúde.
Observa-se também que entre jovens e adultos, existem poucos
conhecimentos sobre o VIH o seu modo de transmissão, o que reflete uma falta
de informação existente sobre esta matéria na comunidade. Os estudos
realizados (Dias, de Matos & Gonçalves 2002) com objetivo de determinar as
crenças partilhadas no seio das comunidades, indicam ainda que os homens
estarão menos preocupados com a problemática em estudo, apresentam menos
conhecimentos, sendo assim, são os que potencialmente mais poderão contribuir
para manter ou disseminar a infeção na comunidade. Por outro lado, os grupos
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de mulheres demonstram em geral, preocupação com este problema.
Paradoxalmente os jovens parecem ter uma maior consciência do problema
apesar de não se verificarem por parte deste grupo, comportamentos sexuais
adequados à prevenção. Outro argumento referido para justificar a falta de
proteção é o facto de ambos os parceiros iniciarem a sua vida sexual muito cedo.
O preservativo, quando utilizado está muitas das vezes, associado a relações
sexuais esporádicas. Os adultos em geral, consideram que a utilização do
preservativo se restringe a relações sexuais casuais.
A perceção dos membros da comunidade imigrante, revelam alguma
insatisfação para com os serviços de saúde prestados nos Centros de Saúde,
fatores que contribuem igualmente para uma não adesão a esses mesmos
serviços que se caracterizam por uma maior proximidade geográfica da
população. O longo tempo de espera com lugares sentados insuficientes, as
atitudes negativas e mau atendimento dos prestadores de cuidados de saúde,
revelam alguma hostilidade para com as referidas entidades. A falta de médico
de família, a desadequação do período de funcionamento, as condições físicas
e equipamentos que consideram insuficientes, são outros dos fatores apontados
(Dias, Matos & Gonçalves, 2002).
Nos centros de Saúde verifica-se por parte dos seus profissionais
(principalmente os não médicos) atitudes mais «controladoras» e exigentes, uma
vez que os cuidados estão mais normalizados (protocolos das Direções Geral e
Regionais de Saúde), e atitudes admoestadoras podem transparecer em quem
procura modificar comportamentos (Gonçalves et al. 2003).
Num estudo levado a cabo por Dias, Matos & Gonçalves (2002) onde
os entrevistadores foram constituídos por membros das comunidades formados
para o efeito, são apontados entre os inquiridos diversas sugestões que poderão
contribuir para futuras intervenções com visa a aumentar a representação da
população emigrante nos Serviços de Saúde tais como:
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Uma melhoria de atitude dos profissionais;



Sensibilização dos residentes do bairro sobre a importância da
prevenção da saúde;



Ser dado direito (legal) aos residentes para a sua utilização;



Ser construído um centro de saúde mais perto de alguns bairros.

Sida: O caso português – Um olhar sobre causas, dados e indicadore

Os membros da população entrevistada consideram que não se tem
desenvolvido muito trabalho na comunidade em relação à prevenção do
VIH/SIDA e que as estratégias utilizadas não têm sido as mais adequadas “a
transmissão... no meu modo de ver, eles ainda não conseguiram sensibilizar a
população de como é que a SIDA é transmitida”. Também os jovens argumentam
que algumas instituições e associações envolvidas na prevenção da SIDA,
implementam intervenções preventivas que não têm conseguido sensibilizar e
envolver os jovens “as associações da SIDA estão quase a bombardear a
sociedade com panfletos, número de telefone... o jovem até olha, vê os bonecos
e mete o papel de lado. Mas ler... é o que interessa seriamente”. Referem ainda,
que não acreditam que seja apenas através da distribuição de panfletos que se
promovem as mudanças de comportamentos. Os jovens apontam também a
necessidade de sensibilizar e consciencializar os pais para a importância da
promoção de diálogo com os seus filhos no tema da sexualidade em geral,
afirmando que estes diálogos podem ter um resultado mais positivo do que a
aquisição de informação através de outros meios “Se calhar não é a maneira que
a gente queria receber estas informações, porque se o meu pai tivesse a
aconselhar talvez pudesse ser mais interessante. Agora através da T.V. a gente
sabe que há manipulações, já se fosse o meu pai a falar comigo talvez
acreditasse mais nele no que na T.V.”. Referem também a necessidade de
realização de debates entre grupos de amigos, considerando que esta estratégia
permite um maior esclarecimento e aquisição de conhecimentos nesta área.
Quanto à promoção da utilização do preservativo sugerem a colocação de
máquinas de distribuição de preservativos no bairro, em locais que permitam a
sua aquisição de um modo discreto. Destacam ainda a necessidade de se
promover a participação ativa dos moradores da comunidade e de envolver a
população no processo.
O estudo conclui ainda que será necessário promover uma imagem
social do preservativo que reafirme a sua eficácia no contexto da prevenção, a
sua adequação nos diferentes tipos de relação afetiva, na conversa entre
parceiros, que neutralize a ideia de perda de prazer e que se apresente como
meio de consumo. É fundamental implementar serviços de informação e
acompanhamento dos imigrantes, notadamente aos recém-chegados, no sentido
de possibilitar a integração social, bem como favorecer o acesso aos diferentes
serviços e cuidados de saúde. A população imigrante necessita de informação a
respeito dos recursos disponíveis em termos de saúde, tais como assistência
básica, e referências especializadas.
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Conclusão
Enquanto a propagação da infeção for sensível aos fatores referidos, os
programas de prevenção de natureza psicológica e social, baseados na
compreensão dos determinantes e na dinâmica do comportamento de risco face
ao VIH/SIDA, contribuirão para o controlo da doença, limitando contágios e
intervenções remediativas evitáveis. Neste sentido, entende-se que a
investigação e a intervenção psicológica e social no combate ao VIH/SIDA não
decorrem do facto de se tratarem dos únicos meios disponíveis para deter a
propagação da doença na ausência de vacinas ou de tratamentos eficazes.
Constituem sim, uma parte integrante de qualquer estratégia de controlo de um
problema de saúde pública. Seja qual for o resultado da procura de uma vacina
contra o VIH ou de um tratamento eficaz para a SIDA, esta doença continuará a
requerer a atualização de programas psicológicos e sociais de prevenção. Esta
necessidade coloca-se para que as motivações face ao comportamento sexual
de risco sejam entendidas e tomadas em consideração nas sugestões de
intervenção, permitindo reduzir ao nível mais baixo possível a incidência da
infeção.
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Resumo
O Acordo de Pesca celebrado entre Cabo Verde e União Europeia permite ao
último obter licenças para 28 navios de atuneiros cercadores congeladores; 11
navios atuneiros com canas e 35 navios palangreiros de superfície. Neste
contexto, pretende-se através deste estudo avaliar se este Acordo tem cumprido
o Tratado de Maastricht, de 1992 e analisar a opinião pública sobre o mesmo. A
metodologia aplicada consistiu na análise de artigos científicos e jornalísticos e
inquéritos e questionários aplicados à população cabo-verdiana, pescadores,
agentes de pesca desportiva e organizações ligadas ao setor, tanto
governamental como não-governamental. Os principais resultados parecem
indicar que apesar do acordo vigente seguir de forma coerente os princípios
básicos que direcionam a uma exploração de recursos sustentável,
salvaguardando assim a conservação das espécies, a população cabo-verdiana
inquirida, na sua maioria, deixa transparecer os artigos e alíneas que compõe o
acordo não estão a ser aplicados. A recomendação principal passa por,
estabelecer um limite físico na quantidade de captura de pescado e impor
sanções significativas caso este limite não for cumprido.
Palavras-chave: União Europeia, Cabo Verde, pesca, sustentável, conservação.
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Abstract
The fisheries partnership agreement between the European Union (EU) and Cape
Verde allows the EU to obtain licenses for 25 freezer tuna seiners, 11 pole-andline tuna vessels and 48 surface long liners. Within this context, this document
pretends to evaluate if this agreement has fulfilled the 1992 Maastricht Treaty and
to analyse the public opinion about this agreement. The methods consists of the
analyse of scientific papers and newspaper articles and a direct surveys
conducted among the Cape-Verdean population, fishermen, sport fishing agents
and organizations of this sector, both governmental and non-governmental ones.
The results indicate that although the current agreement targets a sustainable
exploitation of resources it is not being fully applied and most of its limits are not
being enforced. This was the indication that was given by the majority of the direct
interviews to the local stakeholders. The main recommendation is to establish an
objective limit on the amount of fish quota allowance and impose significant
penalties if this limit is surpassed.
Keywords: psychopathological
dependence, motivation.
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Introdução
O desenvolvimento dos países assente num processo sustentável é de
interesse comum, no entanto, para atingir esse objetivo é essencial considerar
as implicações da política económica e o seu impacto na vivência de milhões de
pessoas (MAAP 1999). A democracia, o respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento, boa e
transparente governação em todos os setores da sociedade, bem como uma
participação efetiva da sociedade civil, são uma parte essencial das fundações
necessárias para a realização de um desenvolvimento sustentável centrado nas
pessoas e na sociedade, não descurando a conservação do meio ambiente
(Ferreira 2011).
Cabo Verde é considerado um dos principais “hotspots” de
biodiversidade mundial. No entanto, como todo pequeno estado insular, a
situação básica, tanto das particularidades como da fragilidade da diversidade
biológica, deriva dos processos de isolamento e de recolonização (Livro Branco
sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde, 2004; Rocha & Neves 2007).
Assim, a sua biodiversidade é caracterizada por um elevado número de
endemismos e uma taxa elevada de perdas de espécies. A causa dessas perdas,
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passa pelas precipitações irregulares e mal distribuídas no tempo que têm, desde
sempre, afetado as ilhas, com impactos muito sérios na vida humana e na
biodiversidade terrestre (MAAP 1999; DGA 2004). Não obstante, acredita-se que
os recursos biológicos existentes nas ilhas contribuem para a sobrevivência do
Homem cabo-verdiano se se “integrar o princípio da gestão sustentável do
ambiente em todos os aspetos da cooperação para o desenvolvimento e apoiar
os programas e os projetos desenvolvidos pelos diversos intervenientes nesta
área”1.
Em Cabo Verde são praticadas dois tipos de pesca: a pesca artesanal
com recurso à linha para a pesca de espécies demersais, como a garoupa, e
pesca semi-industrial para a pesca de cardumes semi-pelágicos, como é o caso
da cavala. No entanto, o acordo celebrado entre Cabo Verde e União Europeia
(UE) permite ao último obter licenças para 28 navios de atuneiros cercadores
congeladores2; 11 navios atuneiros com canas e 35 navios palangreiros de
superfície, fazendo jus à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
de 19823. O peixe fresco constitui uma das principais fontes de proteína animal
na dieta alimentar da população cabo-verdiana e o abastecimento do mercado
local é sustentado na quase totalidade pela frota artesanal (DGT 2010; Silva
2013). O consumo médio per capita de pescado é de 18, 8 kg, por ano segundo
estudos que datam de 2010 (Ferreira 2011). O contributo direto das pescas para
o PIB cabo-verdiano situa-se entre 1% e 3%, o que faz com que esteja abaixo do
de outros países africanos, como é o caso da vizinha Guiné-Bissau que
apresenta um valor de PIB de 7-10%. Contudo, ao se considerar o emprego,
exportações, indústria e as alfândegas, este setor pode atingir 8% do PIB,
tornando-se assim, fundamental para a economia de Cabo Verde (Os Acordos
de Parceria no Domínio das Pescas, 2010).
Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo (20102013), o setor das pescas encontra-se estagnado, enquanto o setor dos serviços,
onde se inclui o turismo (66% do PIB em 2008) é o que maior tem expressividade
em Cabo Verde, contudo o país importa quase tudo o que consome o que o torna
num país bastante sensível a perturbações externas. A UE detém uma das

1

Acordo de Cotonou, Artigo 32º, Ponto 1, Alínea a).
Acordo de Parceria no Domínio das Pescas entre a comunidade Europeia e a República
de Cabo Verde (30.12.2006)
3
Tratado multilateral que estabelece os princípios gerais da exploração dos recursos
naturais do mar, como os recursos vivos, os do solo e os do subsolo. A Convenção regula
uma grande província do direito internacional: o direito do mar, que compreende não
apenas as regras acerca da soberania do Estado costeiro sobre as águas adjacentes (e,
por oposição, conceitua o alto-mar), mas também as normas a respeito da gestão dos
recursos marinhos e do controle da poluição.
2
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maiores frotas pesqueiras atualmente a pescar em todos os oceanos do mundo
o que faz com que as suas políticas de pesca tenham um efeito em todo o setor
pesqueiro global (Ferreira 2011). Assim, é necessário que na negociação dos
Acordos haja um verdadeiro equilíbrio entre prioridades e benefícios. A União
Europeia tem procurado ter uma voz forte e ativa na promoção de uma Política
de Pescas que seja mais justa e sustentável através da reforma da Política
Comum das Pescas efetuada em 2002 e atualmente (Keijzer 2012). No entanto,
o trabalho desenvolvido não tem equacionado devidamente o seu impacto no
desenvolvimento de Cabo Verde.
Neste contexto, pretende-se através deste estudo avaliar se o Acordo
de Pesca celebrado entre Cabo Verde e União Europeia tem cumprido o Tratado
de Maastricht, de 1992, que afirma que a “ (…) UE tenha em conta os objetivos
da cooperação para o desenvolvimento na execução de todas as políticas
suscetíveis de afetarem os países em processo de desenvolvimento, e que estas
políticas apoiem os objetivos de desenvolvimento” e ainda, analisar a opinião
pública sobre este mesmo acordo.
Métodos
Área de Estudo
Cabo Verde, país insular com uma área total de 4033 km2, localizado a
455 km da costa ocidental africana, entre as latitudes 14º 23’ 39’’; e 17º 12’ 39’’;
Norte e as longitudes 22º 40’ 39’’; e 25º 22’ 39’'; Oeste é constituído por dez ilhas
e oito ilhéus (Figura 1). A sua localização, inserida numa zona de aridez
meteorológica faz com que o clima seja do tipo tropical seco, devido à latitude e
ambiente Atlântico, submetido ao regime dos ventos alísios do nordeste, com
temperaturas moderadas na ordem dos 24ºC e uma fraca amplitude térmica.
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Figura 1: Representação gráfica da localização do Arquipélago de Cabo Verde, incluída a
distribuição das ilhas. (Fonte: Análise das Instituições e Políticas de Pesca em Cabo Verde,
2011)

Para além de pesquisas bibliográficas com análise de artigos científicos
e jornalísticos, foram realizados inquéritos e questionários de carácter anónimo
à população em geral, a pescadores e agentes de pesca desportiva e a
organizações ligadas ao setor, tanto governamental como não-governamental.
Os subsídios recolhidos foram de abrangência nacional, à exceção das ilhas de
Boavista, Fogo e Brava por falta de uma antena que pudesse aplicar os inquéritos
nestas ilhas. É de frisar que todos os pescadores inquiridos na ilha de São
Vicente afirmaram utilizar a Reserva de Santa Luzia e ilhéus como o seu principal
ponto de pesca.
Resultados
Analisando o Acordo de Pesca celebrado entre a União Europeia e Cabo
Verde, encontram-se coerências referentes à Convenção de Cotonou, e verificase uma clara identificação e ressalvas de aspetos que, se forem bem conduzidos
pelas partes, encaminham para a exploração responsável dos recursos
haliêuticos através da cooperação técnica, científica, humanas e institucionais.
No entanto, analisando o protocolo anexo ao Acordo, no artigo 2º, Ponto 4, este
não prevê um limite físico na quantidade de captura, mas apenas impõe uma
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“sanção” de 65 EUR por se ultrapassar as quotas consagradas. No artigo 4º,
ponto 3, do mesmo protocolo, verifica-se que as partes respeitam as
recomendações e as resoluções da Comissão para a Conservação dos Tunídeos
do Atlântico (ICCAT)4 no respeitante à gestão responsável da pesca, no entanto,
o relatório da ICCAT afirma que as tartarugas marinhas sofrem uma grande
mortalidade por embarcações de pesca industrial. O protocolo não refere a
medidas mitigadoras que se devem procurar adotar aquando da ameaça de
captura acidental de uma espécie ou espécies, tornando-se claro a incoerência
ao Código de Conduta para uma pesca responsável da FAO.
Para o segundo objetivo deste trabalho foram aplicados 197 inquéritos
distribuídos em 99 inquéritos destinados a pescadores, peixeiras e agentes de
pesca desportiva 98 inquéritos destinados a população em geral. A faixa etária
dos inquiridos está compreendida entre 18 e os 79 anos.
Em 78,5% dos pescadores inquiridos (N=93), apenas 21,5% não tinham
ouvido falar sobre o Acordo de pesca. Das 73 pessoas (população em geral) que
já ouviram falar sobre o acordo de pesca, 12 % acreditam que o acordo é bom
para Cabo Verde e 88% têm uma opinião contrária; 77.5% dos pescadores
inquiridos afirmam que as capturas de peixe, de forma geral, têm diminuído
(Figura 2) e 98% afirmam ainda que o atum tem diminuído e 87% afirmam que o
tubarão também tem diminuído à semelhança do atum. Dos pescadores
inquiridos 51% afirma que conhece colegas que tenham começado a praticar
outras atividades5, dos mesmos inquiridos 59% afirma que já pensou em mudar
de profissão.

4

www.iccat.int
Actividades como: apanhador de areia e gravilha, utilizador de artes de pesca ilegal ou
que efectua captura de espécies em época de defeso?
5
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Figura 2: Percentagem de resposta dos inquiridos para a pergunta: “Na sua opinião as
capturas de peixe em CV nos últimos 5 anos: Aumentaram, Diminuíram, Mantiveram-se ou
Não sabe?”

Quanto aos questionários aplicados às instituições governamentais e
não-governamentais, 60% afirmam não confiar nos dados fornecidos pelos
capitães dos navios, pois a não existência de observadores de bordo pode levar
a uma falha na honestidade destes capitães. Acreditam ainda, que existe uma
necessidade imperativa de fiscalização pois estes dados devem comportar uma
grande carga de responsabilidade e atualmente, os dados possuem lacunas. Dos
inquiridos, 80% afirmam que os estudos realizados pela ICCAT podem ser um
início e a sua importância é inquestionável, no entanto, o estudo foi feito em 1993
e portanto é já obsoleto. É crucial que se faça um novo estudo dentro da ZEE
cabo-verdiana e não com base em estudos estatísticos de projeção. 20% dos
inquiridos afirmam ainda que muitos dos dados utilizados pela ICCAT são
fornecidos pelo INDP. Dos inquiridos, 40% acreditam que o acordo não respeita
os tratados internacionais, pois pelo facto de existir uma fiscalização deficiente,
os níveis de pesca acessória são elevados e esses números não são
considerados em estudos e consequentemente na feitura dos acordos. Sendo
assim, os acordos apresentam lacunas. Ainda, 30% afirmam que o acordo
respeita os tratados e convenções internacionais apenas teoricamente, mas na
prática a implementação é pouco respeitosa. 70% dos inquiridos afirmam que a
maioria dos inspetores são primeiramente biólogos, que receberam formação
para serem inspetores de pesca, pelo que as espécies mais frequentes são
capazes de identificar. Contudo adiantam que é necessário haver mais formação
para melhor capacitar esses inspetores, pois que, na verdade, o tubarão e o
espadarte são muito similares quando chegam ao cais de desembarque podendo
tornar a diferenciação numa difícil tarefa para qualquer biólogo e a melhor forma
de driblar a captura de espécies protegidas seria a colocação de observadores a
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bordo, pois assim, eles seriam capazes de observar o peixe fresco facilitando a
identificação e em caso de dúvida retirar uma amostra in situ para posterior
análise genética (Figura 3).

Figura 3: Percentagem (%) de resposta dos inquiridos para o questionário aplicado.

Discussão
Cabo Verde é um país insular constituído por dez ilhas e oito ilhéus. As
ilhas e ilhéus ocupam, no seu conjunto, uma área total emersa de 4033 km2 e
uma zona económica exclusiva (ZEE) que se estende por cerca de 735.000 km2.
A linha de costa é relativamente grande, com cerca de 1020 km, preenchida de
praias de areia negra e branca que se alternam com escarpas (DGA 2004).
Os principais resultados parecem indicar que apesar do acordo vigente
seguir de forma coerente os princípios básicos que direcionam a uma exploração
de recursos sustentável, salvaguardando assim a conservação das espécies, a
população cabo-verdiana inquirida, na sua maioria, deixa transparecer que na
prática os artigos e alíneas que compõe o acordo não estão a ser aplicados.
Neste contexto, acredita-se que este resultado é consequência de duas
problemáticas-base:
i.
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nacional e ao debate acerca do desenvolvimento do arquipélago;
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ii.

o não acompanhamento e monitorização dos resultados das políticas
para o desenvolvimento levadas a cabo pelos doadores em território
nacional.

A política de pescas da UE não inclui quaisquer incentivos para
encorajar os donos dos barcos a evitar a sobre-exploração e garantir o
cumprimento das medidas de ordenação descritas no Código de Conduta para a
Pesca Responsável da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) (FAO,1995). Assim sendo, é imperativo reforçar a Coerência
das Políticas para o Desenvolvimento de forma a dar voz às aspirações dos
países em desenvolvimento para que estes consigam reformular o seu setor de
pescas de forma sustentada e sustentável, permitindo-lhes assim assegurar a
sua segurança e soberania alimentar. Nesse sentido, com base no novo
protocolo rubricado a 28 de agosto de 2014 as partes pretendem que metade da
contribuição anual seja destinada à promoção de uma gestão sustentável das
pescas em Cabo Verde, incluindo o reforço das capacidades em matéria de
controlo e vigilância6.
Com base nas respostas dos inquiridos as soluções passam por:


Colocação efetiva de observadores a bordo e na fiscalização da ZEE
nacional;



Cooperar com a ICCAT para atualização dos dados;



Garantir incentivos aos capitães de navios para a não sobre-pesca,
pesca acessória e pesca de espécies ameaçadas de extinção;



Estabelecer um limite físico para na quantidade de captura de
pescado e impor sanções significativas caso este limite não for
cumprido;



Melhorar a estratégia de divulgação e comunicação entre as
instituições e a população cabo-verdiana;



Reforçar a educação ambiental a diferentes níveis;



Garantir que sejam feitos estudos focando essencialmente as
espécies visadas nos acordos internacionais.

6

Novo Acordo entre UE e Cabo Verde assinado em Janeiro de 2015 e válido até 29 Março
de 2017. O Acordo e respectivo protocolo ainda não se encontram disponíveis ao público.

197

PATRÍCIA RENDALL E TOMMY MELLO

Agradecimentos
Os autores agradecem a todos aqueles que direta ou indiretamente
contribuíram para a realização deste estudo. Este estudo foi realizado no âmbito
do projeto CPD (Coerência das Políticas para o Desenvolvimento) e cofinanciado
pela União Europeia e Camões-Instituto da Cooperação e da Língua. Os
conteúdos são da inteira responsabilidade dos autores e não podem, em caso
algum, serem considerados como expressão das posições da União Europeia.
Referências Bibliográficas
Direcção Geral Ambiente 1999, Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre a
Biodiversidade, Ministério do Ambiente e Agricultura, Praia.
Direcção Geral do Ambiente, 2004, Plano de Acção Nacional para o Ambiente II
2004-2014, Ministério do Ambiente, Agricultura e Pesca, Praia.
Direcção Geral do Ambiente, 2004, Livro Branco do Estado do Ambiente 2004,
Ministério do Ambiente, Agricultura e Pesca, Praia.
Direcção Geral do Turismo, 2010, Plano Estratégico do Desenvolvimento do
Turismo 2010-2014, Ministério de Economia, Crescimento e
Competitividade, Praia.
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, O peixe, fonte
de alimentação, meio de subsistência e de comércio, [Disponível em:
http://www.fao.org/docrep/012/i0765pt/i0765pt09.pdf [Retirado em 25
de Setembro de 2014].
Ferreira P. M. 2011, Cabo Verde: Pescas e Migrações. A outra face da moeda:
O impacto das políticas da União Europeia em Cabo Verde, Instituto
Marquês de Valle Flor, Lisboa.
Keijzer N. 2012, “O Futuro da Cooperação Europeia para o Desenvolvimento: Da
Ajuda à Coerência das Politicas para o Desenvolvimento?”, European
Centre for Development Policy Management, (40), pp. 1-7.
Os Acordos de Parceria no Domínio das Pescas, [Disponível em:
http://www.coerencia.pt/_files/AcordosParceriaPescas.pdf [Retirado em
10 de Setembro de 2014].
Recommendation by ICCAT Amending Recommendation 10-09 on the by-catch
of
sea
turtles
in
ICCAT
fisheries,
[Disponível
em:
http://www.ccsbt.org/userfiles/file/other_rfmo_measures/iccat/ICCAT_2
013-11-e.pdf [Retirado em 25 de Setembro de 2014].
Rocha, C. Y. & Neves A. D. 2007, Estratégia e Plano de Acção para o
desenvolvimento das capacidades na Gestão Ambiental Global em
Cabo Verde, NCSA-GEM, Praia.

198

Coerências e incoerências relativas ao acordo de pesca celebrado entre Cabo Verde e
União Europeia (EU)

Silva, D. 2013, Coerência das Politicas para o Desenvolvimento no âmbito das
Pescas em Cabo Verde: Estudo de Caso, Projecto: Coerência das
Políticas para o Desenvolvimento, Praia.

199

JOSÉ LUIZ RAMOS

200

O português em Cabo Verde – Uma janela para o mundo

O português em Cabo Verde – Uma janela para o mundo

José Luiz Ramos
Universidade do Mindelo, Cabo Verde
joseluizramos@uni-mindelo.edu.cv

Resumo
Este artigo visa dar a conhecer as dificuldades de comunicação em língua
portuguesa em Cabo Verde, quer oralmente, quer por escrito, analisando o
problema sob o ponto de vista do conceito de encontro de línguas, de modo a
trazer contribuições para a equiparação das componentes desse encontro ainda
problemático. São aqui discutidos aspectos contextualizantes desta
problemática, assim como questões relativas a políticas que possam favorecer a
pedagogia da língua materna cabo-verdiana e do português como língua
segunda, no quadro de edificação de um bilinguismo saudável que melhor
operacionalize o desenvolvimento da comunicação cultural, literária e científica
em/de Cabo Verde como membro da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, e que possui
um acordo de parceria especial com a União Europeia.
Palavras-chave: encontro de línguas, língua materna, língua segunda,
bilinguismo, comunicação linguística.
Abstract
The goal of this article is to publicize the weaknesses of communication in
Portuguese in Cape Verde, through an analysis of the problem from the viewpoint
of languages in contact, in order to contribute to the equalizing of the components
of this problematic contact. Other features herein discussed contextualize the
problem and policies that may favour the pedagogy of the Cape Verdean
language as mother tongue and of Portuguese as second language, aiming at the
construction of a healthy bilingualism that may better operationalize the
development of Cape Verde’s cultural, literary, political and scientific
communication as a member of the Community of Portuguese Speaking
Countries and of the Portuguese Speaking African Countries, that has got a
special partnership agreement with the European Union.

201

JOSÉ LUIZ RAMOS

Keywords: languages in contact, mother-tongue, second language, bilingualism,
linguistic communication.

Introdução
O português é a língua oficial e de comunicação entre os oito países
irmãos da CPLP, perfazendo um total de cerca de 245 milhões de falantes, e
sendo ainda a sexta língua mais falada a nível mundial, a quinta mais usada na
Internet e a terceira nas redes sociais Facebook e Twitter, consoante estatísticas
do Instituto Camões da Cooperação e da Língua1, sendo também considerado
como um dos 10 idiomas estrangeiros mais importantes nos próximos 20 anos
no Reino Unido, segundo um estudo do British Council.2 Outrossim, o português
integra a lista das línguas consideradas vitais num horizonte temporal de 20 anos,
partilhando esse estatuto com o espanhol, árabe, francês, mandarim e outros.3
Os autores deste estudo defendem4 a utilização do português como
língua de trabalho da União Europeia e em outros organismos internacionais,
como a Organização dos Estados Ibero-americanos, a União Africana, a
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e a União das Nações
Sul-americanas, acrescido do facto de a língua portuguesa ser o quinto idioma
mais utilizado na Internet.
Contexto linguístico cabo-verdiano
Com apenas meio milhão de almas, existe em Cabo Verde um encontro
de línguas (Weinreich 1968): o crioulo cabo-verdiano, língua materna, em que se
pensa, se vive e se faz cultura, e o português com o papel histórico matricial na
génese do crioulo cabo-verdiano (Pereira, 2006), veículo formal de transmissão
de conhecimentos no sistema educativo cabo-verdiano, da administração, de
registo escrito de uma maioria esmagadora de documentos correntes e de
contacto com as diásporas lusófonas de igual modo espalhadas por esse mundo
comum da emigração.

1

http://www.iilp.cplp.org
http://www.iilp.cplp.org
3
http://www.iilp.cplp.org
4
http://www.iilp.cplp.org
2
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A população estudantil cabo-verdiana com cerca de 130.000 alunos 5
(Anuário da Educação em Cabo, 2014), comunga um constrangimento
preocupante – a dificuldade de expressão em português, tanto a nível da escrita
como da oralidade, com reflexos óbvios nas restantes unidades curriculares, o
que conduz a interrogarmo-nos sobre o porquê desta fraqueza. Qual será a
causa: i) a inexistência de ensino da língua materna, base de aprendizagens
linguísticas posteriores; ii) métodos de ensino do português como se de língua
materna se tratasse; iii) inexistência de formação de professores para o ensino
do português como língua segunda?
Este contexto suscitou um novo olhar sobre o desempenho actual em
língua portuguesa em Cabo Verde, factor importante do sucesso escolar,
desenvolvimento pessoal e profissional, constituindo um processo
fundamentalmente assente em dois tipos de necessidades reais de
comunicação: as funcionais e as sociais, quer a nível intranacional quer
internacional.
Aquisição e aprendizagem de línguas em Cabo Verde
Acreditamos que muitas das dificuldades que os alunos experimentam
derivam directamente do tipo de ensino que lhes tem sido imposto isto é, a
representação da língua, ou melhor a má representação da língua como um
conjunto de elementos formais a serem manifestados e apreendidos através de
habilidades linguísticas fora de um contexto comunicativo autêntico e sem
propósitos reais de comunicação. Tal modelo de língua é distante da experiência
do aluno e não será de admirar que surjam muitas dificuldades na sua apreensão
segundo Widdowson (1984).
Os conceitos de aquisição e aprendizagem de língua rezam que
proficiência em língua segunda ou estrangeira não é resultado da acumulação
de informações e conhecimento a respeito de regras gramaticais (Krashen 1987).
Apontam ainda o facto de o ensino de línguas eficaz não ser aquele que depende
de receitas didácticas em pacote, de prática oral repetitiva, ou que busca apoio
de equipamentos electrónicos e tecnologia, mas sim aquele que explora a
habilidade do instrutor em criar situações de comunicação autêntica,
naturalmente voltadas aos interesses e necessidades de cada grupo e cada
aluno, que funciona não necessariamente dentro de uma sala de aula, que
enfatiza o intercâmbio entre pessoas de diferentes culturas, e que dissocia as

5

65.954 no ensino básico, 52.427 no secundário e 12.227 no superior.
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actividades de ensino e aprendizagem do plano técnico-didáctico, colocando-as
num plano pessoal-psicológico.
Widdowson (1984) corrobora que o ensino de qualquer língua deve
basear-se numa abordagem racional que tenha em conta a natureza da língua e
as actividades do utilizador, devendo-se associar as habilidades comunicativas,
previamente relacionadas com as capacidades linguísticas já em operação na
própria língua, com as mesmas relativamente à língua segunda ou estrangeira.
Macedo (2003, p. 76) introduz uma nova variável e interroga-se se a
subordinação cultural afecta o desempenho académico e, por outro lado, qual é
a correlação entre estratificação social e sucesso escolar. Isto leva a reflectir
sobre o papel que a identidade cultural desempenha entre os estudantes
subordinados relativamente à resistência linguística. Será que a depreciação da
cultura e da língua de um estudante afecta a sua capacidade de leitura e
expressão? Poder-se-á dizer que as condições materiais que propiciam a miséria
humana afectam o desenvolvimento académico?
As competências linguísticas e culturais respeitantes a uma língua são
alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma consciencialização,
uma capacidade e uma competência de realização interculturais. Permitem ao
indivíduo o desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, maior
capacidade de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas
experiências culturais. Os aprendentes tornam-se também mediadores, pela
interpretação e tradução entre falantes de línguas que não conseguem
comunicar directamente (Ministério da Educação/GAERI, 2001, p. 73).
Bilinguismo e política linguística
O estatuto de língua oficial de que goza o português não se deve apenas
a questões de pragmatismo político mas também a aspectos essenciais de
natureza histórica e cultural, pois já dizia Amílcar Cabral que o que de melhor nos
deixou o colonialismo foi a sua língua. São cinco séculos de história que
moldaram uma parte substancial de toda a vida e cultura cabo-verdianas sob os
mais variados prismas.
É consensual que se deve apostar numa política linguística que defenda
e crie as necessárias condições para uma sã e fecunda convivência entre a
língua materna e a língua segunda em Cabo Verde, e seja plenamente imbuída
de respeito etimológico, condição sine qua non para que se caminhe numa
direcção em que um dos principais factores deste processo de formação do
bilinguismo nas crianças seja a escola, aliada ainda ao facto de as crianças
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poderem também tornar-se bilingues devido a outros factores relacionados com
decisões e estratégias decididas pelos pais. Por exemplo:
a)

Os pais terem decidido adoptar, por motivos particulares, uma
estratégia de educação que venha a produzir esse resultado;

b)

Os pais terem decidido utilizar apenas uma língua em casa, uma das
duas disponíveis no nosso caso;

c)

Uma terceira estratégia que é usar uma língua inicialmente e, então,
numa determinada idade introduzir a outra língua;

d)

Utilizar as duas línguas de forma intermitente dentro e fora da família,
deixando factores como o tópico, a situação, a pessoa e o lugar
determinar qual a língua a ser usada; e

e)

Finalmente, a língua da maioria falada pelo pai ou pela mãe poder
tornar-se dominante quando a criança for para a escola e começar a
interagir com a comunidade fora de casa.

O essencial, entretanto, para manter a língua ‘mais fraca’ e, portanto, o
desenvolvimento do bilinguismo, é que a criança sinta a necessidade de usar as
duas línguas no seu dia-a-dia.
É de realçar, por outro lado, que o grau de bilinguismo alcançado não
está relacionado com o facto de as duas línguas terem sido adquiridas simultânea
ou sucessivamente. Assim, no caso concreto de Cabo Verde, o português, que
já é língua oficial e de situações formais de comunicação, deve ter o seu espaço
alargado através de um ensino mais eficaz para que ganhe o estatuto de língua
do quotidiano informal em paralelo com a língua materna que, por seu turno e
em contrapartida, deve ver reconhecido o seu estatuto oficial ao lado do
português através do reforço do seu uso formal, e na implementação do seu
ensino nos módulos primário, secundário e superior. Só assim se poderá
construir o verdadeiro bilinguismo funcional a nível de todas as camadas da
população fazendo o devido aproveitamento do período crítico em que a criança
não tenha apenas dois léxicones, mas também duas gramáticas em perfeito e
harmónico funcionamento comunicativo.
O principal efeito da dominância é que não só a língua ‘mais forte’ é
mais desenvolvida do que a mais fraca (mais sons são isolados, mais palavras
são aprendidas, mais regras gramaticais são inferidas), mas também que a
língua ‘mais forte’, neste caso o crioulo cabo-verdiano, interfere com ou influencia
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a ‘mais fraca’, o português, verificando-se, mais tarde, novas interferências a
nível fonológico, morfológico, e sintáctico, que produzirão falhas graves nas
capacidades de comunicação, objectivo que se pretende ultrapassar ao longo do
percurso escolar do aluno, bem como na sua vida profissional, posteriormente.
Também, certas construções são mais fáceis de internalizar, e a exposição a
uma ou à outra das duas línguas em contacto também constitui factor
determinante.
Do ponto de vista cognitivista, existem dois aspectos importantes a
considerar: i) as vantagens do bilinguismo e ii) a relação entre a idade de
aquisição e domínio da língua.
Para os primeiros teóricos e pesquisadores desta temática, o
bilinguismo produziria deficits cognitivos, por isso considerava-se que o esforço
cerebral exigido para dominar as duas línguas, em vez de uma só, certamente
diminui o poder que a criança tem de aprender outras coisas que poderiam e
devem mesmo ser aprendidas (in Garcia et al. 1998, p. 148). De acordo com essa
visão, a capacidade cognitiva de uma pessoa é limitada. Os bilingues pensariam
com menor eficiência visto que os seus cérebros armazenam dois sistemas
linguísticos diferentes. As pesquisas iniciais sobre o bilinguismo pareciam apoiar
essa conclusão mas foram invalidadas por estudos subsequentes.
Margaret Matlin (2003, p. 227), citando vários especialistas, defende
que os bilingues parecem levar algumas vantagens sobre os monolingues, para
além de ganharem fluência na segunda língua. Vejamos alguns exemplos:
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a)

Adquirem mais perícia na língua materna (Diaz 1985 & Lambert et al.
1991);

b)

Parecem possuir maior probabilidade de compreender que certas
palavras são formadas por dois elementos (Campbell & Sais 1995);

c)

São mais conscientes das componentes fonológicas da linguagem
(Bruck & Genesee 1995; Garcia 1998);

d)

Mostram-se mais conscientes da arbitrariedade dos signos linguísticos
(Bialystok 1987; Cromdal 1999; Hakuta 1986) e melhor desempenho
metalinguístico (Bialystok 1988; Campbell & Sais 1995; Galambos &
Goldin-Meadow 1990; Galambos & Hakuta 1988);
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e)

Os bilingues são mais conscientes de certos aspectos pragmáticos
(Genesee 1975) e acompanham melhor as instruções complexas
(Hammers & Blanc 1989; Powers & Lopez 1985);

f)

Têm melhor desempenho que os monolingues em testes de criatividade
(Hammers & Blanc 1989; Ricciardelli 1992; Scott 1973);

g)

Têm melhor desempenho em tarefas de formação de conceitos e em
testes de inteligência não-verbal que exijam reorganização de padrões
visuais (Pearl & Lambert 1962);

h)

Também obtêm notas mais altas em tarefas de resolução de problemas
que exijam que se ignore informações relevantes (Bialystok & Codd
1997; Bialystok & Majumder 1998);

Por outro lado as desvantagens de ser bilingues são triviais, como por
exemplo a alteração subtil da pronúncia de alguns sons em ambas as línguas
(Caramazza 1973; Sancier & Fowler 1997) e/ou uma ligeira lentidão em tomar
alguns tipos de decisão sobre a linguagem, embora seja pouco provável que isso
iniba a comunicação (Taylor & Taylor 1990).
Outra questão importante é a relação entre a idade em que se começa
a aprender uma segunda língua e a proficiência que acaba por se alcançar nessa
mesma língua. Alguns teóricos sustentam a hipótese do período crítico,
argumentando que a habilidade de adquirir uma segunda língua se limita ao
período em que o cérebro e o aparelho fonador ainda estão ‘amadurecendo’
amadurecendo. Outros defendem que o cérebro é bem mais ‘plástico’ do que a
sugestão do período crítico, visto que sabemos todos que os adultos são capazes
de vir a dominar uma segunda língua.
A resposta à controvérsia sobre o período crítico parece relacionar-se
com a escolha da variável dependente, ou seja, depende de os pesquisadores
estarem a medir a fonologia, o vocabulário ou a gramática, segundo um estudo
sobre esta matéria (Fledge 1999, pp. 78-104).
Sejam quais forem os fatores conducentes ao bilinguismo – sociais ou
pessoais, planeados ou não – a maior parte dos observadores concordam que
as crianças possuem uma capacidade maior de se tornarem bilingues ou mesmo
multilingues, daí a necessidade de priorizar condições para um desempenho
cabal tanto na língua materna como em português.
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Constata-se, entretanto, que em muitos países desenvolvidos, os
estudos relativos ao ensino de língua segunda, e também língua estrangeira, têm
sido muito bem-sucedidos, devido às novas teorias e aos avanços tecnológicos
que se vêm verificando, fatores também merecedores de atenção no caso de
Cabo Verde tendo o Ministério da Educação e Desporto afirmado que o Governo
pretende reforçar o ensino do português, pois foi já constatado que do bom
desempenho em português depende o êxito das restantes disciplinas integrantes
dos Planos Curriculares.6
Segundo Veiga (2004, p. 108), toda a política linguística necessita de
suportes, sendo que a cabo-verdiana deve estar assente em princípios,
metodologias, estruturas, metas e etapas bem delineadas, e ser governada pelo
realismo, pela pragmática, pela complementaridade, descentralização e
integração.
Diz-nos este mesmo autor (ibid.: pp. 66-68), ao referir-se ao português
como espaço aberto, que já desde o seu nascimento que a língua portuguesa foi
e é capaz de se afirmar como um espaço aberto onde o diálogo, a tolerância e o
inter-relacionamento acontecem. Doutro modo, já não existiria. Mais ainda afirma
que a capacidade de a língua portuguesa aceitar a diversidade torna-a não só
universal como ainda mais rica e original em relação às outras línguas europeias
de colonização, acrescentando Teyssier (1985 cit. in Veiga, 2004, p. 67) que
dentro da diversidade existe um limiar que não deve ser ultrapassado: é o ponto
além do qual a intercomunicação desaparece.
Bilinguismo e política linguística
As literaturas africanas de expressão portuguesa começaram mais cedo
do que as suas congéneres francófonas ou anglófonas, contando já com mais de
150 anos. Em Cabo Verde, são de louvar as iniciativas de criação e a militância
de muitas sociedades recreativas e culturais, que visavam não só promover a
vida cultural e social do arquipélago, como também combater a ignorância,
potenciando um maior convívio e o enriquecimento humano através de
publicações, jornais e revistas. Desde 24 de Agosto de 1842 (ilha da Boavista),
que Cabo Verde passou a dispor de uma imprensa produzida nas ilhas
(Pereira,1986, p. 28), o que possibilitou um salto qualitativo do arquipélago e das
suas gentes em termos de leitura e informação em língua portuguesa.

6

http://www.mesci.gov.cv
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Nos finais do século XIX, a imprensa local estava sob a liderança das
elites locais empenhadas no progresso da terra, por vezes recorrendo até a uma
linguagem forte e determinada. Os excelentes resultados verificados ficaram
também a dever-se à criação de escolas primárias, bibliotecas, e ao Seminário
de São Nicolau fundado em 1866 que, com a divulgação de ensinamentos e
bibliografia diversa, ajudaram a formar e a promover cabo-verdianos de grande
craveira: José Lopes, Aurélio Gonçalves, Baltasar Lopes, os ‘esperançosos
moços da literatura cabo-verdiana’ (Barbosa Ferreira, Barreto de Carvalho,
Francisco Duarte, Lela Lopes, Mário Pinto) e muitos outros que marcaram as
letras cabo-verdianas.
Este facto, aliado a um processo de caldeamento cultural, pacífico e
original, onde se misturam valores africanos e europeus, plasmaram um tipo de
homem particular e a modernidade patente na revista Claridade, com o seu duplo
aspeto de regionalismo e universalismo, a seguir ilustrado nos excertos de
Chiquinho e Hesperitanas:
Nha Rosa, se você contar mais histórias, dou-lhe uma mãozada de
herva para você encher de melaço o pito do seu cachimbo (Chiquinho, p. 23).
Tu tinhas o valor antigo de um Romano
Expondo pela pátria o peito, às vezes, nu.
Bayard português, eras um Espartano!
E no mundo quem foi mais bravo do que TU?
Minha gente africana – homens outrora escravos
Aos quais tu destruíste os seus grilhões de vez -,
Há-de ir sempre ao Panteão santíssimo dos Bravos
Ajoelhar-se, chorando, a orar por ti, Marquês! …
(Hesperitanas, p.171)
A ação do grupo de intelectuais que deu origem à Claridade encontraria
por isso um clima literário muito bem adubado pela sua tradição intelectual de
fundo romântico e favorável à renovação poética e à legitimação de uma
verdadeira e moderna literatura cabo-verdiana em língua portuguesa, com
exemplos vários de ensaios, narração histórica, novelas, romances e poesia de
um apuro extremamente bem equilibrado.
O percurso histórico que anima a nossa literatura ficou marcado por uma
quota notável de mulheres a escrever poesia no século XIX: Antónia Pusich,
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Gertrudes Ferreira Lima, Mª Luísa de Sena Barcelos entre outras. Com a
naturalização e desenvolvimento das escolas com as leis emanadas por Passos
Manuel em 1886, verifica-se um surto de autores no início de 1900, sendo de
realçar os nomes Loff de Vasconcelos e Pedro Cardoso com a grande prosa
polémica.
Em paralelo, o Gabinete de Leitura da Praia (1894) contribuiu também
para que toda a intelectualidade cabo-verdiana fosse formada em Cabo Verde,
gerando-se, consequentemente, uma consciência de autoctonia muito vigorosa.
A afirmação da autoctonia, da escrita, do autor e da autoridade, é contemporânea
e é concomitante à exibição da maturidade de saber escrever em português,
como aponta Amílcar Cabral nos seus textos teóricos (Carvalho, 2000).
Cabo Verde prenhe de anseios e armado com a grandeza literária da
língua portuguesa, com a sua singularidade do Atlântico Norte e com uma história
permeada de vicissitudes climáticas, possui uma dimensão existencial que
assenta na relação com o outro, e que por má-fé foi chamada de evasionismo e
escapismo. Trata-se, entretanto, de um dado essencial do cabo-verdiano e sem
paralelo noutras literaturas lusófonas, e que edifica a dimensão filosófica desta
existência, cujas especificidades de expressão literária em português é preciso
preservar e ampliar (Carvalho, 2000, p. 18), uma vez que a língua portuguesa
não é neutra - o português abrange latitudes e culturas muito diferenciadas, foi
submetido a fenómenos históricos importantes, e passou por regiões que lhe
acrescentaram valores que não estão presentes noutros sítios.7
Conclusões
Urge esmiuçar esta complexa problemática, o que requererá uma
definição de políticas de educação que tenham em devida conta o quadro da
configuração bilingue cabo-verdiana e novas atitudes no tocante ao ensino e
implementação tanto da língua materna como da língua segunda junto das
gerações hodiernas, de modo a capacitá-las para uma comunicação científica
intranacional e internacional mais efetiva e com maior nível de profundidade e
acessibilidade ao conhecimento.
Prevê-se, com a melhoria de desempenho comunicativo decorrente de
políticas linguísticas imbuídas de preservação etimológica da língua caboverdiana, assim como das variantes regionais em termos ortográficos e
estruturais, um salto qualitativo- educacional em níveis subsequentes e uma
7
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inserção linguisticamente mais sólida de Cabo Verde no contexto internacional
pela otimização de tudo quanto a quase milenar língua portuguesa pode
proporcionar a par da consciência da língua materna, base de toda a
aprendizagem e desenvolvimento morfossintático posterior.
Referência recomendável é o preceituado no Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas pela sua profundidade e atualidade científicas,
que certamente trarão benefícios ao design de uma política linguística moderna
e integrativa em Cabo Verde.
Recomendamos um estudo aprofundado da configuração bilingue com
vista a iniciativas de implementação relativas ao ensino/aprendizagem das
variantes da língua cabo-verdiana em paralelo com o ensino do português como
língua segunda, ao estabelecimento de objetivos funcionais e respetivas
competências para ambas, bem como do devido engajamento de todas as
instituições afins para garantia do sucesso deste importante legado, a língua de
Camões, a janela de Cabo Verde para o mundo da comunicação científica e do
conhecimento globais.
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