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Capítulo	1.	Contextualização	e	Argumentação	do	
Estudo

• Nesta perspetiva, na minha Tese de Doutoramento procurarei fundamentalmente caracterizar e
identificar os meios de Resolução de Conflitos Extrajudicial no Âmbito das Pescas.

• Ora, os meios de Resolução de Conflitos estão previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, assinada em Montego Bay, na Jamaica, na sessão de
encerramento da lll Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas tarde ratificada por
instrumento, de 20 de Dezembro de 1996.

• Pela sua importância acadêmica e jurídica, o meu objetivo com o estudo dos meios de Resolução
de Conflitos Extrajudiciais no Âmbito das Pescas, em sede de Tese de Doutoramento consiste em expor
e problematizar os aspetos caracterizadores do regime em vigor, salientando a questão relativa aos
meios Extrajudiciais disponíveis nos diferendos piscatórios, parece-me bastante pertinentes, entender o
que acontece aquando o Conflito entre Estados e os meios Extrajudiciais disponíveis ao seu alcance para
solucionar o Litigio/ Conflito.



Problemática	e	Pertinência	do	Estudo

• Pela sua importância acadêmica e jurídica, o meu objetivo com o estudo dos meios de Resolução
de Conflitos Extrajudiciais no Âmbito das Pescas, em sede de Tese de Doutoramento consiste em
expor e problematizar os aspetos caracterizadores do regime em vigor, salientando a questão
relativa aos meios Extrajudiciais disponíveis nos diferendos piscatórios, parece-me bastante
pertinentes, entender o que acontece aquando o Conflito entre Estados e os meios Extrajudiciais
disponíveis ao seu alcance para solucionar o Litigio/ Conflito.

• Nesse domínio, consciente da dificuldade com que me debaterei, tudo farei para que a minha
investigação e elaboração da Tese de Doutoramento fiquem marcadas pela objetividade, pela
clareza e pelo rigor da análise científica.

• Finalmente, importa referir que espero que a presente Tese
contribua sobremaneira para o desenvolvimento das minhas capacidades
académicas, nomeadamente no que concerne a capacidade de
argumentação, raciocínio, demonstração e discurso.



Na elaboração da Tese a que me proponho, a Metodologia de Trabalho a ser adotada
assentará, fundamentalmente, em quatro linhas de orientação:

• Calendarização das diferentes fases de execução da Tese através da elaboração de um plano
de orientação;

• Investigação profunda e tendencialmente exaustiva das fontes Doutrinais e Jurisprudenciais,
de Âmbito maioritariamente Internacionais;

• Análise crítica das fontes recolhidas, nomeadamente pela contraposição de diversas posições
Doutrinais e jurisprudenciais sobre idênticas questões Jurídica;

• Redação da Tese de Doutoramento e sua revisão.
• Na minha opinião, entendo que a metodologia que considero adotar se adequada ao âmbito

e ao nível da investigação científica exigida para o estudo da temática a que me proponho,
sendo certo, porém, que a calendarização das diferentes fases da execução da Dissertação
será meramente indicativa e não necessariamente imperativa. Porquanto, entendo que a
própria Calendarização da Dissertação será conduzida tendencialmente em função das
necessidade de investigação que se revelem necessária no decurso da Tese.

Metodologia



O	Mar	e	a	Identidade	Marítima

• O mar é sem dúvida a grande fronteira do Século XXl, assente na grande expansão evolução do
Direito Marítimo na última metade do Século, que prossegue até aos dias de hoje e continua.

• Essa expansão é notória nas tensões, nas perspetiva históricas ligadas ao Mar, na globalização das
problemáticas marítimas, na progressiva escassez de alguns recursos que podem ser substituídos
por muitos existentes no mar a par da evolução científica e tecnológica.

• O desenvolvimento do mar e das suas zonas costeiras, permite a todos os Países dar uma resposta
eficiente, e no sentido de ampliar o seu crescimento, desde logo começando pela promoção do seu
Turismo, Recursos Naturais, Trocas Comerciais, entre outras que favorecem e muito a
Competitividade Económica em uma Escala Mundial.

• A identidade marítima, assenta na geografia e dimensão dos territórios,
visando o espaço marítimo pertencente a cada um, contribuindo para
o ordenamento do espaço marítimo.



Conceito	de	Mar

• O mar é imenso, algo que não se alcança, o seu fim com um olhar, é uma grande massa de água salgada
que cobre aproximadamente três quartas partes da superfície do nosso Planeta, tem como característica a
sua ondulação elevada que se move no mar com os ventos, sujeita aos fenómenos dasmarés.

• No mar extenso, passam diariamente milhares de barcos cruzando oceanos, em todas as direções e
sentidos e com as mais diversas finalidades, Transporte de Pessoas e Bens, Transações Comerciais, Pesca,
entre outras.

• Mas a importância do mar, vai muito mas além, o seu papel é fundamental para a existência de vida na
terra,uma vez que 70% do oxigénio é produzido pelo fitoplâncton marítimo.

• Além disso, é decisivo para o clima, as nuvens formam-se através da água do Mar que depois de
evaporada e filtrada se transforma em água doce.

• A acrescentar e para enfatizar a sua enormidade destacam-se como mas valia a sua importância e
imprescindibilidade em várias áreas tais como: A Pesca, os Transportes Marítimos, os Desportos Náuticos,
a Investigação Biológica, a Botânica, a Biotecnologia, os Recursos Minerais Diversificados, a Exploração de
Petróleo e Gás Natural, a Exploração de Energias Renováveis, o Lazer Marítimo, nos Estudos Geológicos
Marinhos, na Hidrografia, na Cartografia, na Meteorologia, na Gestão e na Preservação dos Recursos
Marítimos.

• O mar tem ainda muito para oferecer escondendo nas suas profundezas muitos recursos ainda
desconhecido para o homem, no entanto para um maior e melhor aproveitamento do potencial marítimo,
o mesmo deverá ser realizado de forma consciente, sustentável e ecológico de forma a proteger e
preservar a enorme riqueza e base da sustentabilidade da vida na terra que é omar.



Conceito	de	Navio

• A convenção exige que para que o navio possa ser caracterizado como de determinada
nacionalidade deverá obrigatoriamente haver um “vínculo substancial” entre as partes.

• Nestes termos concluimos que a questão da atribuição da nacionalidade aos navios é de vital
importância no âmbito do direito internacional e do direito aduaneiro. Tal relevância decorre
especialmente em virtude de que ao ser definida a nacionalidade é também definida a
competência do estado que terá o dever de regulação e também o poder de exercer determinadas
intervenções.

• O que se pretende afirmar é que os estados possuem a legitimidade e autonomia para determinar
a legislação aplicável e de igual modo os seus tribunais possuem o dever de aplicar a aludida
legislação sempre que instado para tanto. Essa posição está em total consonância com as regras
gerais do direito internacional público e é adotada hodiernamente pela grande maioria dos
estados.



Direito	Internacional	do	Mar	e	Direito	Marítimo

• A maior parte da superf ície da terra, é constituída por água os oceanos cobrem mais de 70% da
superfície terrestre a sua imensidão é inigualável.

• O homem, lutador e ambicioso por conquistas por mais de milénios, tem vindo a conquistar este
mundo líquido e misterioso e, por assim dizer, sem fim, por meio da navegação, como tem também
procurado apropriar-se de grandes áreas dos oceanos para os seus próprios e variados fins.

• Tem-se argumentado muitas vezes que toda a história do direito do mar se deve devido a grandes
conflitos, entre dois conceitos diametralmente a soberania territorial do estado e a liberdade dos
mares.

• Para dar fim, ou pelo menos subtrair todos os impactos litigiosos foi pensada a criação da
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que foi adotada em Montego Bay, Jamaica,
em 1982, entrando esta em vigor, no dia 16 de novembro de 1994, e então sim com a finalidade de
normalizar todas as questões controversas existentes em relação ao direito do mar.



A	Convenção	das	Nações	Unidas	sobre	o	Direito	do	Mar

• Sem ir mais longe para retratar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, temos
precisamente o seu preambulo que de forma sucinta clara e transparente nos demonstra a sua
finalidade e objetivo do seu fim, que é basilarmente com o desejo, de poder resolver todos os
litígios relacionados com o Direito do Mar, pois na CNUDM, estão todos os dispositivos, para que os
estados possam, a vim recorrer aquando houver alguma perturbação na qual, dois ou mas estados
possam ter a quem recorrer Juridicamente.



Política	do	Mar

• São criados vários mecanismos com o intuito politico e necessário para assegurar, de forma
objetiva, o Desenvolvimento Económico Politico e Social de Portugal em linha com a sua estratégia
nacional para o mar, aposta claramente no processo em curso de consolidação de uma Política
Marítima Europeia, que promova um ambiente marinho mais produtivo e saudável para as
presentes e futuras gerações, garantindo a adequada segurança, vigilância e monitorização do mar
e assegurando que os objetivos do desenvolvimento sustentável são plenamente alcançados a bem
do emprego, qualidade de vida e desenvolvimento económico.



Direito	Comercial	e	Marítimo	Internacional	

• Nos termos do Decreto- Lei 352/86, artigo 1.º Contrato de transporte de mercadorias por mar é
aquele em que uma das partes se obriga em relação à outra a transportar determinadamercadoria,
de um porto para outro, diverso, mediante uma retribuição pecuniária, denominada frete, ou seja,
o contrato de transporte de mercadorias é um contrato pelo qual uma das partes (carregador)
encarrega outra (transportadora) de deslocar determinada mercadoria de um local para outro e de
a entregar, pontualmente, ao destinatário, mediante retribuição.



Os	Conflitos	entre	Estados	no	Âmbito	das	Pescas

• A pesca "pacificada" é uma tentativa que já vem surgindo a longos séculos, mas ainda se assiste e
se vive num período de conflitos entre os agentes da pesca que inclui grandes confrontos
fronteiriços entre estados.

• Numa tentativa de preservação das espécies piscícolas, e num consenso entre estados sobre esta
matéria tem havido uma reflexão pública acerca da proteção dos recursos, estimulando uma
sensibilidade com a ajuda de vários órgãos para este problema que se tornamundial.

• A União Europeia oferece aos seus Estados-Membros os meios para que estes possam apresentar
ao mundo uma posição comum em matérias importantes para o nosso bem-estar económico,
prosperidade e paz.

• Reconhecendo a necessidade de celebrar um acordo internacional no âmbito da FAO, ao abrigo do
artigo XIV do ato constitutivo da FAO, tem como objeto o presente acordo a prevenir, impedir e
eliminar a pesca INN através da aplicação demedidas do estado do porto eficientes e, destemodo,
assegurar a conservação a longo prazo e a exploração sustentável dos recursos marinhos vivos e
dos ecossistemas marinhos.


