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Como Tornar-se Parte Contratante do
Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migratórias 
da África-Eurásia (AEWA)
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Porquê Proteger as Aves Aquáticas Migratórias?

• As aves aquáticas migratórias constituem uma parte importante da diversidade biológica global 
que, em consonância com o espírito da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992 e da 
Agenda 21, deverá ser conservada para benefício das gerações presentes e futuras.

• As aves aquáticas migratórias encerram valores ambientais, ecológicos, genéticos, científicos, 
estéticos, recreativos, culturais, educativos, sociais e económicos.

• As aves aquáticas migratórias percorrem naturalmente distâncias consideráveis, atravessando 
muitas fronteiras internacionais durante as suas deslocações regulares para os locais onde 
passam o inverno ou se reproduzem. Nas suas longas deslocações, dependem de habitats 
que servem como locais de paragem em diversos países e estão expostas a diversas situações 
e ameaças. Muitas aves aquáticas são extremamente vulneráveis a distúrbios provocados pelo 
homem e à degradação do habitat, assim como aos efeitos das alterações climáticas. Para 
minimizar estas ameaças, todos os estados da área de distribuição de uma população de aves 
aquáticas têm de trabalhar em conjunto.

AEWA – uma Ferramenta para a Cooperação Internacional

Equanto Parte do Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migratórias da África-Eurásia 
(AEWA), o seu país poderá contribuir significativamente para a conservação das aves aquáticas 
migratórias e dos seus habitats ao longo de todo o seu percurso migratório.

As Partes da Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias Selvagens (CMS) obrigam-
se a desenvolver acordos especiais para espécies com um estado de conservação desfavorável e 
que possam beneficiar com a cooperação internacional. O AEWA é um desses acordos, celebrado 
em 1995 e desde então administrado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(UNEP). É um Acordo Ambiental Multilateral com o propósito de manter e restituir às aves aquáticas 
migratórias, ecologicamente dependentes de zonas húmidas pelo menos em parte do seu ciclo de 
vida anual, um estado de conservação favorável. 

Todos os Estados da Área de Distribuição na região da África-Eurásia são convidados a tornarem-se 
Parte do AEWA. Enquanto a CMS adota medidas de conservação direta apenas em relação a muito 
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poucas espécies de aves aquáticas em perigo de extinção, o AEWA disponibiliza uma ferramenta 
de implementação muito mais adaptada relativamente a 255 espécies de aves aquáticas migratórias 
na região da África-Eurásia. Devido à ampla e diversa área geográfica que abrange, o AEWA 
tem a maior número de Estados da Área de Distribuição de todos os Acordos da CMS e dispõe 
também da maior ferramenta de conservação de rotas migratórias do mundo. Com a implementação 
plena das disposições do Acordo e do seu Plano de Ação, o AEWA contribuirá para as Metas de 
Biodiversidade de Aichi, da Convenção sobre Diversidade Biológica.

Em vigor desde 1 de Novembro de 1999, a área de distribuição do AEWA abrange 120 entidades 
(119 estados + a União Europeia) situadas em África e na Europa, assim como em partes da Ásia 
e das Américas (Canadá), muitas das quais já se tornaram Partes Contratantes da AEWA. Estes 
países partilham informação e juntam os seus esforços para a conservação de espécies de aves 
aquáticas migratórias.

Porquê Tornar-se uma Parte Contratante do AEWA – Benefícios e 
Compromissos

              O seu país irá participar em decisões políticas internacionais

Todo o estado que assinar o Acordo beneficia da titularidade de um mandato pleno na Assembleia 
das Partes, nos comités da AEWA e nas reuniões a realizar neste âmbito. As Partes contratantes 
encontram-se na primeira linha das negociações relativas a todos os assuntos estratégicos, 
científicos ou financeiros relativos à conservação de aves aquáticas migratórias
internacionais, incluindo o desenvolvimento e implementação de Planos de Ação Internacionais 
de Espécies Individuais. Como Parte Contratante, o seu país irá apoiar a conservação de aves 
aquáticas migratórias à escala das rotas migratórias em estreita colaboração com as outras Partes.

            O seu país irá beneficiar de conhecimento especializado internacional

Depois da sua adesão, as Partes do AEWA beneficiam de investigação e informações valiosas sobre 
a conservação e a utilização sustentável de aves migratórias. As Partes Contratantes acedem a 
tecnologia, dados e know-how relevantes, e recebem assistência prática sobre a conservação de 
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populações de aves aquáticas migratórias. A partilha de conhecimentos e das melhores práticas de 
implementação ajuda os estados a conseguirem avanços nos seus objetivos de conservação.            

              O seu país irá comprometer-se a implementar o AEWA

O Acordo, com o seu Plano de Ação legalmente vinculativo, oferece um quadro conceptual e legal 
que serve de base para medidas de conservação específicas ao nível internacional, nacional e 
regional. O Plano Estratégico do AEWA, com o seu conjunto de objetivos e indicadores claros, 
oferece uma abordagem ainda mais estruturada e responsável para a implementação do Acordo.

A adesão ao AEWA não comporta qualquer risco sério ou desvantagem económica. Embora 
o Acordo exija a proteção estrita de espécies em perigo de extinção e promova medidas de 
conservação para todas as suas espécies da Tabela 1, a sua conceção flexível permite a utilização 
sustentável (particularmente a caça) e a gestão de aves aquáticas menos ameaçadas de 
extinção. Além disso, o apoio à conservação do habitat pode atrair novas fontes de rendimento, 
designadamente na área do ecoturismo.

             O seu país irá comprometer-se a informar o AEWA

Juntamente com a implementação de orientações políticas e de projetos nacionais/internacionais, 
as Partes Contratantes devem apresentar relatórios nacionais regulares que documentem o seu 
progresso em campos especificados pelo Acordo. Desde 2012, os relatórios nacionais do AEWA 
têm sido apresentados através de uma ferramenta online, que facilita o reporte e a análise da 
informação disponibilizada.

          O seu país irá comprometer-se a prestar uma contribuição financeira
          anual

Os estados devem apoiar a coordenação promovida pelo Secretariado permanente, prestando 
uma contribuição anual com base na Escala de Avaliação das Nações Unidas, com um mínimo de 
2.000 Euros/ano. Adicionalmente, as Partes Contratantes são convidadas a prestar contribuições 
voluntárias para a implementação do AEWA. 
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Como Tornar-se Parte do AEWA

Em princípio, todos os Estados da Área de Distribuição ou organizações de integração económica 
regionais podem tornar-se Parte, mediante ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, os meios 
pelos quais um Estado concede o seu consentimento para se vincular a um tratado, segundo o 
direito internacional (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969, artigo 2.º, n.º 1, alínea 
b).

Desde a sua entrada em vigor a 1 de novembro de 1999, todos os Estados da Área de Distribuição 
não signatários podem tornar-se Partes do Acordo através de adesão (AEWA , artigo 13.º, n.º 3). A 
adesão é o ato pelo qual um estado se compromete a tornar-se parte de um tratado já negociado 
e assinado por outros estados, mas que, após determinada data, foi encerrado para assinatura. 
Tem os mesmos efeitos legais que a ratificação: o depósito dos instrumentos relevantes junto do 
depositário, o Governo do Reino dos Países Baixos, no caso do AEWA, vincula o Estado em questão 
segundo o direito internacional.

Passo 1.  Consultas preliminares e documentação

Para envolver todos os interessados governamentais numa fase precoce, pode ser constituído um 
comité interministerial, a fim de assegurar um processo de consulta eficiente. Em consulta com 
outros ministérios envolvidos (como, por exemplo, o ministério da finanças, da agricultura, etc.), 
o ministério/autoridade competente para a implementação do Acordo, habitualmente o ministério 
do ambiente, pode querer preparar um documento relativo às implicações da adesão ao AEWA. O 
documento deve abordar, entre outras questões, o quadro administrativo e legislativo necessário 
para a implementação do AEWA, a necessidade de novos diplomas legais, assim como uma análise 
de custo-benefício do facto de passar a ser Parte do AEWA. Este documento pode ser usado como 
base informativa para a decisão relativa à adesão ao AEWA.

Passo 2.  O processo de tomada de decisão nacional

Presumindo que existe vontade política para avançar, o ministério/autoridade líder consulta então 
a autoridade governativa responsável pela elaboração de instrumentos de adesão a acordos 
internacionais, normalmente uma unidade jurídica do ministério dos negócios estrangeiros. Esta 
autoridade responsável identifica quem, ao nível nacional, deve, por regra, tomar uma decisão sobre
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a adesão ao Acordo ou aprovar essa adesão. A autoridade que toma a decisão indica a 
documentação necessária e os processos que têm de ser realizados antes de o instrumento poder 
ser assinado e depositado. Para além de se obter a aprovação necessária no âmbito da estrutura 
da chefia do Estado ou do Governo, ou mediante debate parlamentar, o processo de tomada de 
decisão pode incluir nova legislação, uma fiscalização judicial ou a avaliação a diferentes níveis da 
estrutura do estado.

Uma reserva é uma declaração formal de um Estado, no momento em que este adota as medidas 
necessárias para se tornar Parte de um tratado, anunciando que não se considera vinculado por 
algumas das disposições do tratado (ver artigo 2.º, n.º 1, alínea d, da Convenção de Viena). Uma 
reserva pode levar um Estado a participar num tratado multilateral em que, de outro modo, não 
desejaria ou não poderia participar. As disposições do AEWA não estão sujeitas a reservas gerais; 
no entanto, aquando do depósito do instrumento de adesão, podem ser apresentadas reservas 
específicas em relação a quaisquer espécies abrangidas pelo Acordo ou a qualquer disposição 
específica do Plano de Ação (AEWA, artigo 15º). Qualquer reserva pode ser retirada a qualquer 
momento mediante notificação escrita dirigida ao Depositário.

Passo 3.  Preparação e assinatura do(s) instrumento(s)

Na sequência da conclusão dos procedimentos legislativos internos para a aprovação do Acordo, 
quando necessários, o gabinete governamental responsável prepara o instrumento de adesão 
e quaisquer instrumentos de declaração (ver no sítio do AEWA um modelo de instrumento). Na 
prática de muitos países, esta responsabilidade cabe ao ministério dos negócios estrangeiros. O 
instrumento deve ser assinado pelo chefe de Estado, pelo chefe do Governo ou pelo ministro dos 
negócios estrangeiros. Um tratado apenas pode ser assinado por outra pessoa que não seja o chefe 
de Estado, o chefe do Governo ou o ministro dos negócios estrangeiros, se essa pessoa possuir um 
instrumento válido de representação plena.

Passo 4.  Depósito do instrumento de adesão

O instrumento de adesão ao AEWA só se torna eficaz  quando tiver sido recebido pelo Depositário, 
o Governo do Reino dos Países Baixos (AEWA, artigo 17.º). Esta entrega é feita normalmente através 
do Embaixador do Estado relevante nos Países Baixos. Habitualmente, o Embaixador (ou o seu 
substituto) do país aderente solicita uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino 
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dos Países Baixos e entrega em mão o instrumento de adesão juntamente com uma nota assinada 
pelo próprio. Também é possível depositar o instrumento de adesão na Embaixada do Reino dos 
Países Baixos no país aderente, ou, se não existir nesse país, na Embaixada mais próxima do 
mesmo.

O Acordo entra em vigor para o país aderente no primeiro dia do terceiro mês posterior ao depósito.

Podem ser obtidas informações sobre a apresentação de instrumentos junto do: 
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos
Direção de Assuntos Jurídicos
Divisão dos tratados (DJZ / VE)
P.O. Box 20061
2500 EB A Haia
Holanda
Tel.: +31 70 348 5399 / +31 70 348 6051 
E-mail: DJZ-VE@minbuza.nl

Para obter um modelo de instrumentos de adesão, por favor visitar o sítio da AEWA
www.unep-aewa.org

Para obter mais informações sobre o AEWA, por favor contactar o Secretariado da 
UNEP/AEWA Secretariat
UN CAMPUS
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bona, Alemanha
Tel.: +49 - 228 - 815 2413
Fax: +49 - 228 - 815 2450
E-mail: AEWA.Secretariat@unep-aewa.org
www.unep-aewa.org

Fotografias na página inicial:  Atobá-grande (Sula dactylatra) © Lindsey Kramer/ USFWS; Colhereiro-europeu (Platalea leucorodia) © Lars Soerink; Cegonha-
branca (Ciconia ciconia) © iStock Photo; Flamingo-pequeno (Phoeniconaias minor) © Mark Anderson; Íbis-eremita (Geronticus eremita) © Jake Beazley; 
Codornizão (Crex crex) © Steven Dugdale; Alfaiate (Recurvirostra avosetta) © Hichem Azafzaf; Pinguim-africano (Spheniscus demersus) © www.justbirds.
it; Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) © Marek Szczepanek; Goraz (Nycticorax nycticorax) © Sergey Dereliev, www.dereliev-photography.com; Cisne-
pequeno (Cygnus columbianus bewickii) © Colin Butters; Corvo-marinho-dos-baixios (Phalacrocorax neglectus) © Peters Stubbs; Bico-de-tamanco (Balaeniceps 
rex) © Jearu - www.fotolia.com; Pelicano-crespo (Pelecanus crispus) © www.edparkerphoto.com; Garça-caranguejeira-de-madagascar  (Ardeola idae) © 
Steve Blain; Andorinha-do-mar-ártica (Sterna paradisaea) © Sergey Dereliev, www.dereliev-photography.com; Garça-boieira (Bubulcus ibis) © Hichem Azafzaf; 
Alcaravão-do-senegal (Burhinus senegalensis) © Frans Vandewalle; Pardilheira (Marmaronetta angustirostris) ©  www.aperture2000.com; Zarro-comum (Aythya 
ferina) © Ivaylo Zafirov; Mapa do mundo’ © Jezper - Fotolia.com
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