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DOCUMENTO DE TRABALHO

O presente documento de trabalho constitui a base para um projecto de resolução do 
Parlamento Europeu na perspectiva da elaboração de um "Plano comunitário de gestão das 
unidades populacionais de corvos-marinhos" com vista a reduzir as importantes repercussões 
da presença crescente de corvos-marinhos nos bancos de pesca das águas costeiras e interiores 
comunitárias.

Corvos-marinhos 

Os corvos-marinhos ou Falacrocoracídeos (Phalacrocorax) são uma família de aves 
palmípedes, da ordem dos pelecaniformes. Trata-se de aves aquáticas de médio a grande 
porte, que nidificam em colónias e se encontram espalhadas por todo o mundo1. 

A espécie mais difundida na Europa é o corvo-marinho de grande porte Phalacrocorax carbo, 
com duas subespécies que dificilmente se distinguem Phalacrocorax carbo carbo (corvo-
marinho-de-faces-brancas) e Phalacrocorax carbo sinensis (corvo-marinho continental). 
Podem ser designadas como espécies de aves autóctones da Europa, podendo ser encontradas, 
quer nas costas marítimas, quer nas águas interiores. Nas zonas continentais, dão sobretudo 
preferência às grandes superfícies de água, embora também façam perfeitamente os seus voos 
de caça em rios de montanha de média dimensão.

Os corvos-marinhos são aves parcialmente migratórias, realizando migração e dispersão mais 
ou menos alargadas após a época de nidificação. Em especial os corvos-marinhos das zonas 
temperadas frias do Hemisfério Norte migram para o Sul, no Inverno, percorrendo 
frequentemente centenas de quilómetros.

Os corvos-marinhos alimentam-se exclusivamente de peixes, sendo as suas necessidades 
nutricionais diárias equivalentes a 400-600 g de peixe. Os corvos-marinhos têm a chamada 
“alimentação oportunista”, ou seja, não possuem qualquer preferência por determinadas 
espécies de peixes, alimentando-se antes daqueles que, em determinadas águas, são mais 
fáceis de caçar. As suas presas mais frequentes são peixes entre os 10 e 25 cm de 
comprimento, embora também estejam em condições de dominar espécimes com 60 cm e 1 
kg de peso.

Ao caçarem, os corvos-marinhos mergulham em linha recta da superfície para o fundo, sendo 
a presa activamente perseguida, atacada e agarrada com o bico e trazida para a superfície. 
Enquanto espécie gregária, os corvos-marinhos caçam, sobrevoando as águas, 
predominantemente em grandes bandos. Regra geral, cada ave caça para si própria, fazendo-o 
contudo também em grandes grupos do tipo esquadrilha, com um número de aves variando 
entre as 25 e as várias centenas de aves que cercam primeiramente os peixes, dando origem a 

                                               
1 Os corvos-marinhos possuem uma área de difusão extremamente alargada, encontrando-se espalhados por 

todos os continentes excepto a Antárctida. Como se alimentam exclusivamente de peixe, estão contudo 
ausentes nas grandes regiões continentais, áridas e com escassos recursos hídricos, situadas na Ásia Central, 
na América do Norte e na África.
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que, em relativamente pouco tempo, a partir dessas águas, possa ser retirado o alimento 
correspondente a uma elevada percentagem dos recursos de pesca nelas existentes.

Problemática – ponto da situação

Como os corvos-marinhos, enquanto aves de grande longevidade e grande porte, apenas 
iniciam o seu processo de reprodução entre os 3 e os 5 anos, o total da sua população situa-se 
provavelmente (no mínimo) nas 1,7 a 1,8 milhões de aves1. 

Entre outros, a directiva relativa à conservação das aves selvagens (79/409/CEE), adoptada 
em 1979, bem como as medidas dela derivadas e destinadas à protecção dos seus locais de 
nidificação, deram origem a um crescimento desproporcionado da população de corvos-
marinhos que entretanto se estabeleceu largamente para fora dos seus locais tradicionais de 
nidificação, tendo-se implantado em regiões onde anteriormente a sua presença não era
registada.

Estes efectivos populacionais fortemente excessivos deram origem, em muitas zonas da União 
Europeia, a uma repercussão imediata sobre os recursos de pesca locais e também sobre a 
própria pesca, tendo consequentemente transformado a presença dos corvos-marinhos num 
problema à escala europeia.

Para tornar mais claro o problema que se coloca relativamente aos recursos de pesca, saliente-
se o facto de os corvos-marinhos, com uma ingestão diária de alimentos na ordem dos 400-
600 g de peixe, consumirem anualmente mais de 300 000 t de peixe, retirado às águas 
europeias. Em muitos Estados-Membros, este número constitui um múltiplo do peixe de 
consumo que a pesca profissional em águas continentais e a aquicultura produzem. Nesta 
perspectiva, 300 000 t é largamente superior à quantidade de peixe produzido conjuntamente 
em aquicultura pela França, Espanha, Itália, Alemanha, Hungria e República Checa.

São particularmente graves as perdas enfrentadas por espécies de peixes, já de si ameaçadas, 
como enguias, peixes-sombra, bogas do Danúbio e outros salmonídeos, bem como juvenis de 
salmão (smolts). A pesca com rede também é prejudicada, pois além de sofrer com a 
diminuição das capturas, também sofre o prejuízo directo de ter as suas redes destruídas.

Não se deu, até à data, uma coordenação destas medidas à escala europeia ou tão-pouco uma 
harmonização das bases jurídicas nacionais neste domínio. Dois projectos financiados pela 
UE no âmbito do Quinto Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento2, FRAP 
(terminado em 2006) e REDCAFE (terminado em 2005) ocuparam-se, entre outras coisas, do

                                               
1 Estes números referem-se às três subpopulações europeias de Ph. carbo carbo (Noruega, Ilhas Britânicas, 

parte ocidental da França: aumento moderado de 30 000 para 39 000 casais), população de Ph. carbo sinensis 
da Europa Ocidental (aumento de 5 000 para 136 000 casais) e população de Sinensis da Europa Oriental 
(área principal de ocorrência bacia do Danúbio, Mar Negro, Ucrânia: aumento de 5 000 para 113 000 casais).
Como regra empírica para calcular o total da população, pode utilizar-se a fórmula do "número de aves em 
nidificação x factor de 2,8" (Suter 1995). Uma ordem de grandeza semelhante ocorre na avaliação dos 
exemplares da mesma espécie e da mesma idade que não se encontram em nidificação.

2 www.frap-project.net e www.intercafeproject.net: INTERCAFE, financiado no âmbito do Programa COST 
como programa consecutivo a REDCAFE, que deverá estar concluído no Outono de 2008.
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conflito de interesses entre a piscicultura e a protecção das aves no caso dos corvos-marinhos, 
porém chegaram a conclusões diferentes.

No plano internacional, o caso dos corvos-marinhos já foi abordado em 1994, aquando da 
reunião do Comité Científico da Convenção de Bona1, tendo havido a recomendação de ser 
elaborado um plano de gestão das unidades populacionais de corvos-marinhos, o qual, na 
evolução subsequente, acabou por não dar origem a qualquer catálogo de medidas concretas.

Desde 19962 existem tomadas de posição a nível da UE a favor de uma estratégia comunitária 
para solucionar o problema dos corvos-marinhos. A Comissão Assessora Europeia sobre 
Pesca Continental da FAO3 exigiu recentemente na sua conferência de Bona, de Novembro de 
2007, um plano de gestão europeu para os corvos-marinhos. O Comité Consultivo de Pesca e 
Aquicultura pronunciou-se também maioritariamente a favor desse plano4.

As medidas autorizadas em alguns Estados-Membros, têm, quase sem excepção, o objectivo 
de afastar ou afugentar os corvos-marinhos de determinadas águas, isto é, encaminhando-os 
para outros locais onde o perigo de causarem prejuízo é menor.

Dos numerosos métodos aplicados, na piscicultura intensiva em tanques, produziu bons 
resultados sobretudo o método da sobretensão das bacias. Nos tanques de maiores dimensões 
e na chamada água livre, onde a sobretensão não é possível, as medidas mais eficazes 
ocorreram quando o efeito dissuasor foi potenciado por disparos ocasionais.5 No entanto, a 
eficácia de todos os métodos está, contudo, limitada – se exceptuarmos o elevado dispêndio –
ao facto de apenas funcionar nos casos em que a população total de aves numa determinada 
região seja relativamente diminuta, permitindo-lhes obter alimento em quantidade suficiente 
nas águas das proximidades.

Medidas e intervenções nas colónias em nidificação foram, até ao presente, autorizadas em 
poucos Estados-Membros e também neste caso – à excepção da Dinamarca – apenas em casos 
pontuais.

A diminuição dos seus locais de nidificação tem sido, até à data, o único factor que tem 
conseguido conter de modo sustentável a propagação dos corvos-marinhos. Outras medidas, 
como a destruição dos seus ninhos, gerar perturbação durante a incubação ou a pulverização 
dos ovos com óleo, demonstraram ser, por razões diversas, demasiado mobilizadoras de 
trabalho ou de custos ou revelaram-se politicamente controversas para serem aplicadas com 
carácter sistemático.

Situação jurídica

O corvo-marinho constitui um tipo de ave que ocorre naturalmente e, enquanto tal, é 
                                               
1 Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS); Cf. www.cms.int.
2 Cf. a Resolução B4-0138/96 do PE bem como as Conclusões do Conselho Pescas de 28.1.2003.
3 Cf.: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf.
4    Cf.: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf.
5 O Estado Livre da Baviera autorizou entre 1996 e 2002 o abate de aprox. 23 000 corvos-marinhos, a França 

de aprox. 30 000 em 2003-04, sem que tal tenha ocasionado repercussões dignas de nota no número de 
corvos-marinhos invernantes na região.
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contemplado na Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens1. 

Contrariamente à subespécie Phalacrocorax carbo carbo ("corvo-marinho-de-faces-
brancas"), que nunca esteve ameaçada, a subespécie Ph. carbo sinensis encontrava-se 
inicialmente no Anexo I da lista das espécies de aves às quais se aplicam medidas de 
protecção especiais. Em 1997, foi, contudo, retirada dessa lista, dado que, pelo menos desde 
1995, não apresentava qualquer situação desfavorável em termos de unidades populacionais.

Dado que o corvo-marinho não se encontra mencionado nas listas de espécies que podem ser 
objecto de caça, nos termos da Directiva do Conselho relativa à conservação das aves 
selvagens (Anexo II.1 e II.2), encontra-se excluída a sua caça regular. Esta espécie usufrui, 
regra geral, como todas as outras que ocorrem naturalmente de protecção quase absoluta por 
meio de proibição da captura ou morte intencionais, do dano ou destruição intencional dos 
seus ninhos e ovos ou ainda de perturbação intencional do descanso, em especial durante a 
época da nidificação.

No entanto, os Estados-Membros, nos termos da Directiva2 relativa à conservação das aves 
selvagens, podem "para evitar danos importantes às culturas, ao gado, às florestas, às pescas 
ou às águas", ou ainda "para a protecção da flora e da fauna", derrogar estas rigorosas 
medidas de protecção desde que não exista outra solução satisfatória.

Para a autorização de uma derrogação deste tipo terão, contudo, de ser apresentados 
comprovativos fundamentados de que está iminente um "dano considerável"3. 

À falta de provas conclusivas de danos nas zonas de pesca e na fauna e na flora selvagens, as 
quais justificariam uma modificação, tais acções viriam a estar em contradição com a 
directiva relativa à conservação das aves selvagens. O conceito de "dano considerável" 
causado por um tipo de ave parece ter uma interpretação diferenciada na prática, necessitando, 
portanto, de uma definição mais clara.

Nesta perspectiva, os Estados-Membros ou os seus países e regiões têm competência para 
autorizar medidas locais ou regionais destinadas à contenção dos danos causados pelo corvos-
marinhos.

Tem havido, nos últimos anos, diversos exemplos de medidas de aplicação limitada no tempo 
ou no espaço: por exemplo, as autorizações de abate para determinadas regiões (Suécia, 
Polónia, Itália, Dinamarca, Alemanha, Áustria), para determinados períodos (Roménia, 
Estónia) ou para quotas pré-definidas (França, Reino Unido, Eslovénia); existem igualmente 
autorizações caso a caso para intervenções em colónias de nidificação (abate das árvores 
utilizadas para nidificar, esterilização dos ovos).

                                               
1 Publicado no JO C 103 de 25.4.1979.
2 Cf. segundo e terceiro travessões, alínea a) n.º 1 do artigo 9.º.
3 A apresentação de "provas científicas" para um dano causado é requerida com frequência e com satisfação, 

não sendo, contudo, necessária em todos os casos pontuais e nunca numa situação em que o dano já tenha 
ocorrido. Nos termos da Directiva, seriam suficientes indicadores plausíveis de que existe o perigo de 
ocorrência de danos consideráveis. Em todo o caso, a apreciação das justificações apresentadas fica ao 
arbítrio das autoridades competentes.
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Em contrapartida, em alguns Estados-Membros com importantes zonas de nidificação (por 
exemplo, Países Baixos, Finlândia, Bélgica), não são autorizadas quaisquer medidas contra os 
corvos-marinhos, mesmo no caso de danos evidentes.

Questões essenciais e propostas operativas

O relator entende que, embora a competência primária neste domínio se situe ao nível dos 
Estados-Membros e das suas estruturas hierárquicas, as medidas estritamente locais e/ou 
nacionais não estão comprovadamente em condições de reduzir de modo sustentável o efeito 
nocivo dos corvos-marinhos nos recursos de pesca europeus e na pesca. Daí que, uma 
abordagem comum, juridicamente vinculativa, aceite e aplicada a nível europeu, seria não 
apenas algo com que nos congratularíamos, mas algo de que também necessitamos 
impreterivelmente, além de trazer mais segurança jurídica a todos os grupos de interesse 
envolvidos, facto que não é de somenos importância.

Tendo em conta a sua grande mobilidade enquanto ave migratória, tudo leva a crer que um 
plano de acção ou um plano de gestão com coordenação à escala europeia seria a única 
abordagem conducente à concretização do objectivo, não podendo esta acção ser, de modo 
algum, encarada como contrária às metas traçadas na Directiva de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens. Um plano deste tipo iria, obviamente, garantir os objectivos 
primordiais desta directiva, nomeadamente "o bom estado de conservação" da espécie de ave 
em questão. O objectivo não é regular a população de corvos-marinhos, dele fazendo um fim 
em si, mas sim concretizar um equilíbrio entre objectivos diferentes, mas amplamente 
justificados no âmbito de um aproveitamento sustentável dos recursos de pesca: a protecção 
das aves, a conservação de uma fauna diversificada ao nível de aves e peixes, por um lado, 
bem como a defesa dos legítimos interesses dos pescadores e piscicultores numa perspectiva 
da exploração económica dos recursos de pesca, por outro.

Para tal, são necessários dados actuais e fiáveis relativamente às populações reais de corvos-
marinhos, uma vez que os dados disponíveis apresentam não só fortes variações, mas também 
se reportam frequentemente a dados diversificados (subespécies, diferentes demarcações 
geográficas, populações nidificantes, etc.). 

Nesta perspectiva, o relatório a apresentar deverá debater-se com as seguintes questões:

1. De que modo pode ser melhorada a recolha científica de dados fiáveis sobre as 
populações de corvos-marinhos, e de que modo pode ser promovida a obtenção desses 
dados?

2. No caso de ser elaborado um plano de gestão para a população de corvos-marinhos, 
existem possibilidades de promover o intercâmbio bilateral e multilateral a nível 
científico e administrativo no âmbito da UE e também com países terceiros?

3. Como explica a Comissão as diferentes conclusões de REDCAFE e INTERCAFE, por 
um lado, e o relatório FRAP, por outro, no que se refere à problemática dos corvos-
marinhos? Que conclusões retira a Comissão desse facto?
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4. De que forma pode ser concretizado o conceito de "dano considerável" da directiva 
relativa à conservação das aves selvagens, ou ser este definido de modo ainda mais 
claro com vista a uma interpretação uniforme? 

5. Que argumentos há a favor e contra a inclusão do corvo-marinho na lista das espécies 
sujeitas a caça da directiva relativa à conservação das aves selvagens (Anexo II)

6. Existem medidas concretas, com fundamentação científica, que – no caso de haver 
coordenação à escala comunitária – possam produzir resultados sustentáveis na 
contenção do número de corvos-marinhos?

7. Como poderia ser aplicado na prática um «Plano europeu de gestão das unidades 
populacionais de corvos-marinhos»? E dentro de que balizas temporais?

8. Deveria ser criado um mecanismo central, destinado à coordenação, supervisão e 
controlo de acções no âmbito de um plano de gestão desse tipo?

9. Que passos concretos pode o legislador comunitário dar no sentido de reduzir os 
efeitos negativos das populações de corvos-marinhos sobre a pesca e a aquicultura. 
Que meios jurídicos de recurso estão disponíveis para tal?

10. Que meios financeiros e de infra-estruturas se encontram actualmente disponíveis?

11. Que papel ou função poderia a Comissão Europeia desempenhar nesse contexto, e que 
financiamentos seriam necessários para esse efeito?

12. Como podem os Estados-Membros ser motivados no sentido participarem activamente 
num plano de gestão deste tipo?
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