
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W O R L D  C E TA C E A N  A L L I A N C E  
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O estatuto de Whale Heritage Site status é 
concedido globalmente a locais onde: 

• As pessoas são capazes de trabalhar de 
forma colaborativa dentro de suas 
comunidades para tomar e fazer cumprir 
decisões que irão beneficiar a longo 
prazo cetáceos e os seus habitats. 

• A convivência respeitosa com os 
cetáceos é apoiada por leis, políticas e 
cooperação. 

• Baleias e golfinhos são celebrados 
envolvendo comunidades e turistas 
através de arte, música, educação, 
pesquisa e outros eventos culturais. 

• As práticas e meios de subsistência 
sustentáveis são continuamente 
melhorados para garantir a saúde dos 
habitats dos cetáceos e o benefício 
económico a longo prazo para as 
comunidades humanas. 

 

 

O que é um Whale Heritage Site? 
 

Whale Heritage Site é uma acreditação global que reconhece formalmente destinos 

em todo o mundo que apoiam e demonstram a importância dos cetáceos e dos seus 

habitats, através da cultura, educação, pesquisa e conservação. Estes locais 

capacitam e defendem o direito das comunidades locais de cuidar e proteger 

baleias, golfinhos e botos através de uma parceria de gestão colaborativa.  

Eles fornecem à indústria do turismo um marcador claro que permite identificar e 

apoiar práticas sustentáveis e criar uma plataforma para estas comunidades 

promoverem e se envolverem com a sua cultura, património e biodiversidade 

marinha. Os Whale Heritage Sites oferecem também uma forma simples e 

transparente de selecionar os melhores destinos de férias para observação de 

baleias e golfinhos e incentiva-os a experienciar estes magníficos animais no seu 

habitat natural, de forma autêntica e responsável.  

 



 

 

 

 

 

 

 
A importância dos Whale Heritage Sites  

 

“Whale Heritage Sites é o selo de qualidade global, 

que marca um destino responsável de observação 

de baleias, como locais com muito mais a oferecer, 

entrelaçando elementos naturais e culturais e 

colocando as respetivas comunidades no seu 

centro”. 

 

Jean-Michel Cousteau, Presidente Honorário, WCA  

A acreditação Whale Heritage Site é uma solução replicável que demonstra que, com 

foco local sustentado pela cooperação global, promovemos a consciencialização, 

tocamos corações e mentes e impactamos mudanças reais para os cetáceos, através 

da educação, sustentabilidade e conservação. Os Whale Heritage Sites oferecem 

proteção a longo prazo para cetáceos e habitats marinhos, e permitem que possamos 

testemunhar estes magníficos mamíferos por milhares de anos no futuro. Garantem 

também o desenvolvimento sustentável para as comunidades costeiras que 

dependem do mar, inspirando a população local a valorizar o seu património 

relacionado com baleias e golfinhos.   

 

Locais acreditados como WHS têm visto práticas sustentáveis e meios de 

subsistência melhorarem continuamente com o aumento do investimento em 

ecoturismo, o que pode transformar estes locais num lugar onde tanto as baleias 

como a comunidade local prosperam. 

 

 



  

Benefícios do programa 
Whale Heritage Sites  
 

 
Os Whale Heritage Sites, identificados com base 

em critérios claros e robustos, desempenham um 

papel importante na distinção de áreas onde os 

cetáceos e as pessoas convivem em harmonia. 

Nestes locais as relações humanas com os 

cetáceos são positivas e não exploratórias. Os 

Whale Heritage Sites são faróis de esperança num 

mundo onde baleias, golfinhos e botos estão cada 

vez mais em risco de impactos humanos; lugares 

onde a inovação e a celebração criam ideias que 

podem ser replicadas para proteger os cetáceos 

em todo o mundo.  

 

 

Expansão de capacidade. 

Apoio a iniciativas locais. 

Maior financiamento e 

investimento. 

Criação de parcerias. 

Melhores meios de subsistência. 

Aumento de visitantes. 

ECONÓMICO AMBIENTAL 

Mais conhecimento científico. 

Melhor bem-estar animal. 

Proteção e conservação de 

cetáceos e oceanos. 

Maior consciência ambiental. 

Mais turismo responsável. 

Educação ambiental e 

valorização da cultura. 

Maior colaboração e a coesão            

da comunidade. 

Meios de vida alternativos. 

Adaptação a mudanças 

climáticas. 

Partilha de conhecimento global. 

SOCIAL 

“Isto pode ser uma oportunidade estratégica de criação de empregos e investimento na 

nossa cidade e comunidade. Dado o difícil clima económico e a alta taxa de desemprego, 

esta oportunidade deve ser amplamente adotada. E esta é também uma oportunidade para 

continuarmos a construir a nossa visão de tornar o Bluff uma comunidade verde.” 

JP Prinsloo, Ward Councillor for The Bluff Area 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tornar-se um Whale Heritage Site – Processo 
 

 

O processo tem cinco etapas: inscrição online inicial, análise da candidatura, conselho técnico 

opcional, inscrição final e, se bem-sucedida, a acreditação como Whale Heritage Site (WHS). 

 

 

Fees e Apoio 
 

 
Os candidatos ao programa Whale Heritage Site 

pagam uma taxa única para receber a acreditação, 

logotipos WHS, aconselhamento e apoio:  

Uma vez acreditado, o Whale Heritage Site paga 

um fee anual.     

* As taxas anuais pagas por empresas certificadas como 
WCA Responsible Whale Watching ou por parceiros 
WCA que operam dentro do Whale Heritage Site 
contam para a taxa de acreditação. 

USD $ 750 – Países em desenvolvimento e transição. 
 

USD $ 3,000 – Países desenvolvidos.      



 

 

 

 

 

 

 

 

As candidaturas são encorajadas quando feitas por comunidades e organizações que 

defendem uma ligação real entre os cetáceos, turistas e locais, promovendo ativamente a 

preservação dos habitats dos cetáceos em benefício das gerações presentes e futuras. 

 

Para mais informação , fees, e candidaturas visite  http://whaleheritagesites.org/  

 


