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RESUMO 

 

QUANDO OS PARTICIPANTES TÊM MUITO A DIZER: ANÁLISE DA AVALIAÇÃO 
JUNTO AOS ATORES SOCIAIS DO PROJETO MARGOV – GOVERNANÇA 

COLABORATIVA DE ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, focaliza a avaliação dos atores sociais 
quanto ao Projeto MARGov – Governânça Colaborativa de Áreas Marinhas 
Protegidas, desenvolvido no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, que integra o 
Parque Natural da Arrábida, na região de Sesimbra, Portugal. Em 2005 entrou em 
vigor o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, que impôs restrições 
de uso na zona do Parque Marinho. Tais restrições resultaram em insatisfação e 
oposição pública ao Plano de Ordenamento por diversos stakeholders. O Projeto 
MARGov buscou superar os conflitos e desconfianças geradas com a implementação 
do Plano de Ordenamento e contribuir para a implementação de um Modelo de 
Governança Colaborativa pelo qual cada parceiro pudesse atuar como um agente de 
gestão sustentável do Parque. A evolução do conceito de democracia migra da 
representatividade para uma abordagem de participação ativa de atores sociais. O 
conceito de Governança Colaborativa, modelo aplicado ao Parque Marinho através 
do Projeto MARGov, é considerado um termo muito amplo e controverso, mas aporta 
benefícios diferentes daqueles dos modelos tradicionais de gestão de áreas 
protegidas. A participação social é um requisito para a sustentabilidade, mas o 
engajamento dos atores sociais é condicionado pela percepção do valor e dos 
resultados coletivos. A fim de conhecer aspectos importantes para o engajamento dos 
participantes e, logo, do sucesso do Projeto MARGov, este estudo aplicou a análise 
de conteúdo, a partir de categorias temáticas e de categorias avaliativas inspiradas 
na Análise SWOT, sobre entrevistas semiestruturadas nas quais dezessete atores 
sociais de seis diferentes grupos sociais avaliaram o Projeto MARGov, considerando 
aspectos que influenciaram seu processo (execução) e seus resultados. As análises 
revelaram que, apesar de as avaliações negativas prevalecerem nos textos, essas se 
pautaram, majoritariamente, sobre elementos do contexto que revelam a medida do 
desafio de se conciliar interesses em uma área ambiental altamente antropizada. 
Quanto aos aspectos internos do projeto, avaliações positivas predominam nas 
entrevistas e representam o reconhecimento da importância do Projeto MARGov pelos 
participantes. Não obstante, aspectos internos avaliados negativamente merecem 
atenção pois sinalizam fragilidades e apontam para oportunidades de aprimoramento 
do Projeto. 
 
Palavras-chave: Participação social; sustentabilidade; avaliação por atores sociais; 
MARGov; SWOT.  

  



 

ABSTRACT 

 

WHEN PARTICIPANTS HAVE A LOT TO SAY: ANALYSIS OF ASSESSMENT 
WITH THE SOCIAL ACTORS OF THE MARGOV PROJECT - COLLABORATIVE 

GOVERNANCE OF PROTECTED MARINE AREAS 
 

This research focuses on the assessment of social actors regarding the MARGov 
Project - Collaborative Governance of Marine Protected Areas, developed at the 
Professor Luiz Saldanha Marine Park, which is part of the Arrábida Natural Park, in the 
region of Sesimbra, Portugal. Since 2005, the Arrábida Natural Park Management Plan 
imposed restrictions on use in the Marine Park area. Such restrictions resulted in 
dissatisfaction and public opposition by several stakeholders. The MARGov Project 
sought to overcome the conflicts and rebuild the mutual trust needed to implement a 
collaborative governance framework in which each partner could act as an agent of 
sustainable management of the Park. The evolution of the concept of democracy 
migrates from representativeness to an approach of active participation of social 
actors. The concept of collaborative governance, applied to the Marine Park through 
the MARGov Project, is broad and controversial, but it brings benefits that no other 
framework does. Social participation is a requirement for sustainability, but social 
actors’ engagement is conditioned by the perception of collective value. Aiming to 
know important aspects for the engagement of participants and, therefore, the success 
of the MARGov Project, this study applied content analysis, based on thematic and 
evaluative categories inspired by the SWOT Analysis, on semi-structured interviews in 
which seventeen social actors from six different social groups evaluated the MARGov 
Project, considering its processes (execution) and its outcomes. The analyzes 
revealed that, despite the negative evaluations that prevail in the texts, these were 
mostly based on elements of the context showing how challenging it was to reconciliate 
interests in a highly anthropized environmental area. Regarding the internal aspects of 
the project, positive evaluations predominate in the interviews, which represent the 
participants' recognition of the importance of the MARGov Project. Nevertheless, 
internal aspects, which were seen as weakness, deserve attention because they point 
to opportunities for improvement of the Project. 

 
Key-words: Social participation; sustainability; social actors assessment; MARGov; 
SWOT.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ecossistemas marinhos são frequentemente considerados mais 

complexos do que quaisquer outros ecossistemas, uma vez que os seus processos 

físicos, químicos e biológicos funcionam de forma altamente inter-relacionada. Gerir a 

intervenção humana nestes sistemas implica o conhecimento da estrutura e dos 

processos que neles ocorrem, o que deve se fundamentar em informações e 

evidências (Ojeda-Martínez et al., 2009). 

A biodiversidade é definida como todas as formas de vida na Terra. Para a 

comunidade científica, refere-se a toda variedade de vida estudada em três níveis: os 

ecossistemas; as espécies que os compõem; e a genética dessas espécies (Veiga e 

Ehlers, 2010). O presente trabalho abordará a biodiversidade em nível de 

ecossistemas marinhos.  

Os ecossistemas marinhos, em todo os oceanos, sofrem constante ameaça. 

Segundo dados de 2017 do Oceanário de Lisboa (2019), a nível mundial, 90% dos 

peixes estão totalmente explorados ou sobre explorados, 50% dos recifes de coral já 

desapareceram e 1/3 das pradarias marinhas já foram destruídas. Diante dessa 

situação, uma forma eficaz de proteger os ecossistemas marinhos, é a criação de 

Áreas Marinhas Protegidas (AMP). 

Desde que resguardada a resiliência dos ecossistemas costeiros e a 

biodiversidade marinha, os oceanos podem ser mantidos como fonte de alimentos e 

fornecimento de renda e empregos de forma sustentável. Existem evidências 

científicas que mostram que as AMP podem ajudar as espécies marinhas a se 

recuperarem e a repovoar áreas de pesca adjacentes. As AMP são mecanismos de 

suma importância para a conservação da biodiversidade, para assegurar a pesca 

sustentável e a preservação da cultura litorânea local.  

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (PMPLS) é uma área de 

preservação ambiental permanente, que integra o Parque Natural da Arrábida (PNA), 

situado na península de Setúbal, Área Metropolitana de Lisboa, Portugal. A parca 

participação dos atores locais na gestão das AMP (e, às vezes, mesmo a resistência 

às medidas de preservação) pode tornar-se um obstáculo para uma adequada 

sustentabilidade ambiental e até socioeconômica desses recursos marinhos e 

costeiros. A necessidade de um pacto social pela conservação e pelo uso sustentável 

dos recursos naturais impulsionou uma articulação junto aos diferentes atores com 
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interesse na área, o que originou o projeto de pesquisa e intervenção MARGov – 

Governança Colaborativa de Áreas Marinhas Protegidas, com ação no PMPLS.  

O MARGov teve como principal objetivo estimular a articulação de 

conhecimentos e saberes com o intuito de conciliar perspectivas e contribuir para o 

desenvolvimento de um Modelo de Governança Colaborativa (MGC), mobilizando 

atores sociais (stakeholders1) de diversos grupos a participarem ativamente do 

projeto.  

O foco deste trabalho reside na avaliação quanto ao processo e resultados 

obtidos na primeira fase do projeto pela perspectiva dos principais participantes. 

Através da análise de conteúdo de entrevistas realizadas com os mesmos, foi possível 

conhecer as avaliações e as percepções dos participantes, revelando também os 

aspectos que contribuíram para o engajamento social condicionante da construção 

coletiva desse modelo de gestão colaborativa, até então inédito em Portugal. 

  

                                                           
1O stakeholder é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma forma, é impactado pelas ações 
de uma determinada empresa/instituição. Em uma tradução livre para o português, o termo significa 
parte interessada. Utilizado como sinônimo neste trabalho o termo atores sociais. 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

2.1 Parque Marinho Professor Luiz Saldanha e Parque Natural Da Arrábida 

 

A área Arrábida-Espichel está incluída na lista nacional de sítios da Rede 

Natura 2000. A Rede Natura 2000 é uma iniciativa da União Europeia (UE), que dispõe 

de uma legislação rigorosa em matéria de proteção da natureza destinada a preservar 

áreas de alta relevância e riqueza ambiental e paisagística. A Rede Natura 2000 é 

composta por 26.000 áreas protegidas que representam um quinto do território 

europeu. É a maior rede deste tipo do mundo e oferece uma proteção vital às espécies 

e habitats mais ameaçados da Europa (Comissão Europeia, 2015).  

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (PMPLS), que se integra a essa 

área protegida da Rede Natura 2000, abarca diversas atividades econômicas, de lazer 

e recreação. O Parque localiza-se em Portugal, no Município de Sesimbra, que 

pertence ao Distrito de Setúbal, na Área Metropolitana de Lisboa, como ilustrado na 

Figura 1.  

 

Figura 1 – Mapa de localização do Município de Sesimbra, Portugal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, através do programa QGIS versão 3.10.5, 2020. 
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O PMPLS foi criado em 1998 e é constituído por uma área com cerca de 53 

km² que resguarda uma elevada biodiversidade, tendo sido identificadas cerca de 

1.350 espécies de fauna e flora marinha. Algumas delas se incluem na lista de 

espécies em risco de extinção, como é o caso das algas castanhas, das quais quatro 

das treze espécies existentes na Europa são encontradas na área do Parque. A partir 

de 60 metros de profundidade, encontram-se espécies raras de corais que são mais 

vulneráveis aos impactos antrópicos, pois possuem uma distribuição bastante 

desmembrada, além de terem seu desenvolvimento bem lento. Há um esforço de 

recuperação da cobertura de macrófitas no solo oceânico da área do parque, uma vez 

que grande parte já se perdeu (Centro de Ciências do Mar, 2019).  

O Parque ainda contém zonas de reprodução e desenvolvimento de várias 

espécies de peixes, tanto de interesse comercial – como sardinha, linguado, carapau 

e outras – e, também, de interesse de preservação, como o cavalo marinho 

(Gonçalves et al., 2015, p. 7). A pesca é a principal atividade de interesse econômico 

ali realizada, mas atividades marítimo-turísticas também são relevantes. Dessas 

atividades, Stratoudakis et al. (2015, p. 166) destacam, por significativa ocorrência, o 

mergulho autônomo (Scuba Diving), pesca lúdica apeada e embarcada e a náutica 

recreativa. 

A pressão antrópica e os impactos sobre os valores naturais da região do 

PMPLS clamaram por proteção dessa área costeira, delimitando seu zoneamento e 

regulamentação e levando à inclusão da área do parque marinho na zona de proteção 

do Parque Natural da Arrábida (PNA). 

Anteriormente denominado de Reserva da Serra da Arrábida (Decreto n.º 

55/71), o PNA foi criado em 1976, pelo Decreto-Lei n.º 622/76, com o objetivo de 

proteger as riquezas botânicas, geológicas, zoológicas, de ordem cultural, histórica e 

paisagística. Após sua criação, além da implementação do PMPLS, o PNA teve sua 

área aumentada com a publicação do Decreto-Regulamentar nº 11/2003, passando a 

estender-se para oeste de Sesimbra, incluindo a parte da plataforma da Azóia e o 

Cabo Espichel. Atualmente sua área é de aproximadamente 10.800 hectares, com 

comprimento de aproximadamente 35 km, entre o cabo Espichel e Palmela, e largura 

de 8,5 km, desde a Figueirinha até à Quinta do Anjo, integrando os concelhos de 

Setúbal, Palmela e Sesimbra (Campos, 2011). Na Figura 2 é possível observar a 

delimitação dos parques: a área terrestre do PNA destacado em verde com tonalidade 

mais escura; e a área do PMPLS destacado pela linha branca pontilhada. 
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Figura 2 – Delimitação do PNA e do PMPLS. 

 
Fonte: wTeamUp (2019). 

 

Carneiro (2011, p. 326) explica que nos sete primeiros anos de existência, o 

PMPLS não dispunha de regulação específica ou de um plano de gestão que 

promovessem mudanças na utilização do ambiente marinho. Em 2005, entrou em 

vigor o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida (POPNA), que impôs 

restrições de uso na zona do Parque Marinho.  

O desenvolvimento do POPNA contou com consultas públicas ao longo dos 

anos de 2003 e 2004, em conformidade com as diretrizes da legislação ambiental de 

Portugal. Mas as restrições e condicionalidades impostas às atividades 

tradicionalmente realizadas na área do Parque, junto com as vicissitudes ocorridas 

nos processos de consulta pública, resultaram em insatisfação e expressa oposição 

pública ao POPNA por diversos atores sociais. Tal situação de tensão evoluiu para 

perda de confiança nas relações entre usuários e a gestão do Parque, resultando em 

conflitos que se fizeram sentir amplamente (Carneiro, 2011; Stratoudakis, Fernández, 

Henriques, Martins, & Martins, 2015; Stratoudakis, Farrall, & Vasconcelos, 2019).  
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A necessidade de gerir os conflitos e viabilizar um pacto social pelo uso 

sustentável dos recursos naturais no PMPLS oportunizou o desenvolvimento do 

Projeto MARGov. 

 

2.2 MARGov – Governança Colaborativa de Áreas Marinhas Protegidas 

 

O Projeto MARGov – Governança Colaborativa de Áreas Marinhas Protegidas 

buscou superar os conflitos e desconfianças geradas com a implementação do 

POPNA e contribuir para a implementação de um Modelo de Governança Colaborativa 

(MGC) pelo qual cada parceiro pudesse atuar como um agente de gestão sustentável 

do Parque (Stratoudakis, Farrall, & Vasconcelos, 2019). Dentro desse contexto, o 

MARGov almejou: 

 Promover a capacitação e compartilhar responsabilidades junto aos atores 

sociais envolvidos na gestão participativa;  

 Integrar conhecimentos entre áreas e epistemologias variadas, estimulando a 

interação e reduzindo conflitos entre os atores sociais, além de reforçar 

relações duradouras; 

 Sensibilizar o público em geral, os atores locais e as comunidades escolares 

e acadêmicas para a compreensão da importância e da utilidade das AMP e 

das novas formas de gestão colaborativa;  

 Desenvolver uma plataforma de gestão integrada de informações sobre a área 

protegida, embasadas em georreferenciamento;  

 Assegurar a transferência de experiências e conhecimentos, e o suporte 

técnico científico para as políticas de gestão das áreas marinhas protegidas. 

 

Desde o início, o MARGov mobilizou os stakeholders, especialmente os 

grupos insatisfeitos com a implementação do POPNA, na busca por conciliar 

perspectivas, articular conhecimentos tradicionais e técnico-científicos sobre a área e 

promover a troca de informações, de boas práticas e de experiências. Desse modo 

objetivou favorecer o aprendizado mútuo, a compreensão da complexidade das 

questões relativas à preservação da área e a participação ativa dos atores implicados 

com a sustentabilidade do PMPLS. Essas oportunidades de partilhas puderam 

propiciar o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos, bem como a construção 
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de um novo conjunto de conhecimentos que apontam para novas soluções 

colaborativas (Vasconcelos, Coelho, Pereira, Sá, & Costa, 2011). A possibilidade de 

replicação da experiência para outras áreas marinhas protegidas foi um requisito para 

o desenvolvimento do Projeto MARGov. 

Stratoudakis et al. (2019) distinguem três fases de intervenção do Projeto 

MARGov. A primeira fase, de 2008 a 2011, marcada pelo engajamento e a 

mobilização dos atores sociais; a segunda fase, de 2012 a 2014, denominada Pós-

MARGov foi implementada pelo voluntarismo do núcleo do Projeto em atuação 

informal; e a terceira fase, de 2014 a 2018, marcada pela institucionalização e 

legitimação do grupo de atores sociais que passa a compor o Grupo do Mar – um 

grupo de consulta e de trabalho integrado ao Conselho Estratégico do Parque Natural 

da Arrábida. 

Em 2011, o Projeto MARGov, no formato proposto inicialmente, foi concluído. 

No entanto, a equipe MARGov (grupo nuclear de facilitadores e investigadores) que 

acompanhou todo o projeto ao longo dos Fóruns Abertos solicitou que se continuasse 

o processo para a consolidação do trabalho que tinha sido desenvolvido e avanço nos 

consensos. Deste modo, foi criado o Pós-MARGov, e competiu à equipe MARGov 

facilitar reuniões e coordenar os trabalhos. Em 2014, o grupo foi convidado pelo 

Instituto da Conservação da Natureza (ICN) para integrar o Grupo de Aconselhamento 

para o Mar (Grupo do Mar) do Conselho Estratégico desse Instituto. Constata-se que 

parte das propostas derivadas dos consensos construídos ao longo da intervenção 

ganharam autonomia e sustentabilidade e acabaram integradas às diretrizes e 

práticas de gestão do Parque. 

 

2.3 Problema 

 

Dentro do contexto apresentado até aqui, a pergunta orientadora deste 

trabalho pode se traduzir na seguinte indagação: como os atores sociais envolvidos 

no Projeto MARGov avaliam todo o processo, desde a execução até os resultados 

obtidos, para construção de um Modelo de Governança Colaborativa para o Parque 

Marinho Professor Luiz Saldanha? 

Assim, este trabalho tem como foco a avaliação dos participantes quanto ao 

processo, ou seja, quanto à execução, e quanto aos resultados da primeira fase do 

Projeto MARGov. Levando-se em consideração que a manutenção do engajamento 
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dos participantes é condicionada pelo reconhecimento da criação de valor do esforço 

coletivo e pelo alcance de resultados compartilhados (Thomson & Perry, 2006), torna-

se importante conhecer as percepções que ajudaram a condicionar o engajamento 

dos atores sociais, imprescindível ao desdobramento do Projeto em sua segunda e 

terceira fases. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As práticas de governança colaborativa na gestão de recursos naturais em 

áreas de relevante interesse ecológico são imprescindíveis à sustentabilidade. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2019) é necessário regular o uso admissível 

dessas áreas de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação. Para que 

se promova a cooperação em prol de benefícios coletivos na lida com recursos de 

interesse e uso comum – uma vez que modelos de gestão centralizados, baseados 

em autoridades regulatórias externas e instrumentos legais coercitivos têm se 

mostrado historicamente ineficientes – Ostrom (1990, p. 182) argumenta que “quase 

sempre os arranjos institucionais que se veem nos casos de sucesso contêm uma rica 

mistura de instrumentalidades públicas e privadas”2.  

Pautado na premissa da necessidade de construção de um modelo 

colaborativo, ou seja, um processo de efetiva e proativa participação de múltiplos 

atores sociais, no qual se compartilhe responsabilidade com os mesmos, para 

assegurar a sustentabilidade de áreas protegidas para a preservação ambiental, o 

Projeto MARGov buscou envolver os múltiplos atores sociais na preservação, na 

gestão e no uso dos recursos naturais do PMPLS.  

Finda a etapa de intervenção, em 2018, fez-se necessária a avaliação dos 

processos e dos resultados do Projeto MARGov. E, de modo a assegurar a coerência 

com os fundamentos ontológicos3 e metodológicos que embasaram todo o Projeto, tal 

avaliação se pautou especialmente na perspectiva dos atores sociais diretamente 

envolvidos com projeto.  

Este trabalho surge, portanto, da necessidade de se aprofundar na análise 

das avaliações realizada pelos participantes do MARGov para, a partir delas, 

sistematizar os principais temas que permeiam a representação dos principais 

benefícios e pontos críticos do Projeto. Por meio da análise de conteúdo buscou-se 

os aprendizados e soluções apontados pelos participantes, bem como desvelar 

                                                           

2 Tradução livre de: “Most of the institutional arrangements used in the success stories were rich 
mixtures of public and private instrumentalities”. 

 
3 O MARGov concebe o funcionamento da sociedade como um complexo heterogêneo de perspectivas 
e interesses, todos eles legítimos e válidos, de modo que nenhum grupo social detêm a verdade, mas 
a composição de perspectivas, o que permite soluções mais eficientes para problemas complexos. 
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janelas de oportunidades e lacunas que possam apontar para o incremento do modelo 

de governança colaborativa proposto ao PMPLS. 

A oportunidade de realização deste estudo surge a convite da coordenação 

do Projeto MARGov, e, portanto, é um trabalho que se insere no escopo de um projeto 

de pesquisa mais amplo, e de abrangência internacional.  

A experiência do Projeto MARGov mostra-se relevante para embasar 

propostas de governança colaborativa de outras áreas protegidas para além do 

Parque Natural da Arrábida. Espera-se que os conhecimentos e experiências geradas 

por este estudo possam servir como base para a elaboração de planos de ação e de 

governança para as áreas protegidas do Brasil.   
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 

Identificar a avaliação dos atores sociais quanto ao processo (execução) e os 

resultados do Projeto MARGov na construção do Modelo de Governança Colaborativa 

no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha. 

  

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar como os atores sociais avaliam o processo de construção da 

governança colaborativa desenvolvido no seio do Projeto MARGov; 

2. Identificar como os atores sociais avaliam os resultados do Projeto MARGov. 

3. Cruzar os dados das entrevistas para identificar se há relação entre a 

percepção da participação social e a satisfação com os resultados do projeto 

MARGov. 

4. Verificar, na avaliação dos resultados pelos participantes, como os principais 

pontos de crítica (avaliação negativa) se relacionam com os interesses dos 

grupos dos atores sociais.   
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Democracia, Participação Social e Governança Colaborativa 

 

O conceito de democracia, na teoria, está diretamente ligado a uma forma de 

governo na qual os cidadãos têm participação no processo político de decisão. Na 

maioria das sociedades é inevitável que se tenha uma forma de representação e a 

unanimidade acaba sendo impossível. Logo, na prática, a democracia está 

diretamente relacionada a representatividade (Ugarte, 2004). 

Para Ugarte (2004, p. 102), o direito às liberdades pessoal, de expressão, de 

reunião e de associação, ou seja, às liberdades fundamentais, são condições 

necessárias para tal forma de governo, caso contrário, a democracia não existiria. O 

autor reforça que “não se trata de confundir a democracia com a justiça social, mas 

sim reconhecer que a primeira sem a segunda é um bem vazio”. Todos os cidadãos 

devem manter uma condição mínima para exercer uma participação livre, desta forma, 

a democracia pode ser traduzida no dever dos cidadãos de se manterem envolvidos 

na tomada de decisões de suas comunidades, reforçando que a importância da 

participação cidadã no maior número possível de decisões se caracteriza como uma 

verdadeira teoria da democracia. 

No Brasil, a participação social é prevista na Constituição Federal de 1988, 

como uma participação efetiva dos diferentes agentes econômicos envolvidos nas 

tomadas de decisões, sejam elas nas áreas de saúde, setor de produção, seguridade 

social e ainda nos casos de assistência social (art. 198, III; art. 194, VII; art. 187, caput; 

e art. 204, II).  

A participação é uma necessidade humana, sendo fundamental como 

comunicação, no qual os atores interessados, sejam do governo ou de outras partes, 

têm posições, interesses e valores diferentes e às vezes contraditórios, influenciando 

diretamente na tomada de decisões (Veiga 2007). Em sentido mais amplo, a 

participação social diz respeito a uma relação entre Estado e sociedade na gestão 

dos interesses coletivos (Costa; Burzstyn; Nascimento,2009). A participação social 

também possui um sentido de apelo e engajamento da população e organizações da 

sociedade civil para, quando se tratar de políticas públicas locais, que a decisão seja 

compartilhada (Milani 2008). Nesta mesma linha de pensamento, a participação deve 

ter um olhar voltado para um encontro de categorias sociais, classes e grupos de 
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interesse, com a possibilidade de partilhar o processo de decisão, fazendo com que 

através da negociação, os conflitos sejam superados (Presoto e WestphaL 2005).  

Para Milani (2008) existe um interesse crescente pela introdução da 

participação dos cidadãos na gestão púbica, e nota-se uma demanda da sociedade 

civil em prol da renovação das relações governo-sociedade e de uma nova definição 

da representação política.  

A evolução do conceito de democracia migra da representatividade para uma 

abordagem de participação ativa de atores sociais. Já na Conferência de Estocolmo, 

em 1972, se pautou o compromisso de promover a ativa participação cidadã como 

meio para se associar a sociedade civil com a gestão e o controle ambiental (vide 

Recomendação 97, alínea a) (United Nations General Assembly, 1972). Mas foi a 

partir da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente – 

a ECO-92, que a participação social se apresenta como um imperativo para as 

questões ambientais. A Declaração do Rio (United Nations, 1992) proclama, em seu 

Princípio 10, que “o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a 

participação de todos os cidadãos interessados”4. A Agenda 21, no Capítulo 8, 

assegura a efetiva participação social nos assuntos relativos a desenvolvimento e 

meio ambiente (United Nations, 1992). 

O “Futuro que Queremos”, documento resultado da Rio+20, em seu décimo 

terceiro parágrafo, reconhece “como fundamental para o desenvolvimento sustentável 

as oportunidades dos povos em serem atores de suas vidas e de seu futuro, de 

participarem das tomadas de decisões e de expressarem suas preocupações” (United 

Nations General Assembly, 2012)5. Na Europa, a essas diretrizes da Organização das 

Nações Unidas, se agrega a Convenção de Aarhus sobre Acesso à Informação, 

Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em 

Matéria de Ambiente que, assinada pelos países da União Europeia em 1998, entrou 

em vigor em 2001 assegurando a todos o direito de participar das decisões relativas 

ao ambiente.  

                                                           

4 Tradução livre de: “Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 
citizens, at the relevant level”. 

5 Tradução utilizada pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro, do original: “We recognize that 
opportunities for people to influence their lives and future, participate in decision-making and voice their 
concerns are fundamental for sustainable development”. 
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Carneiro (2011, p. 325) explica que há justificativas morais e legais, mas 

também pragmáticas, para que seja imperativa a participação social nas questões 

relativas ao meio ambiente. O envolvimento da população tem se mostrado 

imprescindível para qualquer iniciativa de preservação ambiental. Áreas de 

preservação ambiental permanente precisam conciliar as imediatas demandas por 

desenvolvimento da população local com os amplos interesses de preservação 

ambiental. O desafio se avoluma na medida em que essas áreas se instalam em 

paisagens com significativa presença humana.  

As pressões antrópicas sobre os recursos naturais, as disputas por acesso 

aos recursos naturais de uso comum e a diversidade dos atores sociais a serem 

envolvidos nas decisões sobre a área incrementam a complexidade dos processos de 

participação social (Stratoudakis, Farrall, & Vasconcelos, 2019). Mas os riscos de não 

se alcançar um pacto entre os atores sociais para a preservação das zonas de alto 

interesse e valor ambiental podem se traduzir em práticas recorrentes de 

irregularidades ou infrações na área ou, até mesmo, no esvaziamento dos marcos 

regulatórios do uso das áreas de preservação.  

Portanto, a promoção da participação ativa dos atores locais num arranjo 

colaborativo de corresponsabilidade pelo monitoramento e gestão da área de elevada 

riqueza ambiental, bem como a atuação para a redução dos conflitos que surgem 

quando da implementação de uma área de preservação permanente, exigem 

ferramentas adequadas e inovadoras de intervenção em contextos complexos de 

multi-atores (Stratoudakis, Farrall, & Vasconcelos, 2019). 

Governança é um termo que vem ganhando cada vez mais visibilidade no 

discurso das organizações, seja no setor público, privado ou na sociedade civil 

organizada. Há diversas variações de aplicação do termo governança, e, portanto, 

torna-se necessário utilizar, principalmente na literatura, adjetivos que identifiquem 

os distintos conceitos. Pois sua literatura é extensa e plural nos campos científicos, 

perspectivas teóricas e linhas de pensamento (Smith, 2012). O enfoque deste 

trabalho se dá com base no conceito de Governança Colaborativa. 

A Governança Colaborativa pode ser considerada um processo aberto e 

inclusivo com o objetivo de adquirir legitimidade nas decisões entre os agentes 

envolvidos (Abbud e Tonelli, 2018). Em contrapartida, Pereira (2013) diz que 

Governança se dá em definir formas de governos com mais oportunidades na 

relação entre Estado e parceiros econômicos e cívicos, com intuito de determinar 
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quando e como será feita a divisão de responsabilidades entre os interessados e a 

tomada de decisões. Ou seja, o conceito de Pereira (2013) restringe a Governança 

Colaborativa para tomadas de decisões compartilhadas, desde que seja diretamente 

relacionada com o Estado. 

Para Abers e Keck (2004), a criação de mecanismos de governança por 

stakeholders é baseado em dois conjuntos de argumentos. O primeiro argumento 

faz com que as políticas públicas traduzam os interesses da sociedade, 

principalmente da população menos favorecida, ou seja, a participação e a 

descentralização acabam acentuando a democracia. O segundo traz a ideia de que 

tal modelo de governança traz eficiência aumentando o compromisso dos 

participantes com uma determinada política e aumentando a probabilidade de que 

as informações sejam conhecidas antes da política ser implementada. Abers e Keck 

(2004, p56), esclarecem que: 

ambos os argumentos tendem a dissociar a governança por stakeholders do 
processo político, como se fóruns participativos fossem produzir 
“naturalmente” decisões mais justas ou mais eficientes, e como se estas, por 
sua vez, gerassem automaticamente o apoio político necessário para a sua 
aplicação. 

 

Apesar de algumas definições bem formuladas, a Governança Colaborativa é 

considerada um termo muito amplo e controverso. Mas pode trazer benefícios, tais 

como: maior controle e menor corrupção, maior liberdade de expressão, proteção 

aos interesses sociais, igualdade política, bem-estar coletivo, e ainda visão mais 

ampla e amadurecimento dos participantes (Ferreira 2015). 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa teórico-empírica, que aporta uma 

revisão bibliográfica sobre a participação social e a governança colaborativa, 

buscando identificar, por meio de um caso real, como esses conceitos se traduzem 

na prática das decisões e da gestão de uma área de preservação ambiental 

permanente. Por se tratar de uma experiência real de implementação de um modelo 

de Governança Colaborativa com pretensão de ser replicado em outras situações, 

este trabalho se caracteriza como um estudo de caso.  

A análise de conteúdo de entrevistas coletadas junto aos principais 

participantes do Projeto MARGov, permitiu conhecer as avaliações desses atores 

quanto a aspectos internos e externos do Projeto. Essas avaliações revelaram a 

percepção dos participantes quanto aos processos e resultados do Projeto MARGov 

e desvelaram aspectos importantes que ajudaram a condicionar o engajamento social 

de crucial importância na construção coletiva desse Modelo de Gestão Colaborativa, 

até então inédito em Portugal. 

O corpus de pesquisa deste trabalho é composto pelo texto integral transcrito 

das entrevistas semiestruturadas coletadas junto a dezessete participantes envolvidos 

na primeira fase do Projeto MARGov. As entrevistas foram coletadas por membros da 

equipe do Projeto MARGov, no período de julho a setembro de 2011, isto é, na 

transição da primeira para a segunda fase do Projeto. O entrevistador se baseou em 

um questionário quanto à avaliação do projeto pela perspectiva dos participantes (vide 

APÊNDICE A), mas permitindo a livre manifestação dos entrevistados mesmo quando 

se desviassem do ponto central da pergunta, trazendo às entrevistas um caráter de 

conversa informal.  

Tal informalidade atribuída às entrevistas, proporcionou uma grande 

diversidade de forma e conteúdo às mesmas. Elas foram registradas em gravações 

que variam entre 08 minutos e 23 segundos (a mais curta) até 43 minutos e 45 

segundos (a mais longa). Essas gravações foram compiladas em um único vídeo, com 

duração de 01 hora, 08 minutos e 47 segundos, intitulado “Governância – O Olhar dos 

Participantes”, que posteriormente foi amplamente divulgado para o público. 

Os textos das entrevistas se configuram como dados primários indiretos. São 

caracterizados como dados primários por não receberem nenhum outro tratamento 

que a transcrição, e como dados indiretos por terem sido coletados em momento 
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anterior ao início do presente trabalho e por pesquisadores que não se implicaram 

diretamente nas análises apresentadas neste trabalho. É importante ressaltar que 

este trabalho se integra no escopo de um estudo mais amplo sobre o projeto MARGov. 

As etapas do desenvolvimento da análise de conteúdo, conforme propostas 

por Bardin (2016, p. 132) orientaram o tratamento e a análise dos dados. 

 

6.1 Coleta de Dados 

 

A escolha dos entrevistados orientou-se por três critérios: 

 Representatividade – que os participantes representassem diversos grupos de 

atores sociais do Projeto MARGov; 

 Tipicidade – que as entrevistas contemplassem os participantes de maior 

envolvimento com o Projeto em seu grupo de atores sociais; e 

 Acessibilidade – que o participante se dispusesse a avaliar o Projeto em 

entrevista.  

 

Os respondentes se vinculam a seis grupos de atores sociais, quais sejam:  

 Pescadores – 2 entrevistados;  

 Membros de associação de turismo e lazer – 3 entrevistados,  

 Pesquisadores / cientistas – 4 entrevistados;  

 Trabalhadores na gestão do Parque enquanto servidores da administração 

pública – 3 entrevistados;  

 Representantes do governo local – 3 entrevistados; e  

 Servidores de instituições públicas nacionais – 2 entrevistados. 

 

Não se distinguiu um grupo específico para moradores locais, pois observou-

se sobreposição desse atributo com outras características dos atores sociais. Dentre 

os dezessete entrevistados, oito deles (vinculados a cinco grupos) residiam na região 

de Sesimbra e realçaram esse fato nas entrevistas. Apenas o grupo de gestores do 

Parque não conta nenhum residente em Sesimbra. Isso revela a concomitância de 

papeis sociais dos entrevistados, o que condiz com a multiplicidade de perspectivas e 

coexistência de interesses nas questões relacionadas ao Parque. 
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6.2 Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi realizado com o auxílio do software webQDA de 

análise qualitativa (Sousa, Costa, & Moreira, 2019). Os textos transcritos das 

entrevistas foram importados para a Plataforma webQDA em formato Word, como 

fontes internas reunidas sob uma pasta. Na plataforma webQDA foram criados 

códigos a serem aplicados a trechos dos textos destacando, assim, passagens 

relativas às categorias consideradas na análise. 

Bardin (2016, p. 147) explica que, “a partir do momento em que a análise de 

conteúdo decide codificar seu material, deve produzir um sistema de categorias”. O 

sistema de categorias deve refletir os objetivos da pesquisa. Assim, orientado pelo 

objetivo de analisar a avaliação dos participantes quanto aos processos e resultados 

do Projeto MARGov, distinguiram-se categorias de análise. A unidade de codificação 

foi o enunciado, ou seja, unidade de significação que contemple o que é dito sobre o 

objeto de avaliação, incluindo as observações quanto ao contexto do que está sob 

avaliação pelo entrevistado. Para a codificação dos dados, foram aplicadas três 

dimensões de análise. 

A primeira dimensão é composta por categorias temáticas que permitiram 

identificar os principais temas abordados pelos entrevistados. Por meio da técnica de 

categorização por acervo (Bardin, 2016, p. 148), pela qual as categorias emergem ao 

longo da classificação analógica e progressiva dos textos, foram identificados vinte 

temas que configuram objeto de avaliação no texto das entrevistas. A codificação dos 

textos nessas categorias temáticas foi feita na plataforma webQDA pelo uso de 

códigos-árvore para permitir o desdobramento das categorias temáticas em 

subcategorias, quando necessário (vide APÊNDICE B), gerando, assim, uma 

estrutura hierárquica entre os códigos. Vale ressaltar que, para essa primeira 

dimensão, as categorias não foram mutuamente excludentes, permitindo a 

multicodificação (codificação de uma mesma passagem do texto em duas ou mais 

categorias da mesma dimensão). 

A segunda dimensão de análise distinguiu o julgamento; a apreciação e/ou o 

sentimento do entrevistado (positivo ou negativo) quanto aos temas relativos ao 

Projeto MARGov. A terceira dimensão buscou identificar se os elementos avaliados 

pelos entrevistados constituíam-se em aspectos internos ao Projeto MARGov ou 

aspectos de contexto do Projeto que poderiam influenciar seu desenvolvimento 
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(processos) e seus resultados. Juntas, a segunda e a terceira dimensões de análise 

compuseram uma grade de categorias avaliativas inspirada nos componentes da 

Análise SWOT. Nesse caso, optou-se por utilizar códigos livres, pois essas categorias 

não presumem subcategorias. 

SWOT é a sigla em inglês para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Gürel e Tat (2017, p. 995) 

descrevem a Análise SWOT como uma técnica de “análise interacional que favorece 

macro avaliações” de organizações e/ou projetos. Os autores explicam que a Análise 

SWOT é uma ferramenta de diagnóstico situacional capaz de subsidiar a tomada de 

decisões estratégicas. Composta por uma matriz de tipo 2x2, a ferramenta da Análise 

SWOT – ou Matriz SWOT – distingue quatro quadrantes que avaliam aspectos 

positivos X negativos associados ao ambiente interno X externo do projeto (Figura 3). 

Os aspectos internos podem ser trabalhados para o aprimoramento do projeto. Já os 

aspectos externos, normalmente associados a elementos de contexto, fogem ao 

controle da gestão, mas devem ser monitorados dado seu potencial de gerar impactos 

(positivos e negativos) sobre o projeto. As categorias avaliativas inspiradas na SWOT 

orientaram as análises com vistas a extrair dessas avaliações elementos úteis para 

orientar os futuros aprimoramentos e/ou a replicação do Projeto. 

 

Figura 3 – Modelo da Análise SWOT ou Matriz SWOT. 

 
Fonte: Adaptado de Distribuição XXI.   
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7 RESULTADOS 

 

Após a submissão dos textos, que integraram o corpus de análise, para a 

plataforma webQDA, criou-se uma “nuvem de palavras” através da ferramenta 

“questionamentopalavras mais frequentes”. Tal ferramenta permite criar, a partir da 

escolha de uma fonte desejada, uma lista com as palavras mais citadas na fonte 

escolhida. Para a criação da Figura 4, utilizou-se os textos das entrevistas como fonte 

para gerar os dados. Percebe-se que as palavras com maior destaque na “nuvem de 

palavras” foram “conhecimento” e “participação”, isto significa que foram as palavras 

mais citadas pelos respondentes durante as entrevistas. Entretanto, tais palavras 

podem ter sido citadas tanto em contexto positivo quanto em contexto negativo em 

relação ao Projeto MARGov. Tal distinção de contexto (positivo / negativo) foi 

realizada na codificação das categorias temáticas e avaliativas. 

 

Figura 4 – Relação de palavras mais citadas pelos respondentes nas entrevistas. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Após aplicadas as codificações nos textos que compuseram o corpus de 

análise, a partir de sucessivas leituras interpretativas, procedeu-se a análise da 

sobreposição das codificações nas categorias temáticas (primeira dimensão) e das 

codificações nas categorias avaliativas (segunda e terceira dimensões), para se 

conhecer os principais temas contemplados nas avaliações pelos entrevistados. Na 

plataforma webQDA, através da ferramenta “questionamentosmatrizes”, gerou-se 

uma matriz, que permitiu o cruzamento das vinte categorias temáticas e suas 

subcategorias, organizadas nas linhas da matriz, já nas colunas da matriz, foram 

ordenadas as quatro categorias inspiradas na SWOT. Tal cruzamento de dados 

revelou o número de fontes em que ocorreu a sobreposição de codificação dessas 

duas dimensões de análise. Essa matriz foi, então, exportada para o MS Office Excel 

onde se computou a ocorrência dos temas nas categorias avaliativas 

(positivo/negativo; interno/externo). A Figura 5 sintetiza os resultados dessa análise, 

considerando o número de entrevistas em que se identificou a sobreposição de cada 

tema em sua relação com o respectivo quadrante da Matriz SWOT. 

Observa-se que os entrevistados foram unânimes em reconhecer as 

características do Projeto MARGov como um aspecto positivo a ser realçado em sua 

avaliação. Dentre as características avaliadas positivamente pelos entrevistados, vale 

destacar que dezesseis respondentes apreciaram o Projeto por ser um espaço de 

diálogo e de fala. A diversidade dos participantes e a capacidade de gerar participação 

ativa também foram mencionadas como “Forças” do projeto, bem como as 

características da própria equipe de facilitação e o tratamento igualitário ofertado aos 

diversos grupos de atores sociais. Ainda realçando elementos internos percebidos 

como positivos, tem-se que onze respondentes consideraram o resultado do Projeto 

enriquecedor, principalmente por oportunizar a informação e o aprendizado, trazendo 

inovação e ineditismo ao PMPLS. 

Essa apreciação positiva dos resultados do projeto parece contrastar com o 

primeiro item do quadrante “Fraquezas”, na Figura 5, em que os resultados do Projeto 

estão representados como sua principal fraqueza na perspectiva de quatorze 

entrevistados. Esse contraste não se configura paradoxal pois, na avaliação dos 

respondentes, os resultados do Projeto foram avaliados em cinco subcategorias. 
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Figura 5 – Distribuição dos temas avaliados pelos entrevistados segundo os 
quadrantes da Matriz SWOT. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre essas subcategorias, a “lacuna de resultados pragmáticos do Projeto” 

e a de “continuidade dos avanços nos resultados obtidos” foram avaliados como 

aspetos internos negativos, mas as demais subcategorias receberam avaliação 

positiva. Também foram apontados como fraquezas do Projeto a escassez de tempo 

para discussões, as dificuldades de encaminhamento das atividades e das discussões 

devido a conflitos entre os stakeholders, e características do Projeto, como o formato 

das sessões (horário, local e frequência das reuniões e seu formato de 

desenvolvimento). 

As “Oportunidades” são os fatores externos positivos, e nesse quadrante o 

principal destaque se dá na participação ativa da sociedade e, mais especificamente, 

dos atores sociais. Dentro da categoria “características do parque” um aspecto 

bastante considerado foram as regras de uso estabelecidas para o Parque. E os 

resultados alcançados pelo Projeto na primeira fase também foi apontado como 

oportunidade. 
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Considerando os fatores externos negativos, tem-se as “Ameaças”. Nesse 

quadrante, a principal ameaça identificada pelos respondentes, como mostra a Figura 

5, foram os conflitos. Nessa categoria (“Conflitos”) incluem-se conflitos entre os grupos 

de atores sociais – apontados como conflitos históricos no contexto do PMPLS, e 

mesmo os conflitos dentro do próprio grupo; bem como o conflito de interesses no que 

concerne à lida com o Parque que resultam, até mesmo, em conflitos com a lei quando 

se materializam em práticas irregulares e contravenções na área do Parque. Na 

categoria “características do parque”, alguns aspectos foram apontados como 

ameaças, tais como articulação com a equipe gestora, acessibilidade à área e as 

regras de uso. Tem-se ainda identificado como ameaças, as condições sócio-político-

econômicas do contexto de desenvolvimento do Projeto.  

Na sequência da análise da matriz do cruzamento das categorias temáticas 

com as categorias avaliativas, procedeu-se a análise de cobertura de codificação. 

Essa etapa analítica permitiu identificar a preponderância das avaliações dos textos 

dos respondentes segundo as categorias inspiradas na SWOT. As taxas de cobertura 

da fonte pela categoria são geradas automaticamente pelo webQDA, em valores 

percentuais, de modo a equalizar a variação de extensão das entrevistas. Tais taxas 

de cobertura de codificação podem ser visualizadas através da ferramenta 

“CodificaçãoCódigos Livres” no canto direito da tela, ao selecionar cada uma das 

categorias (uma por vez), a plataforma automaticamente mostra uma relação com a 

quantidade de vezes que a categoria foi referenciada dentro de cada fonte 

individualmente, gerando um percentual por fonte para cada categoria, como ilustra a 

Figura 66.  

  

                                                           

6 A ilustração da tela foi modificada para realce dos elementos e supressão de informações de 
identificação pessoal do entrevistado. 
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Figura 6 – Indicadores de percentual de cobertura de codificação em cada fonte na 
plataforma webQDA. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tais informações foram copiadas para um arquivo MS Office Excel para 

análise descritiva e para a geração de gráficos, com o intuito de facilitar visualmente 

a compreensão do percentual gerado na plataforma webQDA. Nos gráficos a seguir 

(Figuras 7, 8, 9 e 10) cada dupla de colunas correspondem a duas categorias da 

SWOT. 

Pela prevalência das cores no gráfico da Figura 7, nota-se que, quanto aos 

aspectos positivos, os aspectos internos (Forças), representados pela cor azul, se 

sobressaem em relação aos aspectos externos (Oportunidades), representados pela 

cor verde. Isso permite inferir que o Projeto MARGov é avaliado predominantemente 

de modo positivo pelos entrevistados quanto a suas características.  

Quanto aos aspectos negativos, é possível perceber, como mostra a Figura 

8, que na avaliação dos entrevistados os aspectos externos (Ameaças), 

representados pela cor vermelha, prevalecem em relação aos aspectos internos 

(Fraquezas), representado pela cor amarela, revelando que, na percepção dos 

mesmos, aspectos ambientais tiveram maior impacto negativo sobre os processos e 

os resultados do Projeto MARGov. 
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Figura 7 – Comparativo das avaliações quanto aos aspectos positivos mencionados nas 
entrevistas (segundo categorias SWOT por percentual de cobertura de codificação por 

entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 8 – Comparativo das avaliações quanto aos aspectos negativos mencionados nas 
entrevistas (segundo categorias SWOT por percentual de cobertura de codificação por 

entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No gráfico relativo aos aspectos internos (Figura 9), nota-se a prevalência da 

categoria Forças, caracterizada pela cor azul, em relação a categoria Fraquezas, 
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caracterizada pela cor amarela, reiterando a avaliação positiva dos entrevistados 

quanto às características do Projeto. 

Do mesmo modo, em relação aos aspectos externos (Figura 10), a categoria 

Ameaças, representada pela cor vermelha, se sobressai quanto a categoria 

Oportunidades, representada pela cor verde, confirmando a avaliação negativa dos 

entrevistados em relação aos processos e resultados do projeto MARGov. 

 

Figura 9 – Comparativo das avaliações quanto aos aspectos internos mencionados nas 
entrevistas (segundo categorias SWOT por percentual de cobertura de codificação por 

entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 10 – Comparativo das avaliações quanto aos aspectos externos mencionados nas 
entrevistas (segundo categorias SWOT por percentual de cobertura de codificação por 

entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os próximos gráficos (figuras 11, 12 e 13) apresentam a diferença (subtração) 

entre os percentuais da área de cobertura das categorias de avaliação positiva 

(Forças + Oportunidades) e das categorias de avaliação negativa (Fraquezas + 

Ameaças). Considerando apenas os aspectos internos ao Projeto MARGov, as 

avaliações são majoritariamente positivas, como se vê na Figura 11. Porém, os 

aspectos internos contribuem pouco para esses números, de modo que os aspectos 

externos ao Projeto MARGov, (Figura 12), constituem o objeto prioritário das 

avaliações negativas. 

Apenas três entrevistados representam, em seus textos, mais aspectos 

positivos (por área de cobertura de codificação) do que negativos. Pela comparação 

entre números (percentuais) indicados na Figura 11 e aqueles presentes na Figura 

12, é possível afirmar que os aspectos internos contribuem pouco para as avaliações 

negativas, de modo que os elementos de contexto prevalecem no conteúdo das 

avaliações negativas. 
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Figura 11 – Diferença da cobertura de codificação de categorias de conotação positiva e 
categorias de conotação negativas (apenas aspectos internos ao Projeto MARGov) nos 

textos dos entrevistados (por entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 12 – Diferença da cobertura de codificação de categorias de conotação positiva e 
categorias de conotação negativas (apenas aspectos externos ao Projeto MARGov) nos 

textos dos entrevistados (por entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No cômputo geral, as avaliações negativas, realçadas na Figura 13, 

prevalecem nas entrevistas.   
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Figura 13 – Diferença da cobertura de codificação de categorias de conotação positiva e 
categorias de conotação negativas (cômputo geral do Projeto MARGov) nos textos dos 

entrevistados (por entrevista). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O momento de escuta oportunizado pelas entrevistas foi uma oportunidade 

para os entrevistados expressarem suas frustrações, insatisfações e discordâncias 

nas questões relativas ao Projeto. Mas, ainda que as avaliações negativas pareçam 

preponderantes nas entrevistas, a percepção positiva das “Forças” do Projeto 

sobressaiu-se na perspectiva dos entrevistados. Essa avaliação positiva denota 

reconhecimento dos participantes quanto ao valor do Projeto e contribui para a 

manutenção de seu engajamento. Os aspectos internos avaliados negativamente 

(Fraquezas), apesar de não prevalecerem no cômputo geral, merecem atenção por 

representarem fragilidades que imputam riscos ao Projeto, podendo comprometer-lhe 

os processos e seus resultados. 

Já ao que concerne aos aspectos externos (Ameaças) avaliados pelos 

entrevistados, tem-se que eles pautam boa parte das avaliações negativas e dão a 

conhecer a medida do desafio a ser enfrentado pelos atores sociais nas questões 

relativas ao Projeto. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a pressão antrópica e os impactos sobre os valores naturais da 

região do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha parque e, principalmente os 

conflitos que surgiram após a implementação do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural da Arrábida, a proposta do Projeto MARGov trouxe inovação e ineditismo para 

a região e reformulação da gestão do parque. 

O desdobramento da primeira fase do Projeto MARGov em duas fases 

sucessivas de maturação e consolidação dos resultados é testemunha factual do 

sucesso do Projeto. Considerando que a manutenção do engajamento dos atores 

sociais é condicionado pelo reconhecimento do valor da iniciativa e de seus 

resultados, a análise apresentada neste trabalho revelou o reconhecimento, por parte 

dos participantes, quanto à adequação e valor do Projeto, em especial na riqueza da 

diversidade dos atores envolvidos e nos qualificadores da equipe facilitadora. Esses 

elementos foram cruciais para a construção de uma comunidade de aprendizado 

mútuo. 

Não obstante, os participantes elencam fragilidades no Projeto que alimentam 

uma atitude de desmotivação, concernentes à demora na implementação das 

medidas consensuadas entre os atores, embora uma parte substancial dessas 

medidas, gradualmente, passaram a integrar a política de gestão do Parque. No 

entanto, pesam-se os paradoxos situacionais, por vezes históricos, como, no caso do 

MARGov, os antagonismos entre interesses de preservação ambiental, de 

maximização de benefícios na exploração de recursos naturais e de gestão de 

recursos de uso comum. 

Os participantes reconhecem que, o contexto é favorável a iniciativas 

colaborativas e mencionam a demanda crescente na sociedade pela participação 

social, em especial para as questões ligadas ao ambiente. Mas também é inegável 

que conflitos (latentes ou manifestos) ameaçam os processos participativos e roubam-

lhes eficiência. 

Para se avançar na construção de novos modelos de governança 

colaborativos, como se propôs fazê-lo no Projeto MARGov, é fundamental que as 

forças se compatibilizem com os aspectos externos, e que esses aspectos externos 

não venham incrementar as fraquezas do Projeto. A percepção, pelos atores sociais, 

dessa compatibilidade contribui para a percepção do valor da iniciativa, favorecendo 



41 

a manutenção de seu engajamento, requisito para resultados profícuos em um 

processo colaborativo. 

A proposta do Projeto MARGov, de uma gestão na qual existe uma parceria 

de atores sociais, com diferentes interesses na mesma área ambiental para manter a 

sustentabilidade local, pode ser inspiração para aplicação em outras áreas de 

proteção ambiental, não necessariamente apenas para parques marinhos, tanto em 

Portugal quanto em outros países. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário de Avaliação do Projeto MARGov 

 

1. Como teve conhecimento e de que forma participou (especialista, atores 

sociais, apenas interessado) do Projeto MARGov? 

2. O que é para si o Projeto MARGov? 

3. O que gostou mais e o que gostou menos? 

4. Em que a sua participação nas atividades do Projeto contribuiu para o seu 

conhecimento ou experiência pessoal? Houve alguma mudança na sua forma de ver 

ou fazer as coisas (forma de trabalhar, aprendizagem, etc.) 

5. O que gostaria que mudasse no Parque Marinho?  

6. Se o Projeto continuar, gostaria de continuar a participar? Por quê? 

7. Escolha uma palavra ou expressão que melhor define para si o que foi este 

Projeto MARGov. 

8. Mais algum aspecto a referir? 

9. De um modo geral houve um tratamento igual para com todos os participantes? 

10. O que faria diferente? 

11. Algo mais a acrescentar? 
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APÊNDICE B – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS CODIFICADAS  

 

1. Características da equipe MARGov 

a. Competência e experiência 
b. Equipe dinâmica 
c. Simpatia, boas intenções 

 
2. Características da metodologia de intervenção 

a. Metodologia Bottom-Up 
b. Metodologia Top-Down 

 
3. Características das sessões expositivas 

a. Adequação da linguagem e informações / conhecimento técnico 
b. Conteúdo e duração 
c. Especificidade (disciplinar) 

 
4. Características do Parque / da APA 

a. Acessibilidade à área 
b. Articulação com/da a equipe gestora (abertura) 
c. Atitude (sentimento) dos atores sociais em relação ao Parque 
d. Características físicas da área 
e. Regras de uso 

 
5. Características do projeto 

a. Adequação quanto a zona e o momento de intervenção 
b. Assertividade / Direcionamento das discussões 
c. Atitude (sentimento) dos atores sociais em relação ao Projeto (ex: 

enriquecedor, interessante) 
d. Espaço de fala e propostas 
e. Formato da intervenção (sessões públicas) Localização, horários, 

frequência. 
f. Ineditismo / Inovação 
g. Multidisciplinaridade 
h. Possiblidade de replicação 
i. Tratamento equitativo dos participantes 

 
6. Condições sócio-político-econômicas do contexto de desenvolvimento do 

Projeto 

7. Conflitos 

a. (Des) confiança entre grupos 
b. Conflitos com a lei (irregularidades/contravenções) 
c. Conflitos de interesse 
d. Conflitos históricos cristalizados 
e. Conflitos internos ao grupo 
f. Gestão de conflitos 
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8. Construção coletiva 

9. Co-responsabilização dos atores sociais 

10. Diversidade de interesses e perspectivas 

11. Equilíbrio das propostas 

12. Experiências prévias 

13. Informações (sobre APA / Parque) 

a. Divulgação de informações 
b. Falta de entendimentos / conhecimento pelos atores sociais 
c. Mitos 

 
14. Interesse / compromisso do Poder Público 

15. Paradigmas ultrapassados 

16. Participação ativa / efetiva 

a. Atores invisibilizados 
b. Motivação para a participação 
c. Participação ativa / efetiva (Geral) 

 
17. Regulação / ordenamento territorial 

18. Resultados do Projeto 

a. Continuidade / sustentabilidade dos avanços 
b. Gerou aprendizado, foi enriquecedor, capacitante.  
c. Lacunas de resultado pragmáticos 
d. Networking / vinculação entre atores 
e. Resultados alcançados na primeira fase do Projeto MARGov 

 

19. Tempo 

a. Diferença de escala de tempo 
b. Escassez de tempo 
c. Pressão do tempo 

 
20. Visibilidade preponderante dos descontentamentos 


