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GOVERNÂNCIA COLABORATIVA 
DE ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS
Um projecto do IMAR distinguido e  fi nanciado pelo 

GALARDÃO GULBENKIAN/OCEANÁRIO DE LISBOA, 2008: 

“Governação Sustentável dos Oceanos”.

Portinho da Arrábida 1925 / 1930,  por Américo Ribeiro
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O MAR é a nossa TERRA.
Defenda o que é nosso.
O MAR é a nossa TERRA.
Defenda o que é nosso.



MARGov - Oportunidade
Contribuir para políticas de gestão sustentável 
dos oceanos através da implementação de um 
Modelo de Governância Colaborativa (MGP)  
de Áreas Marinhas Protegidas (AMP).

MARGov - Contexto
As AMP são instrumentos fundamentais para 
a conservação da biodiversidade, gestão 
sustentável das pescas e preservação cultural 
das sociedades do litoral. 
A escassa participação dos actores locais na 
gestão destas áreas é reconhecida como uma 
barreira à sustentabilidade ambiental e sócio- 
-económica dos recursos marinhos e costeiros. 
Um acordo social sobre a conservação  
e uso destes recursos e uma boa articulação 
e comunicação entre actores com 
diferentes competências, legitimidades e 
responsabilidades, constituem a base para 
uma co-gestão eficaz.

MARGov - Motivação
Fortalecer a dimensão humana e social. 
Contribuir para a minimização e resolução  
de conflitos.

MARGov - Desafio
Construir colaborativamente com os actores 
sociais e institucionais, um Modelo de 
Governância para a co-gestão do Parque 
Marinho Professor Luiz Saldanha (Arrábida) 
replicável e adaptável a outras AMP.  
Fortalecer a interacção positiva e promover  
o diálogo construtivo entre actores no debate  
de problemas e na procura de soluções 
colaborativas. 

MARGov - Objectivo 

Capacitar agentes de mudança para a 
governância sustentável do oceano, através  
do reforço do diálogo eco-social e da 
participação activa das comunidades locais:

• Reforçando as competências e a co- 
-responsabilização de todos os actores na  
co-gestão participada;

• Desenvolvendo uma plataforma de gestão 
integrada em SIG para apoio ao processo 
participativo na partilha da informação, 
caracterização e diagnóstico, simulação de 
conflitos, alternativas e cenários prospectivos;

• Fomentando o diálogo eco-social de 
forma a estimular processos interactivos de 
colaboração para a co-gestão, reduzindo 
conflitos e reforçando relações de longo termo;

• Sensibilizando o público em geral, os actores 
locais e as comunidades educativas em 
particular, para a compreensão da importância 
e utilidade das AMP e de novas formas de 
gestão colaborativa;

• Assegurando a transferência de experiências
e conhecimentos e o suporte técnico-científico
para medidas políticas de gestão das AMP.

MARGov - Uma Equipa aberta  
à Colaboração
A equipa MARGov integra um conjunto de 
especialistas com um leque diversificado 
de formações e experiências profissionais e 
académicas, provenientes de várias entidades.
MARGov é um projecto do IMAR, coordenado 
por um grupo de investigadores da 
Universidade Nova de Lisboa.
O envolvimento no projecto de uma 
diversidade de entidades e actuações é 
fundamental para dar resposta ao problema 
complexo e multidisciplinar que consiste 
em encontrar novas formas de governância 
para as AMP. Como tal, MARGov está aberto 
à participação de todos os que queiram 
colaborar na co-gestão participada das AMP.

MARGov - Como Participar 
Coloque a sua criatividade ao serviço  
da governância sustentável dos oceanos: 

• Informe-se sobre o projecto e coloque as 
suas dúvidas e sugestões através da página 
da Internet;

• Esteja atento aos desafios que o MARGov lhe 
propõe, colabore e participe activamente nas 
diferentes actividades do projecto.

A participação de todos é fundamental.
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