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No período de 2005-2007 tivemos oportunidade de participar num projecto Interreg denominado 

FARLAND em resultado do qual foi redigido um documento estratégico com as principais conclusões (Anexo 

1). Uma destas conclusões foi a de que os projectos de land development1 são mais eficazes quando, entre 

outros aspectos, são desenvolvidos de um modo descentralizado, em que os stakeholders são envolvidos 

activamente durante todas as fases do projecto. 

Efectivamente, o tema da descentralização associado às questões da governança, da democracia 

participativa e da participação pública surgem com crescente pertinência. Estes temas aparecem, por um 

lado, associados a uma confiança decrescente nas instituições por parte dos cidadãos, tanto a nível da União 

Europeia - como se pode ler nas primeiras páginas do Livro Branco da Governança Europeia (CCE, 2001: 3) 

“… estes mesmos cidadãos têm cada vez menos confiança nas instituições e na política …” – como a nível 

nacional - dados retirados do Eurobarómetro 72 (CE, 2009: 22) mostram que Portugal surge como o oitavo 

país menos satisfeito com a democracia aproximando-se, neste aspecto, das jovens democracias da Europa 

Central e de Leste. 

Por outro lado, é hoje amplamente aceite que a elaboração de políticas públicas requer uma 

apreciação de valores públicos e a capacidade de envolver os conhecimentos da população local, existindo 

um consenso sobre a importância da participação pública (White et al, 2007). No entanto, segundo estes 

mesmos autores, existe alguma falta de conhecimento sobre a melhor forma de assegurar a efectiva 

participação dos interessados. 

Sintomático da relevância destas questões, é o facto de a Comissão ter identificado a reforma da 

governança europeia como um dos seus quatro objectivos estratégicos em 2000 (CCE, 2001), verificando-se 

que o mesmo tipo de preocupações se manifesta um pouco por todo o mundo, o que acaba por se traduzir 

nas variadas opções de processos participativos associados aos mais diversos tipos de decisão a diferentes 

níveis, tanto técnico como político. O formato de participação escolhido encontra-se intimamente associado 

ao tipo de democracia: da mais representativa à mais deliberativa ou, de um processo meramente informativo 

a um outro que encoraja o debate, a troca de ideias e a partilha da tomada de decisão (Vasconcelos, 2006). 

Processos de participação colaborativa recebem cada vez mais apoio pois, como Vasconcelos e 

Baptista (2002) referem, proporcionam ao público a possibilidade de exercerem múltiplos direitos: o direito de 

conhecer, o direito de compreender e o direito de agir, dando poder à comunidade para ter intervenção sobre 

as decisões que a afectam. Mas a verdade é que o formato de participação pública mais vulgarmente 

aplicado continua a ser o de carácter passivo, isto é, informação e/ou consulta pública, não obstante a 

publicação de diversos diplomas que visam tornar mais efectivos os princípios da participação colaborativa, 

tais como a Convenção de Aarthus ou a Directiva Quadro da Água.  

Associado a este interesse crescente pela participação e processos colaborativos, encontra-se 

também a associação estabelecida entre o sucesso de tais processos e a qualidade das decisões (Reed, 

                                                           
1
 Projectos de land development– projectos de implementação de políticas públicas de expressão territorial 

que utilizam a adaptação do tipo de uso do solo e/ou da propriedade da terra, como forma de atingir 
diversos objectivos (ver Cap. 2.2). 
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2008, Beierle e Konisky, 2000 e Beierle e Cayford, 2002) ou a resolução de conflitos, a recuperação e 

fomento do grau de confiança nos Serviços Públicos, entre outros (Beierle e Konisky, 2000 e Beierle e 

Cayford, 2002). 

Por outro lado, numa época em que a escassez de recursos é cada vez mais um factor limitante das 

intervenções aos mais variados níveis, os aspectos associados à melhoria da qualidade das decisões 

assumem especial relevo. Assim, é necessário aumentar a eficiência e a eficácia das actuações e tornar as 

soluções tão sustentáveis quanto possível. 

Isto é tanto mais verdade ao nível das políticas públicas e tanto mais relevante ao nível da 

implementação dessas políticas. A necessidade de inovar e de evoluir no sentido do aumento da qualidade 

dessas intervenções torna-se premente. Neste contexto, a flexibilidade é necessária para compatibilizar 

conflitos de interesses e a resiliência dos resultados é procurada como meio de lidar com cenários 

associados a factores imprevisíveis. Todos estes aspectos reforçam a necessidade de adoptar intervenções 

intersectoriais. 

As intervenções públicas sobre territórios rurais não fogem a estas tendências, pelo contrário. 

Geralmente, nestes territórios é constante a necessidade de equilibrar diferentes funções (produção, 

conservação da Natureza, qualidade ambiental, recreio, etc.) e interesses (público versus privado, particular 

versus colectivo), havendo que os preparar para o futuro (como, por exemplo, em termos da adaptação aos 

efeitos das alterações climáticas), utilizando e actuando sobre recursos que são escassos. A integração 

destes diferentes aspectos, através de abordagens territoriais que são multissectoriais, é uma direcção 

comum na maioria dos países da UE. A integração intersectorial nestas intervenções tem-se vindo a tornar 

prática comum e é cada vez mais reconhecida como uma boa prática neste contexto. 

Assim e de acordo com Fluharty (2010) tem havido uma generalizada tomada de consciência de que 

as políticas públicas para os territórios rurais devem ter em conta: (1) a valorização crescente das 

amenidades, (2) as pressões no sentido da reforma da política agrícola, (3) a descentralização (governança) 

e (4) outras tendências actuais da política regional. Assim, de há uns anos a esta parte foi posta em prática 

uma mudança de paradigma, tal como se pode ver no Quadro 1. 

Quadro 1 – Mudança de Paradigma das Políticas Públicas para Territórios Rurais 

Diferenciação Velho Paradigma Novo Paradigma 

Objectivos 
Igualdade; 

ênfase no rendimento das explorações 
Competitividade das áreas rurais 

Alvos-chave Sectorial 
Abordagem holística que inclui vários 

sectores das economias rurais 

Principais instrumentos Subsídios Investimentos 

Actores-chave Governos nacionais, agricultores Governância multinível 

Fonte: Adaptado de Fluharty, 2010 
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Esta política rural que é integrada e pretende explorar o potencial de desenvolvimento local nas 

suas diversas vertentes, tem dois princípios que a caracterizam: centra-se em territórios em vez de sectores 

e focaliza-se em investimentos em vez de subsídios. Consequentemente, existe a necessidade de 

coordenação entre políticas sectoriais, bem como a agregação do conhecimento que é domínio de uma larga 

variedade de actores. Neste sentido, a política de desenvolvimento rural encontra-se, hoje em dia, fortemente 

associada à melhor utilização do potencial de desenvolvimento endógeno de cada território, com dimensões 

sociocultural e político-administrativa específicas, numa perspectiva autocentrada (ou autónoma), na linha da 

teoria do desenvolvimento (local) endógeno (Barquero, 1988). 

Assim, é consensual dizer que abordagens plurissectoriais são, regra geral, uma mais-valia nas 

intervenções sobre territórios. Em particular, os projectos de land development não são excepção. Mas a 

verdade é que a integração intersectorial é difícil de implementar, ficando-se muitas vezes aquém do que 

seria desejável: vemos diferentes entidades a intervir num mesmo território mas com fins distintos, sem 

integração de objectivos nem concertação de actividades. É certo que, por exemplo, legislação comunitária e 

nacional veio criar a obrigação de desenvolver medidas com fins ambientais em projectos de diversa 

natureza, mas estes objectivos são geralmente menores em termos da globalidade das actividades do 

projecto. 

Em termos de envolvimento dos stakeholders nos projectos de land development, estes processos 

geralmente incluem um universo relativamente restrito, constituído na sua maioria pelos proprietários dos 

prédios envolvidos, agricultores e suas associações e pelos municípios directamente envolvidos na área de 

projecto e algumas outras entidades públicas com competências nas matérias em causa. Resumidamente, 

na maioria dos casos, o projecto é concebido pela equipa técnica do organismo responsável pelo projecto e 

aqueles  stakeholders são consultados em ocasiões específicas e pontuais, com o objectivo de lhes transmitir 

informação ou para lhes solicitar emissão de parecer e/ou para aprovação. 

A presente dissertação centra-se no envolvimento dos stakeholders no contexto dos projectos de 

land development de iniciativa da Administração Pública, em zonas rurais, e investiga os efeitos que se 

podem obter a partir do desenvolvimento deste tipo de processos, bem como os factores que se devem ter 

em consideração quando se concebe estes mesmos processos. 
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1.1. Justificação do Tema 

 

As razões que nos levaram a escolher este tema para a presente dissertação prendem-se, em 

primeiro lugar, com a actividade profissional que exercemos. Efectivamente, trabalhamos há 20 anos para 

um organismo da Administração Central do Ministério da Agricultura (presentemente, para a Direcção Geral 

da Agricultura e do Desenvolvimento Rural - DGADR), no contexto dos projectos de land development. 

Por essa mesma razão, temos a percepção que existe todo o interesse na melhoria daquilo que tem 

sido a prática utilizada na elaboração e implementação deste tipo de projectos em Portugal. As abordagens e 

metodologias empregues até à presente data pouco têm evoluído em termos do envolvimento dos 

stakeholders, sobretudo no que respeita à participação destes nos processos de tomada de decisão (ou até 

mesmo em termos da integração do conhecimento destes nos projectos, por exemplo), não tendo 

acompanhado de forma consciente e coerente as mudanças que se têm verificado nos sistemas de 

governança e na sociedade em geral no que a estas matérias diz respeito. 

É verdade que, no contexto em que nos situamos, o envolvimento dos stakeholders não é, em si, 

uma novidade pois, na prática, tem sido feito mas de uma forma que essencialmente se tem limitado a três 

tipos de linhas de acção e de motivos: (1) decorrentes da legislação e/ou de competências 

institucionalizadas, (2) devido àquilo que é prática comum no organismo promotor do projecto e (3) em 

resultado de particularidades que advêm da experiência e sensibilidade das pessoas que constituem as 

equipas técnicas que desenvolvem estes projectos. Em casos particulares poderá haver um quarto factor que 

não é de somenos importância: o impacto (social e político) de um problema que esteja em causa. Assim, 

são publicadas notícias ou editais nos meios vulgares de comunicação, enviados ofícios ou notificações, são 

realizadas reuniões (limitadas a determinado grupo de participantes ou gerais), promovidas consultas 

públicas ou períodos de auscultação e reclamação, constituídas comissões de acompanhamento ou 

consultivas (em regra concentradas no cumprimento de normas e/ou para controle da despesa no caso das 

primeiras, ou para opinar sobre questões colocadas no caso das segundas), são pedidos pareceres escritos: 

esta é geralmente a prática corrente no contexto em que nos situamos. Falta dar um passo em frente no 

sentido de reconhecer o valor que estes processos podem ter, tomar consciência de que existem 

metodologias próprias para os conceber e implementar e aplicá-los, procurando assim melhorar as práticas 

neste contexto. 

Não sendo uma perspectiva exclusiva aos projectos de land development, o envolvimento dos 

stakeholders é muitas vezes visto com uma carga negativa por supostamente aumentarem a complexidade 

dos projectos e provocarem o alargamento dos prazos que já são demasiadamente longos, sem que daí 

advenham suficientes contrapartidas. Por vezes, a “aversão” a este aspecto também se encontra associada 

ao receio da perda de autoridade nas tomadas de decisão ou da perda de competências ou de protagonismo 

por parte de indivíduos ou organismos. 

De natureza pragmática, logo à partida foi nossa intenção que esta dissertação pudesse, de alguma 

forma, ser útil para o organismo para o qual trabalhamos. Atendendo ao facto de que nos encontramos 
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precisamente numa fase em que o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (MAMAOT) se encontra empenhado em desenvolver novas políticas e instrumentos dentro do 

contexto deste tipo de projectos, afigura-se-nos ser uma boa oportunidade para o enriquecimento desta linha 

de trabalho. Até porque, na sequência da fusão dos dois anteriores Ministérios da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas e do Ambiente e Ordenamento do Território, o MAMAOT tem pela frente 

alguns grandes desafios, sendo que alguns deles terão de ter em consideração diversos aspectos que nos 

propomos abordar na dissertação, entre os quais o da promoção da integração intersectorial e da 

cooperação e colaboração. 

Por último, falta-nos referir o gosto pessoal pela temática em causa ao que acresce o facto de, face 

à experiência profissional adquirida, reconhecer uma série de efeitos positivos que poderão ser obtidos de 

um efectivo envolvimento dos stakeholders.  

O contexto em que se situa a presente dissertação encontra-se balizado pelos seguintes aspectos: 

(1) o universo considerado restringe-se ao nível da implementação de políticas públicas, em 

particular, à elaboração e execução de projectos de land development, 

(2) a iniciativa e a responsabilidade são da Administração Pública (em particular, MAMAOT),  

(3) desenvolvem-se em territórios rurais. 

Em última análise, aquilo que se pretende aqui é promover o desenvolvimento de processos de 

envolvimento de stakeholders dentro do presente contexto, reforçando a consciencialização de que a 

concepção destes processos deve obedece a metodologias próprias e, ainda, dar um contributo para o 

estabelecimento dessas mesmas metodologias. 

 

1.1.1. Terminologia Empregue 

 

É importante que os termos “land development” e “stakeholder” sejam clarificados no sentido de 

explicitar o sentido em que aqui são empregues e para que se compreenda porque é que não é utilizada, em 

substituição, uma terminologia em Português. 

O termo “land development” encontra-se associado às políticas públicas de expressão territorial, que 

utilizam a adaptação do tipo e da localização do uso do solo e/ou da propriedade da terra, como forma de 

atingir objectivos diversos - desde a promoção da actividade agrícola, até à implementação de áreas para 

recreio e lazer, passando pela conservação da natureza ou preservação da paisagem – tendo em atenção a 

compatibilização entre os interesses públicos e privados. Daqui se pode retirar que os projectos de land 

development visam a implementação deste tipo de políticas (ver Cap. 2.2). Acontece que não se conhece um 

termo em Português que equivalha a este: todos “pecam” por excesso ou por defeito. Assim, por falta de 

alternativa, este é o termo que vai ser utilizado na presente dissertação. 
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No que respeita ao termo “stakeholder”, pretende-se incluir aqui todo o tipo de agente/actor que 

tenha algum tipo de interesse ou intervenção nos resultados do projecto em causa (ver Cap. 2.4.3). No caso 

deste termo, ao contrário do anterior, a sua utilização em textos de língua portuguesa já se vulgarizou. 

 

1.2. Problemática e Modelo de Análise 

Os projectos de land development são projectos complexos e obrigam, não só a uma visão holística 

do território em causa, como a uma abordagem integrada, como sendo a melhor forma de procurar uma 

proposta de desenvolvimento sustentável de um território (ver Cap. 2.2). No contexto em que nos situamos, 

estamos a tratar de projectos da iniciativa do Estado, em relação aos quais tem de ser exigida a máxima 

eficácia ou o maior impacto possível, sob pena de se estar a desperdiçar ou subaproveitar recursos que são 

públicos e que são cada vez mais escassos. 

Associada ao tipo de abordagem característica destes projectos, podemos afirmar que a integração 

intersectorial continua a colocar alguns dos maiores desafios no que respeita à sua efectiva aplicação ao 

nível da execução das políticas públicas. Por outro lado, trata-se de uma das vertentes destes projectos que 

mais apela ao envolvimento dos stakeholders mas que, por outro lado, também acaba por resultar deste tipo 

de processos, pela própria natureza destes mesmos. Por isto mesmo, a destacamos (ver Cap. 2.2.3). 

Em termos gerais, a participação pública e o envolvimento dos stakeholders em Portugal tem estado 

muito associado a dois contextos: ao fomento das iniciativas bottom-up e aos procedimentos impostos pela 

legislação em vigor (como é o caso corrente das consultas públicas, por exemplo). A prática mais corrente e 

generalizada é limitar o espectro dos tipos de participação à divulgação de informação e a gama de 

stakeholders aos parceiros institucionais. Houve, no passado próximo, uma tentativa de ir mais além através 

do fomento das parcerias público-privadas, mas que resultou nos problemas que têm sido divulgados nos 

órgãos de comunicação social, o que marcou de forma muito negativa, este novo tipo de estrutura de 

governança. Algumas autarquias têm desenvolvido um papel relevante neste contexto, através da Agenda 

Local 21, bem como muitos Grupos de Acção Local (GAL) constituídos no contexto da iniciativa LEADER e 

algumas Associações de Desenvolvimento Local (ADL). Estas estruturas têm tido um papel activo no 

fomento das iniciativas bottom-up e têm frequentemente actuado numa perspectiva de capacitação dos 

actores locais. 

Significa isto que a participação, na sua diversidade de tipos, não tem sido devidamente explorada 

ou utilizada, com os benefícios que daí se podem retirar (ver Cap. 2.4.2). Esta situação é tanto mais 

acentuada no que diz respeito a iniciativas promovidas por organismos centrais do Estado. Neste campo, 

existe a percepção (e muitos exemplos, uns mais bem sucedidos que outros, como é o caso das comissões 

interministeriais) de que é necessário promover a colaboração entre diversos tipos de entidades. No entanto, 

esta colaboração continua a ser limitada e difícil, frequentemente restringida a uma participação do tipo 

consultoria (ver Cap. 2.4.5). 
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Em particular, ao nível dos projectos de iniciativa do Estado, a participação dos stakeholders é, 

tradicionalmente, limitada às práticas que a legislação define, isto é, participação do tipo passivo com foi 

atrás referido. A nível de projecto, esta vertente acaba muitas vezes por depender da sensibilidade e 

experiência da equipa técnica e respectivas chefias, dos prazos a cumprir ou dos recursos disponíveis, não 

havendo propriamente uma metodologia ou procedimentos técnicos estabelecidos para este efeito, nem 

sendo previamente ponderada a ligação entre esta componente e o processo de tomada de decisão. Na 

realidade, há falta de sensibilização no que respeita à relevância e potenciais mais-valias do envolvimento 

dos stakeholders, bem como uma generalizada falta de conhecimentos nesta matéria.  

Os projectos de land development são desenvolvidos pela Administração Pública, com o objectivo 

de resolver problemas ou dar resposta a necessidades que existam. O modo de actuação da Administração 

Pública é, naturalmente, influenciado por aquilo que são os seus interesses, os seus valores, os seus códigos 

de actuação: estes aspectos relacionam-se através do respectivo modelo de gestão. Juntamente com 

factores globais e as opções políticas, estes territórios exercem influência sobre a Administração Pública 

condicionando a sua actuação de várias formas, quer seja através de problemas que são identificados ou de 

visões que emergem para cada território daqui resultando, por exemplo, novas solicitações ou um maior ou 

menor apoio à execução de um projecto. Posição central é dada aqui aos processos de envolvimento de 

stakeholders: através destes processos durante as fases de elaboração e execução dos projectos, pode-se 

obter uma série de efeitos que constituem uma mais-valia para a qualidade do projecto e dos seus resultados 

(ver Cap. 2.4.7). No entanto, os processos de participação têm de ser devidamente planeados e geridos, 

para o que contribuem uma série de factores de diverso tipo. Na Fig. 1. é apresentado um esquema que 

procura sintetizar esta problemática.  

Fig. 1 - Conceptualização do modelo de análise: a problemática 
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No contexto da presente dissertação vamo-nos debruçar sobre os efeitos e factores associados aos 

processos de envolvimento de stakeholders. No entanto, numa perspectiva pragmática de promotor dos 

processos, vamos primeiro olhar para o “porquê” (“porque é que se promovem estes processos” ?) e depois 

para o “como” (“como desenvolver um processo ?”), ou seja, primeiro vamos considerar os efeitos e depois 

os factores. 

Do que atrás foi dito, decorrem as seguintes perguntas de partida: “Quais são os efeitos que 

resultam dos processos de envolvimento dos stakeholders e que facilitam os projectos de land 

development ?” e “Quais são os factores que influenciam os processos de envolvimento de 

stakeholders e que se deverá ter em conta para obter esses efeitos ?”. 

Com estas perguntas de partida pretende-se não só evidenciar que os processos de envolvimento 

dos stakeholders têm efeitos que facilitam o desenvolvimento deste tipo de projecto, como também identificar 

os factores que influenciam estes processos, tendo em vista uma futura actuação no sentido de melhorar as 

actuações a este nível. Isto é, promover o desenvolvimento deste tipo de processos com o objectivo de obter 

esses efeitos em resultado da melhor actuação sobre os factores que os influenciam. 

Daqui pode-se retirar que aquilo que se pretende estudar prende-se essencialmente com dois 

planos: (1) o dos procedimentos e (2) o das relações (entre instituições, entre estas e as pessoas e entre 

pessoas). Corresponde, assim, a um olhar sobre uma realidade que, na sua maior parte, não é quantificável 

mas que é basicamente descritiva. Daí que nos proponhamos a seguir uma abordagem qualitativa que se 

nos afigura adequada a este contexto.  

 

1.3. Objectivos e Hipóteses 

Uma vez explicitados os motivos subjacentes à escolha do tema desta dissertação, depois de 

exposta a problemática que lhe está associada e uma vez expressas as perguntas de partida, fio condutor da 

investigação a que nos propusemos, podemos identificar os objectivos desta dissertação. 

Assim, os objectivos gerais são: 

 Identificar os efeitos que resultam dos processos de envolvimento dos stakeholders e 

os factores que os influenciam no sentido de facilitar os projectos de land development; 

 Apresentar propostas de melhoria dos procedimentos e metodologias de elaboração de 

projectos de land development. 

Os objectivos específicos prendem-se com os seguintes aspectos: 

 Analisar os conceitos, fundamentos e metodologias associadas aos processos de envolvimento 

de stakeholders; 

 Identificar os efeitos resultantes dos processos de envolvimento dos stakeholders; 

 Perceber quais os factores que influenciam os processos de envolvimento dos stakeholders; 
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 Conhecer uma experiência de envolvimento de stakeholders no contexto de um projecto de land 

development na Holanda e avaliar os efeitos obtidos e os factores que influenciaram este 

processo; 

 Analisar uma experiência de envolvimento de stakeholders associada a um projecto de land 

development em Portugal e avaliar os efeitos obtidos e os factores que influenciaram este 

processo; 

 Chamar a atenção para o interesse em promover e desenvolver a aplicação de processos de 

envolvimento de stakeholders associados a projectos de land development. 

Uma vez cumpridos estes objectivos, estaremos em condições de responder às perguntas de 

partida. Assim sendo, no sentido de comprovar ou contrariar a tese que apresentamos, apresentamos as 

seguintes hipóteses: 

 O envolvimento dos stakeholders contribui positivamente para o desenvolvimento 

de projectos de land development através de diversos efeitos; 

 Existe uma série de factores que influenciam os processos de envolvimento dos 

stakeholders no sentido de facilitarem os projectos de land development; 

 Os processos de envolvimento dos stakeholders não têm efeitos que facilitem o 

desenvolvimento de projectos de land development. 

 

1.4. Metodologia 

 

A metodologia empregue foi desenvolvida atendendo aos objectivos propostos e no sentido de 

responder às perguntas de partida. Consoante as fases da investigação, assim foram utilizados diversos 

métodos. 

Numa primeira etapa procedeu-se à fundamentação teórica baseada na exploração de literatura 

específica não só sobre o tema central que são os processos de envolvimento de stakeholders, mas também 

para caracterização dos territórios rurais em Portugal e levantamento das principais aspectos relacionados 

com os projectos de land development e com a Administração Pública: relação entre os diferentes modelos 

de gestão e evolução paradigmática, a situação em Portugal, desafios futuros. Sobre a participação pública e 

processos de envolvimento de stakeholders procurámos: conceitos, níveis de participação, análise dos 

stakeholders, estrutura de um processo de participação, efeitos destes processos e factores que os 

influenciam. 

No contexto da pesquisa empírica, escolhemos dois casos de estudo e utilizaram-se essencialmente 

abordagens qualitativas, também quantitativas: observação no terreno, entrevistas e inquérito. As entrevistas 

e inquéritos foram realizados em Julho e Agosto de 2012. A metodologia seguida na concepção e na análise 
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das entrevistas e inquérito encontra-se exposta no Cap. 3.1, bem como a justificação da escolha dos casos 

de estudo.  

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos com a seguinte linha condutora: 

O primeiro capítulo, aquele onde nos encontramos, faz a introdução aos temas e à problemática em 

questão, expondo a metodologia de investigação utilizada. 

De seguida, no segundo capítulo, efectuamos a contextualização e o enquadramento teórico 

relativamente aos territórios rurais em Portugal e aos projectos de land development, Este capítulo também 

comporta diversos aspectos relativos à Administração Pública e, por último, os principais conceitos, 

objectivos e metodologias associados aos processos de envolvimento de stakeholders, bem como um 

apanhado dos efeitos dos processos de envolvimento dos stakeholders e um elencar dos factores que 

interferem nos processos de envolvimento dos stakeholders. 

O terceiro capítulo diz respeito aos dois casos de estudo (Krimpenerwaard e Baixo Vouga Lagunar): 

caracterização e historial dos projectos de land development, informação recolhida e resultados obtidos, 

terminando com uma discussão sobre estes resultados e um exercício de aplicação das orientações 

recolhidas a partir do primeiro caso de estudo (Krimpenerwaard) no segundo caso (Baixo Vouga Lagunar). 

A dissertação termina com a apresentação das considerações finais no quarto capítulo. 

Para além das referências bibliográficas, adicionámos um glossário e alguns anexos. 
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2.1 Territórios Rurais em Portugal 

 

Este capítulo debruça-se sobre os territórios rurais em Portugal, com o objectivo de os caracterizar e 

de identificar alguns dos principais problemas e desafios com que se deparam. A informação utilizada foi 

recolhida no Plano Estratégico Nacional – Desenvolvimento Rural 2007-2013, Portugal (GPP, 2007 e revisão 

feita em 2009), nas publicações Recenseamento Agrícola 2009 – Dados definitivos, (INE, 2011), Censos 

2011 - Resultados Provisórios (INE, 2011) e Estatísticas Agrícolas 2011 (INE, 2012), para além de consulta 

do site do INE (em http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main). 

 

Objectivos do presente capítulo: 

 caracterização dos territórios rurais e das actividades agrícola e florestal; 

 discussão sobre o papel da agricultura nos territórios rurais 

 estabelecimento do binómio “agricultura – ambiente” 

 

 

2.1.1 Introdução 

 

O território português abrange 91.909 km2 (2,3 % da UE-25), em que 96,6% correspondem ao 

Continente, 2,5 % ao Arquipélago dos Açores e 0,97 % ao da Madeira. A população total residente é de 10,5 

milhões de habitantes (também 2,3 % da população da UE-25), com uma densidade populacional de cerca 

de 115 hab/km2 mas que está concentrada no litoral continental, diminuindo acentuadamente no interior. A 

título de exemplos contrastantes, pode-se referir os casos da Região do Alentejo com 24,4 hab/Km2 e o da 

Região de Lisboa, com 956,6 hab/Km2. 

Na realidade, esta diferenciação entre regiões do Interior e do Litoral do país em termos de 

densidade populacional tem-se mantido de uma forma geral, nos últimos anos, como se pode verificar pela 

Fig. 2. No Continente esta diferenciação em termos da densidade populacional é notória ao nível do rural e 

do urbano e periurbano, com valores de 46 hab/Km2 para o primeiro e de 709 hab/Km2 para o restante 

território (GPP, 2007). Como regra geral, pode-se afirmar que as zonas rurais caracterizam-se por uma baixa 

densidade populacional. Diversas razões têm sido apontadas para esta situação, entre as quais, o acesso 

aos serviços pela população, as oportunidades de emprego, o acesso à informação, para além de aspectos 

culturais e da maior atractividade que os centros urbanos exercem sobre a população mais jovem. 

Não obstante, dados do Eurostat de 2007 indicam que 10,8% população activa empregada ainda 

trabalha no sector primário, contra um valor de 5,2% para a UE-25 (GPP, 2007). 
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Fig. 2 - Densidade Populacional em Portugal, por concelho, em 2001 e 2011 

 

Fonte: INE (2012) 

 

A definição de “zona rural” ou “território rural” não é consensual mas a mais vulgarmente utilizada, 

por ser internacionalmente reconhecida, é a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) que assenta sobre a densidade populacional do território em causa (EU, 2004). Assim, a 

OCDE classifica as NUT III em: “Predominantemente Urbanas” (menos de 15% da população reside em 

freguesias com densidade demográfica <150 hab/km2), “Significativamente Rurais” ou “Intermédia” (entre 15 

e 50% da população reside em freguesias com uma densidade demográfica <150 hab/km2) e 

“Predominantemente Rurais” (mais de 50% da população reside em freguesias com densidade demográfica 

< 150 hab/km2). 

Na realidade verifica-se que as zonas rurais se estendem por grande parte do território nacional e 

coincidem, na sua maioria, com as áreas classificadas como “zona desfavorecida” (GPP, 2007). O conceito 

de zona desfavorecida foi criado com o objectivo de apoiar a manutenção da agricultura em determinados 

territórios onde a existência de significativos constrangimentos naturais conduzem a um aumento dos custos 

de produção. Esses constrangimentos, pelo facto de trazerem dificuldades na manutenção de uma 

agricultura economicamente rentável, aumentam o risco de abandono da actividade agrícola nessas zonas. 

Para mitigar este risco, foi criado em 1975, no foro da Comissão Europeia, um sistema de pagamentos 

compensatórios que foi implementado por todos os Estados Membros no âmbito dos respectivos Programas 

de Desenvolvimento Rural. 

De acordo com os critérios comunitários, Portugal tem 86,6% da Superfície Agrícola Utilizada - SAU 

classificada como região desfavorecida, da qual 30,8% em zona de montanha e 69,2% noutras zonas e com 

uma distribuição, ao nível do Continente, que se pode observar na Fig. 3 (GPP, 2007). 
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Fig. 3 - Regiões Desfavorecidas no Continente 

 

Fonte: GPP (2007) 

 

2.1.2.Territórios Rurais e Agricultura 

Segundo o GPP (2007), a repartição do VABpb (Valor Acrescentado Bruto a preços de base) do 

produto e do emprego pelos três sectores de actividade económica (primário, secundário e terciário) era de 

3,3%, 26,8% e 69,9% para o produto e de 10,2%, 32,4% e 57,4% para o emprego, respectivamente. O peso 

relativo do produto e o emprego agrícolas na actividade económica nacional estava, respectivamente, 1 % e 

2 %, acima da média da UE-25. As actividades que constituem o complexo agro-florestal geram cerca de 8% 

do produto da economia e absorvem 14% do emprego. O peso do VAB ((Valor Acrescentado Bruto) da 

agricultura (% total economia) era de 3,2% e o da fileira florestal de 2,5%. Significa isto que há muitas 

pessoas a trabalhar na agricultura, mais do que a média da EU-25 mas bastante menos do que nos restante 

sectores; no entanto, a contribuição para o produto da economia nacional é relativamente baixa. 

Até meados do séc. XIX existiu em Portugal uma concepção de espaço e de sociedade rural 

estreitamente associados à agricultura. Isto, apesar de este sector de actividade nunca ter tido grande 

relevância na economia portuguesa, principalmente quando comparado com os sectores secundário e 

terciário. Posteriormente, a partir dos anos 90 e no seguimento da primeira Reforma da PAC e da 

emergência do paradigma do desenvolvimento sustentável (Cap. 2.2.1), os territórios rurais também 

começaram a ser valorizados pelas suas funções ambientais. Neste contexto, a publicação da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 39/2002, a qual veio enquadrar a elaboração e a coordenação da Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável – ENDS, constituiu uma etapa significativa no sentido de interligar 

as componentes económicas, social e ambiental. 
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Associada a esta evolução, ganha lugar a percepção da multifuncionalidade da agricultura. Neste 

ponto, a primeira reforma da PAC representou uma viragem decisiva porque veio reconhecer ao agricultor o 

desempenho de outras funções cumulativamente às da produção agrícola, tais como funções de 

ordenamento do território, de protecção ambiental e de desenvolvimento rural. 

Posteriormente, foi estabelecida a Agenda 2000, programa de acção estabelecido pelos Chefes de 

Estado reunidos no Conselho Europeu de Berlim, cujos principais objectivos consistiam em reforçar as 

políticas comunitárias e dotar a União Europeia de um novo quadro financeiro para o período de 2000-2006. 

Este programa de acção definia como uma das prioridades, a prossecução das reformas com vista a 

estimular a competitividade europeia, integrar mais as considerações de ordem ambiental, garantir 

rendimentos equitativos aos agricultores, simplificar a legislação e descentralizar a respectiva aplicação. 

Neste âmbito, refira-se a criação das “zonas desfavorecidas” e de “regiões com condicionantes ambientais” 

atrás referidas. Acompanhando a emergência destes novos paradigmas e conceitos, as políticas 

comunitárias tenderam progressivamente a centrarem-se em duas perspectivas: a valorização dos recursos 

endógenos locais e, em simultâneo, a conservação e protecção ambiental desses mesmos recursos e 

territórios. Estas mudanças vieram criar uma janela de oportunidades para os territórios rurais em Portugal 

que, como vimos atrás, tem 86,6% da Superfície Agrícola Utilizada classificada como região desfavorecida. 

Não obstante, a agricultura continua a ser a actividade económica com maior expressão territorial. 

Segundo dados do INE (RA 2009), a SAU é de 3.668.145 ha, mas tem estado a diminuir: entre 1999 e 2009, 

a variação verificada na % de SAU em Portugal, foi de -5%. Na Fig. 4 pode-se ver o uso actual do solo no 

continente (GPP, 2007) e constatar que a maior parte (75%) do território português é ocupada com o uso 

agro-florestal, dentro do qual predominam as florestas (27,5%), seguidas das zonas agrícolas e 

agro-florestais heterogéneas (25,7%) e das áreas agrícolas (22,2%). 

Fig. 4 - Uso Actual do Solo no Continente, em % (2007) 

 

Fonte: adaptado de GPP (2007) 
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Como é expectável, estes usos do solo não se encontram homogeneamente distribuídos pelo 

território nacional. Assim, por exemplo, no que respeita ao Continente as culturas agrícolas permanentes, 

nomeadamente a vinha e olival, localizam-se expressivamente no interior de Norte a Sul do país, enquanto 

as espécies florestais se situam mais marcadamente do centro para o litoral. 

 

2.1.3 Actividades Agrícola e Florestal 

 

No que respeita à ocupação cultural, no Continente as principais culturas são as pastagens, prados 

e forragens, seguidas dos cereais, olival, vinha, frutas e, por fim, das hortícolas, tal como se pode observar 

na Fig. 5 (GPP, 2007). 

Fig. 5 - Ocupação Cultural no Continente (2007) 

 

Fonte: adaptado de GPP (2007) 

 

Em termos de tendências de evolução, a ocupação cultural dentro das explorações agrícolas evoluiu 

nas últimas décadas, verificando-se haver uma tendência para o aumento das pastagens permanentes em 

detrimento das terras aráveis (ou culturas anuais), tal como se pode ver na Fig. 6  

Um dos factores de produção mais importante para o sector agrícola é a água, cuja exploração tem 

importantes repercussões tanto a nível económico como ambiental. Face às condições edafoclimáticas do 

Continente, o acesso ao regadio ou a possibilidade de utilização do recurso água é determinante para a 

competitividade de muitos sistemas agrícolas e cada vez mais pertinente num quadro de períodos de seca 

como aquele que se verifica no corrente ano agrícola. Por outro lado, a racionalização e optimização da 

utilização da água é essencial em termos da competitividade do sector agrícola e dos territórios e também 

por razões ambientais. 
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Fig. 6 - Variação da Composição da SAU e da Relação Superfície Irrigável/SAU 

 

Fonte: INE (2011) 

 

O aumento da capacidade de armazenamento de água tem sido considerado um elemento 

estratégico na intervenção do Estado por se considerar que constitui um elemento determinante para a 

competitividade dos territórios rurais, quer na óptica da gestão deste recurso que é cada vez mais escasso, 

quer na óptica da diversificação das actividades e, portanto, do desenvolvimento sustentado destes 

territórios. Assim, têm sido construídas novas albufeiras e aumentada a disponibilidade de água para rega: a 

capacidade de armazenamento de água para a agricultura e fins múltiplos é de 4.481 hm3 (GPP, 2007). 

A área total irrigável no Continente, de acordo com o RGA 99, é da ordem dos 787.000 ha, ao que 

corresponde 16% da SAU. Para tal contribuem três tipos distintos de regadio com as seguintes áreas de 

cobertura (GPP, 2007): 

 regadios colectivos de iniciativa do Estado com cerca de 110.000 ha (aproximadamente 14% do 

total da área irrigável); 

 regadios colectivos tradicionais (mais de 2.350), correspondendo a uma área superior a 82 000 ha, 

(isto é, cerca de 10% da área total irrigável); 

 regadio individual/privado que é o que predomina no Continente com cerca de 595.000 ha (ou seja, 

aproximadamente 76% da área irrigável, associado a 73,5% das explorações agrícolas regadas). 

 

Nos regadios colectivos de iniciativa do Estado, as taxas de ocupação cultural foram, em média e no 

último quinquénio, de 60%, ao que corresponde cerca de 50% da área regada em Portugal (GPP, 2007). No 

entanto, verifica-se uma tendência para a diminuição da área irrigável e da SAU (Fig. 7). 
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Fig. 7- Variação da SAU e da Superfície irrigável entre 1999 e 2009 

 

Fonte: adaptado de INE (2011) 

No que respeita às áreas florestais, a evolução no Continente é marcada por uma tendência de 

crescimento destas áreas. Os pinheiros e outras resinosas, os sobreiros e as azinheiras são as espécies que 

mais contribuíram para esse crescimento. No Continente, as principais espécies são o pinheiro bravo, o 

sobreiro, o eucalipto e as folhosas nobres, tal como se pode ver na Fig. 8. 

Fig. 8 - Principais espécies florestais no Continente 

 

Fonte: adaptado de GPP (2007) 

Mas, para além da agrícola, outras actividades desenvolvidas nas explorações agrícolas vêm 

tomando um papel que é cada vez de maior relevo. Em parte como fruto das políticas de desenvolvimento 

rural (como foi atrás referido), a diversificação de actividades nas explorações agrícolas tem-se desenvolvido, 

nomeadamente as actividades turísticas e artesanais. Por exemplo, o Turismo em Espaço Rural (TER) 

tem-se desenvolvido muito, nas modalidades de turismo de habitação, turismo rural, agro-turismo, casas de 
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campo e turismo de aldeia. Em 2005, a capacidade do TER traduzia-se pela existência de 1.053 

estabelecimentos e 10.792 camas, com predomínio do turismo rural e de habitação, em especial no Norte, 

Centro e Alentejo (GPP, 2007). 

Subjacente às actividades agrícola e florestal está a dimensão das explorações e da propriedade. 

No Continente, a dimensão média das explorações agrícolas era, em 2003, de 10,4 ha de SAU, metade da 

média da UE, em comparação com uma média de 9,4 SAU/exploração em 1989, sendo que no Norte e 

Centro do país dominam as explorações de pequena dimensão (5,7 e 4,9 ha de SAU/exploração, 

respectivamente) e de maior dimensão no Alentejo (46,5 ha de SAU/exploração). Cerca de 77% das 

explorações têm menos de 5 ha, mas ocupam apenas 18% da SAU. No sector florestal, cerca de 85% do 

total das explorações têm menos de 3 ha, ao que corresponde apenas 12% da área florestal, sendo a 

propriedade maioritariamente privada - 83% (GPP, 2007). 

Para além da pequena dimensão, o nível de fragmentação da propriedade rústica permanece 

extremamente elevado, com uma área média de 0,8 ha por prédio. 

Esta situação tem vindo a sofrer alterações: entre 1990 e 2003 assistiu-se a uma redução de 40% 

no número e um aumento de 55% da dimensão média das explorações agrícolas. Aliás, a SAU também tem 

vindo a diminuir, tal como se pode observar na Fig. 9, relativa à variação verificada entre 1999 e 2009. 

 

Fig. 9 - Variação no N.º de Explorações Agrícolas e SAU, para Portugal Continental e NUTS II, entre 1999-2009 

 

Fonte: INE, RA 2009 

A diminuição do número de explorações agrícolas deve-se, sobretudo, ao decréscimo daquelas de 

menor dimensão, uma vez que as explorações de grande e muito grande dimensão tiveram uma evolução no 

sentido contrário e superior à média nacional, tal como é evidente na Fig. 10. 
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Fig. 10 - Variação 1999-2009 do N.º de Explorações e da SAU, por classes de SAU, em Portugal 

 

Fonte: adaptado de INE, RA 2009 

No que respeita aos recursos humanos afectos ao sector, existem diversas fragilidades a vários 

níveis (GPP, 2007): predomina uma fraca capacidade de gestão e organização para o mercado, quase 

ausência de cooperação empresarial, aversão ou ausência de cultura de risco, tudo isto baseado numa 

população rural das mais envelhecidas da Europa e com um dos mais baixos níveis de literacia. A estrutura 

etária dos empresários agrícolas encontra-se extremamente envelhecida, constatando-se que 45% dos 

agricultores tem mais de 65 anos. Aliás, esta situação parece ter tendência para piorar pois a redução do 

número de produtores agrícolas tem-se verificado sobretudo nos escalões etários abaixo dos 65 anos, como 

se pode constatar na Fig. 11. 

Fig. 11 - Variação da Estrutura Etária do Produtor Agrícola Singular entre 1999 e 2009 

 

Fonte: INE (2011) 
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Não só o produtor agrícola tem uma faixa etária elevada mas também, de um modo geral, a 

população rural está envelhecida: verifica-se um aumento significativo do índice de envelhecimento, 

passando de 0,18 na década de 1950 para 1,03 em 2001, acompanhando a tendência de envelhecimento na 

UE mas a um ritmo superior (GPP, 2007).  

A população residente em explorações agrícolas ainda representa 11% da população total do 

Continente, (com valores substancialmente superiores nalgumas regiões), embora a evolução da população 

agrícola familiar seja negativa em todo o território, tendo atingido um decréscimo de 35% no território rural, 

na década de 1990. Dos 1,1 milhões de habitantes residentes em explorações agrícolas, 1 milhão exerce aí 

actividade, na maioria a tempo parcial. Apenas 18,3% dos produtores singulares trabalham a tempo 

completo. O trabalho a tempo parcial de natureza familiar é importante em todas as regiões do Continente e 

nas Regiões Autónomas: cerca de 90% do total das explorações têm predominantemente trabalho familiar. 

Não obstante o facto de o nível médio das habilitações da população portuguesa ter aumentado, 

este continua a ser um factor limitante no sector agrícola que acresce ao problema da estrutura etária. 

Efectivamente, a maioria dos produtores tem um baixo nível de instrução e qualificação: apenas 6,3% dos 

agricultores têm ensino completo e apenas 1% dos agricultores tem formação específica para a actividade 

agrícola, detendo formação exclusivamente prática (GPP, 2007). No entanto, verifica-se que existe uma 

ligeira tendência para, não obstante a redução geral do número de produtores, haver uma melhoria na 

qualificação dos produtores agrícolas, como se pode observar na Fig. 12. 

Fig. 12 - Variação nos Níveis de Instrução do Produtor Agrícola, entre 1999 e 2009 

 

Fonte: adaptado de INE (2011) 

 

2.1.4 Agricultura e Ambiente 

A agricultura e as florestas desempenham um papel fundamental na preservação do ambiente e da 

paisagem rural, pois ocupam uma parte muito significativa do território: 75% do território nacional tem um uso 

agro-florestal, tal com foi referido atrás. 
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A análise da evolução do uso e ocupação do solo, bem como da gestão e orientações produtivas 

das explorações agrícolas e florestais e do risco de marginalização das zonas agrícolas permite avaliar o 

contributo para o estado actual do ambiente. Em termos da evolução do uso e ocupação do solo, temos as 

tendências atrás referidas: aumento dos territórios artificializados e das áreas florestais, acompanhadas da 

diminuição da superfície das explorações agrícolas. No que respeita à ocupação cultural das áreas agrícolas, 

constata-se a substituição de culturas anuais por pastagens permanentes e, com menor expressão, um 

decréscimo das culturas permanentes. 

Portanto, no que respeita à intensidade da produção, Portugal tem cerca 25% da área agrícola 

afecta a culturas arvenses extensivas, enquanto o valor médio da UE 25+2 se situa em cerca de 12% e a 

pecuária extensiva ocupa cerca de 40% da SAU em Portugal enquanto a média na UE 25+2 se situa abaixo 

dos 25% (GPP, 2007). 

No sentido de aferir o grau de risco de marginalização dos territórios, foi definido um indicador que é 

determinado pela combinação da existência de um conjunto significativo de explorações com baixos 

rendimentos e de um número também significativo de agricultores com idades próximas da reforma, isto é, 

diz-se que esse risco existe quando mais de 40% das explorações de um dado território têm um rendimento 

inferior a metade do rendimento médio da região e, em simultâneo, mais de 40% dos agricultores têm idade 

superior a 55 anos. A análise efectuada para o País (Fig. 13) mostra que existe risco de marginalização em 

vastas áreas e em todas as regiões do Continente e que existe uma tendência crescente do risco de 

marginalização em Portugal (GPP, 2007). 

Fig. 13 - Risco de Marginalização no Continente 

 

Fonte: GPP (2007), a partir de dados do RGA 99 
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Uma parte significativa do território nacional encontra-se integrada na Rede Natura 2000: cerca de 

21% do território, correspondendo a 19% da SAU. Por sua vez, 61% da RN2000 é constituída por área 

agrícola e florestal. Significa isto que, nestas áreas, a manutenção das actividades agrícola e florestal é 

indispensável à preservação da biodiversidade, constituindo assim um factor de grande relevância ambiental 

em significativas áreas do território nacional. Por oposição, pode-se referir que em áreas onde as actividades 

agrícola e florestal não são devidamente geridas, surgem com maior probabilidade o risco de marginalização 

(causando perda de biodiversidade e de património paisagístico) e de incêndio (causando perda de 

biodiversidade e de património paisagístico, degradação do solo, significativos prejuízos materiais e perdas 

de vidas humanas, acarretando custos elevados no seu combate). 

O papel das actividades agrícola e florestal como agentes de biodiversidade não se esgota aqui pois 

também é de referir a sua importância como elemento de preservação do património genético, tanto no que 

respeita à biodiversidade doméstica (33 raças autóctones, algumas ameaçadas do ponto de vista de 

extinção), como em termos da biodiversidade vegetal (51 variedades de fruteiras e 5 variedades de espécies 

hortícolas, tradicionais e regionais, algumas ameaçadas de extinção), por exemplo. 

É certo que a actividade agro-florestal pode trazer efeitos negativos para os objectivos de 

preservação do ambiente se não for correctamente desenvolvida. Mas neste campo tem havido uma 

significativa evolução das práticas e, hoje em dia, pode-se dizer que existe já um conjunto de instrumentos 

têm vindo a ser fomentados e que visam a prossecução dos objectivos de conservação da biodiversidade e 

de preservação do ambiente, conciliando estes interesses com as práticas agrícola e florestal. São exemplos, 

o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água”, a utilização cada vez mais comum 

dos modos de produção amigos do ambiente; as indemnizações compensatórias e as medidas 

agro-ambientais. Também os requisitos exigidos pela condicionalidade contribuem de forma activa para a 

conservação da biodiversidade. 

A título de exemplo, pode-se referir que, no que respeita aos modos de produção, a área sujeita ao 

modo de produção integrada tem vindo a aumentar, atingindo cerca de 40.000 ha em 2005 e a agricultura 

biológica atingiu cerca de 230.000 ha (GPP, 2007). 

Tal como foi atrás referido, a água é um dos factores de produção mais importantes para a 

actividade agrícola mas é também um dos recursos sobre o qual este sector tem maior impacto. No total das 

utilizações da água no País, a agricultura tem o maior peso: com uma expressão de 72%, dos quais 

aproximadamente 1/3 tem origem superficial e 2/3 tem origem subterrânea (GPP, 2007). 

Como também já vimos, a superfície irrigável em Portugal apresenta uma tendência de evolução 

negativa: entre 1989 e 2005, a taxa de redução média anual da área irrigável tem sido de cerca de 2%, o que 

significa que a pressão sobre o recurso água tem estado a decrescer. 

O uso da água em equilíbrio com o meio ambiente é um objectivo geral que se encontra reflectido 

em diversos aspectos relacionados com os métodos e equipamentos de rega preconizados no código das 

boas práticas agrícolas, publicado e em aplicação desde 1997. Os cuidados a ter dizem respeito não apenas 

à quantidade de água que é gasta, mas também à origem de captação e à qualidade, especialmente no que 
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respeita aos cuidados a ter para não poluir os cursos de água (nomeadamente em aplicação da Directiva 

Nitratos). 

Existe um outro recurso natural sobre o qual as actividades agrícola e florestal exercem um forte 

impacte, que é o solo, tanto mais significativo uma vez que Portugal foi identificado como o país do Sul da 

Europa com piores recursos em solo (58% da SAU é pobre em matéria orgânica) e com um elevado risco de 

erosão em 69% do território (GPP, 2007). Este cenário deve-se a uma conjugação de factores: as próprias 

características do solo e o declive, o regime pluviométrico e a rápida perda de matéria orgânica por 

mineralização, devido a temperaturas elevadas na época seca. A piorar gravemente esta situação, surgem 

os incêndios florestais. 

Assim, a desertificação do território continental constitui uma ameaça de significativa expressão 

devido à ocorrência de zonas com níveis de susceptibilidade elevado ou moderado: em 11% e 60% do 

território, respectivamente. 

Esta situação deve-se a três factores: o risco de erosão, a ocorrência de anos de seca e a 

destruição frequente do coberto vegetal, (nomeadamente pela ocorrência de incêndios). Para contrariar esta 

situação, está a ser aplicado o Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) que, 

para além de propor uma actuação integrada com o objectivo de promover a conservação do solo e da água 

e a recuperação das áreas degradadas, também procura fomentar a fixação das populações nas regiões 

mais despovoadas e aumentar a sensibilização para a problemática da desertificação. 

Também aqui têm estado a ser promovidos diversos instrumentos associados às actividades 

agricultura e florestal com o objectivo de contribuir para a protecção dos solos, tais como o incentivo de 

práticas e opções culturais mais adequadas à qualidade dos solos ou da utilização dos procedimentos que 

fazem parte de códigos de boas práticas. 

Associado a esta questão, está o reconhecimento generalizado de que a agricultura providencia 

bens que são públicos. Este conceito de bem público tem duas ideias subjacentes (Cooper et al, 2009): (1) 

se o bem é disponibilizado a uma pessoa, ninguém pode ser excluído dos benefícios que confere e (2) se o 

bem é consumido por uma pessoa, tal não diminui a quantidade disponível para os outros. São exemplos: 

uma determinada paisagem, a biodiversidade numa exploração, a capacidade de resiliência a um incêndio ou 

a uma cheia, qualidade do ar, preservação do solo, segurança alimentar, etc. 

Não é de somenos importância referir que o sector agro-florestal também pode criar oportunidades 

no contexto da preservação dos valores naturais, nomeadamente através da utilização da biomassa e de 

outros materiais como fontes de energia renovável ou como sumidouros de carbono (como é o caso das 

pastagens permanentes e da floresta). 

 

 

 



28 
 

2.1.5 Conclusões 

Face ao que foi exposto neste capítulo, retiramos o seguinte: 

Conclusões: 

 Portugal tem 86,6% da SAU classificada como região desfavorecida, existindo uma tendência para a 

diminuição da SAU; 

 cerca de 21% do território encontra-se incluída na Rede Natura 2000; por sua vez, 61% da RN2000 é 

constituída por área agrícola e florestal, áreas onde a actividades agrícola e florestal têm de ser 

mantidas para efeitos de conservação da Natureza; 

 a percepção da multifuncionalidade da agricultura é hoje uma realidade, permitindo o desenvolvimento 

de outras actividades nas explorações agrícolas, actividades essas que vêm tomando um papel que é 

cada vez de maior relevo; 

 existe um reconhecimento cada vez mais generalizado de que a agricultura providencia bens públicos; 

 as actividades que constituem o complexo agro-florestal têm uma contribuição baixa para o produto da 

economia; no entanto, a percentagem da população activa empregada que trabalha no sector primário 

é bastante elevada 

 para além das condições naturais, existem outros factores estruturais que limitam a actividade agrícola: 

uma pequena dimensão média das explorações e um nível de fragmentação da propriedade rústica 

extremamente elevado, 

 ao que se associam algumas características dos produtores agrícolas: estrutura etária extremamente 

envelhecida (com tendência para piorar), com um baixo nível de instrução e qualificação, quase 

ausência de cooperação empresarial e ausência de cultura de risco; 

 acresce o facto de termos uma população rural das mais envelhecidas da Europa, acompanhando a 

tendência de envelhecimento na UE mas a um ritmo superior 

 as zonas rurais caracterizam-se por uma baixa densidade populacional, com tendência para piorar, 

constituindo a desertificação e a marginalização de vastas áreas do território continental uma ameaça 

de significativa expressão. 

Significa isto que é necessário melhorar as condições de vida das populações dos meios rurais de 

modo a favorecer a sua fixação, combatendo o êxodo contínuo que se vem verificando e atrair novos 

residentes. Uma das formas de o fazer poderá ser através de um melhor aproveitamento do potencial que 

representa a multifuncionalidade da agricultura. Por outro lado, é necessário atrair para a agricultura 

pessoas mais jovens e com níveis de instrução mais elevados. Práticas inovadoras são geralmente 

atraentes para este tipo de população, pelo que actividades associadas à multifuncionalidade da agricultura 

poderão constituir oportunidades neste campo. 
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2.2 Projectos de Land Development 

 

Um outro aspecto que respeita ao âmbito desta dissertação, diz respeito à sua contextualização 

dentro dos projectos de land development, pelo que interessa olharmos para o significado e características 

deste tipo de projecto. 

Objectivos deste Capítulo: 

- clarificar e fixar terminologia; 

- dar destaque às principais características deste tipo de projecto que se relacionam com o contexto da 

presente dissertação. 

 

Tal como foi referido no Cap. 1, o contexto desta dissertação restringe-se à implementação de 

políticas públicas, da iniciativa e a responsabilidade da Administração Pública - em particular, do MAMAOT - 

em territórios rurais. 

O MAMAOT (Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de Julho), “… é o departamento governamental que 

tem por missão a definição, coordenação e execução de políticas agrícolas, agro-alimentar, silvícola, de 

desenvolvimento rural, de exploração e potenciação dos recursos do mar, de ambiente e de ordenamento do 

território, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de coesão social e territorial ….”. Significa isto 

que a execução das políticas públicas do MAMAOT deverá ter como objectivo geral a promoção do 

desenvolvimento sustentável e a coesão social e territorial. De entre estes paradigmas, interessa-nos 

debruçar um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável pela sua estreita relação com os 

projectos de land development e com o tema aqui em estudo. 

 

2.2.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

Um dos paradigmas da actualidade mais difundido e com maiores repercussões aos mais diversos 

níveis e dentro dos mais variados contextos é o da sustentabilidade, pelo que a implementação de políticas 

públicas ou da elaboração de projectos de iniciativa do Estado não são excepção. Em particular, no caso dos 

projectos de land development, este conceito veio introduzir o objectivo de actuar por forma a tornar 

sustentáveis os resultados da intervenção, o que traz preocupações acrescidas ao nível da qualidade dos 

projectos e do seu verdadeiro impacto. 

O conceito de sustentabilidade foi definido e assumiu repercussões a nível internacional, em 1987, 

com a publicação do Brundtland Report: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.... In essence, sustainable development is a process 
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of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological 

development; and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to 

meet human needs and aspirations.”. 

Basicamente, o desafio que o conceito de sustentabilidade lança prende-se essencialmente com 

duas dimensões: (1) a necessidade de associar o desenvolvimento económico com o tecido social e o 

equilíbrio ambiental e (2) a lógica de conciliação das necessidades do presente com as das gerações futuras. 

É uma visão integradora do desenvolvimento. 

Como Desai (2010: 173) refere, este conceito visa ligar diferentes comunidades epistémicas.”, 

sendo que cada uma delas tem-lhe apontado deficiências mas também lhe tem destacado dimensões 

diferentes em função dos seus interesses, mas no fim, “O conceito, …, fornece uma estrutura para o diálogo 

entre disciplinas …”. 

Entre outros aspectos, este conceito também fornece uma estrutura de relação entre as diferentes 

escalas, desde a local à global, o que é patente na definição que Lima Santos (2010) apresentou sobre uso 

sustentável do solo: “…a dynamic state of individual land mosaics serving to meet current local and global 

needs while retaining the potential to meet future requirement.”’. 

 

Na sequência da publicação do Brundtland Report, as Nações Unidas promoveram uma conferência 

sobre Ambiente e Desenvolvimento que teve lugar no Rio de Janeiro, Brasil, em Junho de 1992, vulgarmente 

conhecida por Cimeira da Terra ou Conferência do Rio (ou United Nations Conference on Environment and 

Development – UNCED). Um dos resultados deste evento foi a adopção da Agenda 21 e a Declaração do 

Rio, então subscrita por mais de 178 Governos que participaram na conferência. Esta Declaração constitui 

um marco em termos de convergência de modelos de desenvolvimento por várias razões, das quais 

destacamos as seguintes: 

 o desenvolvimento é um direito e deve ser sustentável; 

 a protecção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode 

ser considerada isoladamente; 

 as questões ambientais são melhor tratadas com a participação de todos os cidadãos, ao nível 

adequado; a nível nacional, cada indivíduo deverá ter acesso adequado à informação e a 

oportunidade de participar nos processos de tomada de decisão; os Estados devem facilitar e 

incentivar a sensibilização e participação; 

 as comunidades locais têm um papel vital na gestão ambiental e no desenvolvimento por causa dos 

seus conhecimentos e práticas tradicionais; os Estados devem reconhecer e apoiar a sua 

identidade, cultura e interesses e permitir sua participação eficaz na consecução do 

desenvolvimento sustentável. 

Em particular, a Agenda 21 veio sublinhar o reconhecimento do papel dos actores locais: “Cada 

poder local deverá entrar em diálogo com os seus cidadãos, organizações locais e empresas privadas e 
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deverá adoptar uma “Agenda 21 Local”. Através de processos consultivos e de estabelecimento de 

consensos, os poderes locais deverão aprender com os cidadãos e com as organizações locais, cívicas, 

comunitárias, comerciais e industriais e adquirir a informação necessária para elaborar melhores estratégias. 

O processo de consulta deverá aumentar a consciencialização familiar em questões de desenvolvimento 

sustentável.” (Agenda 21, Capítulo 28). 

Depois de uma série de etapas em que os líderes mundiais confirmaram o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, a União Europeia adoptou uma estratégia com este fim, em 2001, após o que 

Portugal elaborou a sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelo Governo em 

2007 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto de 2007), que assenta em três 

pilares tal como representado na Fig. 14. 

Fig. 14 - Os Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Adaptado da RCM n.º 109/2007, de 20 de Agosto de 2007 

Entretanto, a preocupação com a protecção e valorização do ambiente e o reconhecimento da 

bondade e da mais-valia que representa a participação pública foram determinantes numa série de 

orientações e compromissos internacionais, tais como a Convenção de Aarhus, Directiva Quadro da Água ou 

a Convenção Europeia da Paisagem. 

Em 1998, a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (United Nations Economic 

Commission for Europe - UNECE) acordou numa convenção sobre o acesso à informação, participação 

pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental, a Convenção de Aarhus. Trata-se do 

primeiro tratado internacional que estabelece o direito de todas as pessoas, das gerações actual e futuras, de 

viver num ambiente adequado à sua saúde e bem-estar, defendendo que tal é possível somente através do 

envolvimento de todos os stakeholders. Esta convenção é baseada em três pilares que reflectem a ideia 

central de que o público em geral tem direito a participar na governação do seu país, para além dos 

tradicionais direitos democráticos e que são: o acesso à informação, a participação do público e o acesso à 
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justiça. De importância global, a Convenção de Aarhus salienta a necessidade de participação dos cidadãos 

nas questões ambientais e de acesso à informação sobre o ambiente detida pelas autoridades públicas. 

Também ratificada pela União Europeia, esta convenção é uma base importante para a directiva quadro da 

água. 

Por seu lado, a Directiva Quadro da Água tem por objectivo conservar e melhorar o ambiente 

aquático na Comunidade Europeia, quer sejam águas de superfície interiores, águas de transição, águas 

costeiras ou águas subterrâneas., tendo definido que os Estados-Membros incentivarão a participação activa 

de todos os stakeholders na execução da directiva, especialmente na elaboração, revisão e actualização dos 

planos de gestão de bacia hidrográfica. 

Quanto à Convenção Europeia da Paisagem, também conhecida por Convenção de Florença 

(cidade onde foi adoptada em Outubro de 2000), trata-se de uma iniciativa do Conselho da Europa que tem 

por objectivo promover a protecção, gestão e ordenamento das paisagens europeias e organizar a 

cooperação europeia sobre os temas da paisagem. É o primeiro tratado internacional dedicado 

exclusivamente a todas as dimensões da paisagem europeia, sendo que define «Paisagem» como uma parte 

do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de 

factores naturais e ou humanos. O Governo Português aprovou a Convenção Europeia da Paisagem através 

do Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro, tendo-se assim comprometido a estabelecer procedimentos para 

a participação do público, das autoridades locais e das autoridades regionais e de outros intervenientes 

interessados na definição e implementação das políticas da paisagem.  

 

Em conclusão, pode-se dizer que, como resultado de todo o reconhecimento e compromisso 

assumidos a nível internacional no que respeita a este novo paradigma, qualquer intervenção para o 

desenvolvimento passou a estar estreitamente associada a três vertentes:  

- inclusão da sustentabilidade como um objectivo a atingir; 

- interligação entre as componentes económica, social e ambiental (integração intersectorial); 

- promoção da participação como modo de aumentar a qualidade das intervenções e 

reconhecimento do papel dos actores locais. 

Este último ponto tem vindo a ser reforçado pelo facto de se verificar uma tendência da sociedade 

em geral para uma maior participação a diversos níveis, o que tem vindo a ser estimulado por diversas 

iniciativas e acções promovidas no âmbito da Agenda 21 Local ou dos Programas LEADER, por exemplo. 

 

2.2.2 Conceito de Land Development 

 

De FARLAND (2007), retira-se que “land development” significa: 
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“policy program for adapting nature and location of land use and / or land ownership for the sake of 

public or private objectives.”. 

De Dienderen (2006), “Land Development consists on the promotion, preparation, integration and the 

accompanying of measures, acts and works of competent authorities aimed at the revaluation of rural areas, 

recreation areas, and residential areas of the rural areas in accordance with their functions in the zoning 

plans. The main goal of Land Development is to organize and to manage the open space, together with the 

involved users, in such a way that all functions of the area can develop in a balanced way. It includes a wide 

range of land development measures (i.e. construction works) aimed at water management, road 

construction, Nature development, landscaping, environmental measures, reforestation, recreation, etc.”. 

Em Thomas (2007), pode-se ler “Land development covers all land-referring measures, including 

land use planning in general, its implementation (rural road construction, water body reshaping, soil 

conservation measures, drainage, irrigation, landscape measures etc.) and the instruments of land banking 

and land funds, which aim to the main goal of improving living and working conditions in the rural sector.”. 

Daqui se pode retirar que se trata de projectos de implementação de políticas públicas de expressão 

territorial que utilizam a adaptação do tipo de uso do solo e/ou da propriedade da terra, como forma de atingir 

objectivos diversos - desde a promoção da actividade agrícola, até à implementação de áreas para recreio e 

lazer, passando pela conservação da natureza ou preservação da paisagem – tendo em atenção a 

compatibilização entre os interesses públicos e privados e sendo concebidos e implementados de forma 

tendencialmente integrada. São diversos os instrumentos e tipos de intervenção que podem ser aplicados 

neste tipo de projectos (em simultâneo ou de forma isolada): emparcelamento, banco de terras, permuta, 

expropriação, regadio, infra-estruturação (caminhos rurais, rede de drenagem, entre outras), etc. 

Acontece que não se conhece um termo em Português que equivalha a este: todos “pecam” por 

excesso ou por defeito. Assim, por falta de alternativa, este é o termo que vai ser utilizado na presente 

dissertação. São exemplos destes projectos, os aproveitamentos hidroagrícolas e os projectos de 

emparcelamento. 

 

2.2.3 Complexidade e Integração Intersectorial 

Tal como foi atrás referido, este tipo de projecto tem intervenção directa sobre o recurso solo: quer 

seja sobre o tipo de uso e/ou sobre a propriedade da terra. Acontece que este recurso natural, para além de 

fornecer alimento e outras matérias-primas (através da prática da agricultura, da silvicultura e outras 

actividades económicas), serve de base de sustentação da biodiversidade, da paisagem e dos serviços dos 

ecossistemas presentes num dado território, encontra-se associado ao ciclo da água e constitui a estrutura 

física de suporte dos espaços urbanos, industriais ou de infra-estruturas e equipamentos de diversos tipos. 

No entanto, em regra estes projectos também têm intervenção directa sobre outros recursos naturais como é 

o caso da água (ao instalarem um regadio ou um sistema de drenagem, por exemplo), da paisagem (pela 
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execução de infra-estruturas e equipamentos ou por reunirem parcelas numa área contígua, por exemplo) ou 

da biodiversidade (por alterarem o sistema produtivo ou a quantidade de agua disponível, por exemplo). 

Significa isto que as repercussões da implementação de um projecto de land development sobre os 

valores naturais são variadas, podendo ser em maior ou menor grau e no sentido positivo ou negativo (isto é, 

fomentando ou contrariando a sua preservação), pelo que estão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental, 

dependendo da área da intervenção e do facto de se localizar numa zona ambientalmente sensível (Decreto-

Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro). No entanto, esta é a perspectiva da preservação dos valores 

ambientais (basicamente orientada no sentido de evitar impactes negativos), sendo que o modelo de 

desenvolvimento preconizado por estes projectos tem geralmente uma perspectiva que é ainda 

excessivamente sectorial no que respeita à perspectiva do fomento, isto é, esse modelo é geral e fortemente 

alavancado num único sector. 

Tendo em consideração o que foi atrás dito, facilmente chegar-se-á à conclusão de que os projectos 

de land development apresentam duas características que nos interessam realçar, atendendo ao contexto 

em que nos situamos e que são tanto mais importantes quanto se perspectiva a promoção de um 

desenvolvimento que seja sustentável: carácter complexo e natureza multidisciplinar. 

O conceito de complexidade aparece associado ao de sistema quando um conjunto de partes ou 

elementos encontram-se relacionados entre si, tornando o todo maior do que a soma das partes, ou seja, 

quando as propriedades de um sistema não são a simples consequência natural dos seus elementos 

constituintes vistos de forma isolada. Um exemplo de um sistema complexo pode ser um ecossistema, no 

qual os vários elementos (como a água, o solo, os seres vivos, etc.) interagem. 

Quando se diz que os projectos de land development são complexos referimo-nos ao facto de, no 

sentido de resolver problemas existentes num dado território e conceber propostas no sentido de 

implementar uma proposta de desenvolvimento que seja efectivamente sustentável, ser necessário aplicar 

uma abordagem que seja holística, por contraste com as análises tradicionais em que um sistema é 

decomposto nos seus elementos constituintes e cada um destes é considerado de per si. O conceito de 

sistema complexo constitui, assim, a base de uma abordagem ou processo de análise e compreensão que 

fornece o adequado enquadramento para a resolução de problemas que se colocam no contexto dos 

projectos de land development por se basear na convicção que as partes do sistema podem ser melhor 

entendidas no contexto das suas relações entre si e com outros sistemas, do que de forma isolada, 

obtendo-se assim a perspectiva holística de um sistema, quer se trate de seres humanos ou outros 

organismos, não podem ser explicadas apenas pela soma dos seus componentes. Esta perspectiva também 

permite relacionar o território em causa com a área envolvente, uma vez que existem diversas relações entre 

os elementos do sistema em estudo e o exterior desse sistema, que é de todo necessário considerar. 

Como Vasconcelos (2007) refere, os problemas complexos, vulgares em contextos 

multidisciplinares, são aqueles que frequentemente geram controvérsia, porque as decisões tomadas sobre 

eles não são exclusivamente técnicas mas integram diversas decisões políticas e princípios de valor, 

questões éticas. Muitas vezes são considerados complexos porque não existe consenso sobre aquele que é, 
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de facto, o problema. Um dos aspectos que é fundamental quando se lida com assuntos complexos 

controversos, é assegurar práticas interactivas para que as pessoas tenham a oportunidade de trocar ideias 

e debater assuntos, como forma de poderem entender as interacções existentes e de assegurar abertura 

para a sua melhoria ou resolução. Assim, os políticos e os técnicos estão, hoje em dia, mais conscientes da 

necessidade de integrar a participação nos processos de tomada de decisão pública quando os problemas 

são complexos. 

Dryzek (2000: 65) reforça este ponto ao afirmar que um dos factores que contribui para a 

complexidade dos problemas ambientais é a variedade de princípios de valor que as pessoas lhes associam. 

Por outro lado, estes valores e o enquadramento conceptual que as pessoas aplicam pode conduzir a que se 

façam diferentes interpretações de um sistema complexo, de um problema. Daí que, por vezes, a 

identificação do problema em si, não seja simples ou linear. 

O reconhecimento generalizado destas dificuldades leva a que, por exemplo, se tenham 

desenvolvido metodologias próprias para facilitar esta questão, como seja o desenvolvimento de uma árvore 

de problemas que, ao ser elaborada com a participação dos stakeholders, pode gerar uma análise mais 

profunda e alargada dos assuntos a considerar e propiciar a perspectiva holística a que acima nos referimos, 

permitir a identificação do(s) verdadeiro(s) problema(s) que está na base e as relações entre as diferentes 

partes do problema, identificar /trabalhar sobre alguns dos juízos de valor trazidos pelos stakeholders, 

evidenciar a complexidade do problema aos olhos dos stakeholders e fornecer-lhes informação que, em 

última análise, irá tornar mais transparentes decisões que venham a ser tomadas. 

É claro que o grau de complexidade de um projecto de land development pode ser maior ou menor, 

variando com diversos factores associados sobretudo às características do território em si, à área envolvida 

(dimensão) e aos objectivos do próprio projecto. Acresce a isto tudo, os factores que as pessoas envolvidas 

trazem para o processo e que se prendem, entre outras, com questões éticas e princípios de valor (tal como 

acima referido), com as relações pessoais entre os vários intervenientes (as já previamente existentes e as 

que se vão construindo ao longo de um processo desta natureza) e com as características pessoais, 

sentimentos e percepções de cada uma delas (espírito comunicativo, facilidade de expressão, motivação, 

abertura à inovação, etc.). 

 

A natureza multidisciplinar dos projectos de land development conduz à necessidade da integração 

intersectorial, o que se traduz essencialmente na obrigatoriedade de tomar em consideração dois tipos de 

preocupações essenciais: 

 inclusão de uma perspectiva integrada nos objectivos gerais e específicos do projecto  e de 

uma abordagem integrada nos processos de análise; 

 associação de diversas especialidades e tipos de conhecimento. 

O que foi atrás dito reflecte o facto de, até certo ponto, o grau de integração (ou a quantidade de 

sectores, especialidades ou campos de conhecimento) que é aplicado num projecto é, em certa medida, uma 
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opção de quem decide iniciar o projecto e define os seus objectivos e/ou de quem o elabora. Por exemplo, 

um projecto pode ter por objectivo apenas melhorar a competitividade da agricultura ou, também, promover a 

preservação da biodiversidade, melhorar a paisagem, promover a identidade cultural de um território, 

prevenir ou controlar os efeitos de cheias, constituir uma zona de retenção de água, etc. Os objectivos 

podem ser variados e mais ou menos numerosos, relacionando-se com um número mais ou menos elevado 

de sectores de actividade e de áreas disciplinares. Assim, um projecto deste tipo pode ser mais ou menos 

integrado (ou ter um maior ou menor grau de integração intersectorial), sendo que, em igualdade de outros 

factores, a variação do grau de integração é directamente proporcional ao grau de complexidade do projecto. 

Não é difícil entendermos que a integração intersectorial tem um papel determinante na 

implementação de projectos de land development se atendermos aos seguintes aspectos: 

 trata-se de actuações sobre um determinado território, em relação ao qual é preciso compatibilizar 

diversas funções e em relação ao qual há diversos stakeholders com distintos interesses; 

 pelo facto os territórios em geral terem diversas funções e sobre eles existirem múltiplos interesses, 

torna-se necessário gerir e prevenir os conflitos que existam ou que daí possam advir, procurando 

torná-los compatíveis; 

 são projectos que actuam directa ou indirectamente sobre recursos que são cada vez mais 

escassos; 

 as exigências de qualidade são crescentes, tanto em termos de eficácia e eficiência no decurso da 

elaboração do projecto, como em termos da sustentabilidade dos resultados; 

 a consciência crescente da imprevisibilidade de determinados acontecimentos ou fenómenos leva a 

que a flexibilidade (tanto em termos de procedimentos no decurso da elaboração dos projectos, 

como em termos de resultados) seja uma qualidade cada vez mais procurada. 

No entanto, verifica-se que a integração intersectorial continua a ser uma vertente que muitas vezes 

tem uma expressão limitada ao nível da implementação das políticas públicas, não obstante o 

reconhecimento do seu enquadramento indispensável na construção de modelos de desenvolvimento 

sustentável. O que muitas vezes sucede é que, por exemplo, a componente ambiental deste tipo de projectos 

acaba por ficar restringida às intervenções que o respectivo processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) obriga, o que significa que a integração desta componente nos objectivos do projecto é frequentemente 

limitada por não fazer recurso de todo o potencial existente no território em causa. Algo semelhante sucede 

naquilo que respeita à componente social e cultural e à interligação da agricultura com outras actividades 

económicas, que não chegam a ser integradas no contexto dos projectos de land development. Isto pode 

conduzir à implementação de modelos de desenvolvimento redutores face ao potencial existente, de 

sustentabilidade discutível e, por vezes, desajustados face ao território em causa, resultando numa baixa 

eficácia na implementação das políticas públicas e/ou podendo até potenciar conflitos de interesses, 

nomeadamente os resultantes de opções tomadas no que respeita aos tipos de uso do solo. 

Sublinhamos aqui que, conscientes de que a integração intersectorial não é uma panaceia para 

todos os males e da complexidade crescente que a integração intersectorial introduz, entendemos que 



37 
 

deverá haver uma adequação do grau de integração ao contexto em que o projecto se desenvolve. Assim, 

haverá que procurar um equilíbrio que será o adequado para cada projecto em particular. 

Por oposição às eventuais dificuldades que uma maior complexidade possa trazer (no extremo, um 

projecto pode tornar-se tão complexo que deixa de ser exequível ou excessivamente demorado), podemos 

pensar que uma perspectiva excessivamente sectorial pode ter diversas consequências e efeitos, entre os 

quais: 

 maior risco de conflitos de uso do solo, de conflitos decorrentes da gestão dos recursos naturais ou 

de conflitos dos interesses dos stakeholders pelo facto de não ser considerada a totalidade das 

funções do território em causa (mas apenas um número limitado dessas funções) e, portanto, não 

haver lugar à compatibilização dessas funções; 

 menor flexibilidade no leque de soluções possíveis, o que limita as opções para lidar com a 

complexidade e limita a sustentabilidade dos resultados do projecto; 

 desperdício de sinergias que resultem da conjugação das diversas funções do território; 

 maior probabilidade de encontrar dificuldades na execução do projecto pelo facto de outras 

componentes (económica, ambiental e social) não terem sido devidamente enquadradas e terem 

gerado conflitos de ordem técnica ou relacionados com a falta de apoio ou contestação dos 

stakeholders; 

 menor eficácia e eficiência na utilização e gestão dos recursos (tanto naturais como outros). 

Em última análise poder-se-á dizer que, de tudo isto, resultam uma menor qualidade e uma menor 

eficácia do projecto, uma perda de oportunidade de aumento da resiliência do território em causa e, 

consequentemente, um menor impacto na execução das políticas públicas (Fig. 15). 

Fig. 15 - Problemas Associados a um Insuficiente Grau de Integração Intersectorial 

 

Fonte: autora (2012) 
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Não deixa de ser interessante verificar que, se a integração intersectorial leva a que o envolvimento 

dos stakeholders seja muito relevante para os bons resultados do projecto (como forma de aceder a 

diferentes tipos de conhecimento, promover partilha de perspectivas, fomentar a compreensão por diferentes 

valores e éticas, aprender diferentes linguagens, promover a colaboração entre entidades de diferentes 

sectores, etc.), a integração intersectorial também surge como consequência natural dos processos de 

envolvimento de stakeholders (em resultado da participação de entidades que têm variados interesses e, 

portanto, valorizam os sectores e as componentes do projecto de maneira diferente). 

Por estreita interligação com o envolvimento dos stakeholders e porque o grau de integração de um 

projecto é, dentro de certos limites, uma opção e porque continua a ser algo que é difícil de desenvolver (não 

se podendo ainda dizer que seja prática corrente em Portugal), vamos dar um especial realce a este aspecto 

no contexto desta dissertação. 

 

2.2.4 Tendências de Evolução 

Em FARLAND (2007:77) pode ler-se que o land development é considerado mais eficaz quando: 

1. É desenvolvido de um modo integrado em que: 

 os diferentes interesses sectoriais e dos stakeholders são equilibrados durante a 

preparação do projecto; 

 as intervenções são reactivas às necessidades actuais e futuras da sociedade, de 

forma mais abrangente e para além do sector agrícola; 

 os pacotes de actividades são criados de forma diversificada e coordenada durante a 

implementação do projecto; 

 os fluxos de financiamento são combinados (não sectorizados). 

2. E de um modo descentralizado em que: 

 as administrações regionais e locais assumem novas responsabilidades; 

 os stakeholders são activamente envolvidos no início e nas fases de elaboração e 

implementação do projecto; 

 é encontrado um bom equilíbrio entre a responsabilidade do Governo para garantir os 

interesses públicos e os interesses locais privados (combinação de abordagens top-

down com bottom-up). 

3. E quando está disponível um enquadramento legal e financeiro para a fase de implementação 

do projecto que é flexível e: 

 contém variados instrumentos de política que se apoiam mutuamente; 

 permite obter resultados rapidamente. 

De um modo geral, pode-se dizer que estas são tendências gerais de evolução do land 

development, feitas as devidas ressalvas devidas às circunstâncias particulares de cada país/região. As 

entidades com responsabilidades nesta matéria estão a procurar alargar objectivos, criar conjuntos de 
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instrumentos de política mais diversificados, ter a possibilidade de criar soluções que sejam “tailormade” 

(específicas para cada situação ou território) e aumentar a sua capacidade de implementação. 

 

2.2.5 Conclusões 

Face ao que foi exposto neste capítulo, retiramos o seguinte: 

 

Conclusões: 

- os projectos de land develoment visam, em última análise, promover o desenvolvimento sustentável de 

um território; 

- são projectos complexos, de natureza tendencialmente integrada; 

- as características e objectivos deste tipo de projecto “obrigam” ao envolvimento dos stakeholders; 

- são tendências de evolução, uma maior integração intersectorial e maior preocupação com a efectiva 

implementação dos projectos e o impacto que daí resulta. 

 

 

2.3 Administração Pública 

 

Convém ter presente que, no contexto da presente dissertação referimo-nos a projectos de iniciativa 

do Estado e, portanto, estamo-nos a referir à implementação de políticas públicas. Significa isto que a 

elaboração e implementação destes projectos obedecem (ou estarão condicionados) a determinados 

paradigmas, interesses e orientações que são reflexo do modelo de gestão deste tipo de entidade. Por este 

motivo entendemos ser pertinente contextualizar esta dissertação nos principais aspectos que caracterizam a 

actuação da Administração Pública em Portugal. 

Objectivos do presente capítulo: 

 relação entre os modelos de gestão dominantes na Administração Pública e a valorização 

tendencialmente atribuída pelos organismos públicos ao envolvimento dos stakeholders; 

 relações entre os modelos de gestão dominantes na Administração Pública e o modo como os 

organismos públicos perspectivam a colaboração e o estabelecimento de relações (redes) com 

outros actores; 

 situação presente e tendências de evolução desses modelos de gestão na perspectiva de 

entender até que ponto os processos de envolvimento de stakeholders poderão vir a ter um 

papel pertinente nesse contexto. 
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Tal como foi referido no Cap. 1, é nossa intenção conduzir esta dissertação tendo em mente um 

aspecto pragmático: desenvolver esta pesquisa de modo a que esta possa ser útil para o organismo para o 

qual trabalhamos, a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Este é um organismo 

central da Administração Directa do Estado, integrado no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (MAMAOT), cuja missão é “… contribuir para a execução das políticas nos 

domínios da regulação da actividade das explorações agrícolas, dos recursos genéticos agrícolas, da 

qualificação dos agentes rurais e diversificação económica das zonas rurais, da gestão sustentável do 

território e do regadio, sendo o serviço investido nas funções de autoridade nacional do regadio.” (DL n.º 

7/2012, de 17 de Janeiro). 

Assim sendo, afigurou-se-nos que seria vantajoso desenvolver o presente capítulo um pouco mais 

aprofundadamente como forma de, através da contextualização dentro do cenário da Administração Pública, 

procurar eventuais fundamentos que possam sustentar a ideia de que um organismo deste tipo deve procurar 

ter uma atitude proactiva no sentido de melhorar as suas práticas de envolvimento dos stakeholders. 

 

2.3.1 Introdução 

 

A Administração Pública (AP) é o conjunto dos órgãos administrativos do Estado e de todos os 

órgãos das demais pessoas colectivas públicas que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa 

(2005) “… visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos.” (n.º 1 do Art.º 266.º). Da mesma fonte retira-se que são tarefas fundamentais do 

Estado “Entre outras, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado 

de direito democrático; e defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática 

dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais.” (Art.º 9.º). 

Do que aqui foi exposto, importa-nos reter que o objectivo último da AP é o interesse público e que 

uma das funções do Estado é assegurar e incentivar a participação dos cidadãos na resolução dos 

problemas nacionais. 

As funções da Administração Pública são, basicamente, as de regulação e fomento, de produção e 

prestação de serviços, para além de garantir o funcionamento do Governo e da própria Administração, isto é, 

funções logísticas e de gestão de recursos. Como se poderá daqui deduzir, as entidades a quem se destinam 

estas acções podem ser de diferentes tipos: desde o próprio Governo ou a AP, até à sociedade globalmente 

considerada ou aos cidadãos, empresas ou qualquer tipo de organizações (Neves, 2010 : 63-65). Este é um 

dos factores que introduz elevada complexidade às intervenções públicas, em particular ao nível da 

implementação de políticas públicas (ou de projecto): a procura da melhor forma de conciliar/gerir os direitos 

e interesses dos vários “destinatários” dessas intervenções. 
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De acordo com a Constituição da República Portuguesa (2005, Art. 2.º), “A República Portuguesa é 

um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização 

política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na 

separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e 

o aprofundamento da democracia participativa.”. 

 

2.3.2 Modelos de Gestão na Administração Pública 

Por todo o mundo, a Administração Pública (AP) tem sido e continua a ser alvo de diversos 

processos de reforma. Em consequência, os paradigmas da AP têm-se vindo a alterar, podendo-se dizer 

que, desde finais do séc. XIX, as tendências de evolução têm-se vindo a suceder segundo três modelos de 

gestão dominantes: um modelo tradicional designado por Estado Providência (ou Welfare State), o Estado 

Managerial ou Gestionário (New Public Management) e o modelo, ainda muito recente, da Nova Governação 

Pública (Public Value Management ou Networked Governance). Chama-se a atenção para o facto de esta 

sistematização corresponder a uma simplificação da realidade porque as relações entre estes três 

paradigmas são bem mais complexas. Na realidade, dentro dos numerosos países que têm vindo a proceder 

a este tipo de reformas, existe uma grande variedade tanto nas reformas introduzidas como nos modelos de 

gestão implementados, para além de que muitas dessas reformas não foram distintivas, evidentes ou 

completas (Walle, 2011). Noutros casos, como é o de Portugal, estes diferentes modelos coexistem na 

actualidade (Rocha (2009: 163). 

Mas, para além dos casos como o nosso, não se deve esquecer que, em qualquer sucessão, há 

sempre relações e condicionantes que se prendem com o passado e, portanto, para olharmos para o “hoje” 

convém termos presente o “ontem”. 

 

Stoker (2006) apresenta os principais aspectos que caracterizaram estes três modelos de gestão: 

i. Estado Providência (EP) 

Fortemente inspirado na perspectiva de Weber, este modelo preconizou o princípio de que a 

liderança política, os partidos e a burocracia são as principais instituições para fazer face à complexidade da 

modernidade e para trazer ordem ao processo de governança. Portanto, a resposta à procura crescente de 

bem-estar por parte dos cidadãos é dada pelo Estado, através da estandardização das respostas que a 

burocracia fornece, originando assim estabilidade e previsibilidade. O trabalho dos burocratas é conduzido de 

acordo com regras prescritas sem lugar a arbitrariedades nem favoritismos. Os funcionários, posicionados 

numa divisão hierárquica do trabalho bem definida, são nomeados com base no mérito. 

ii. Estado Managerial ou Gestionário ou New Public Management (EM) 

Existem muitas variantes de modelos de gestão que foram implementadas com esta mesma 

designação mas os pontos comuns entre essas variantes assentam na crítica às formas monopolistas de 

prestação dos serviços públicos, defendendo a existência de um universo mais alargado de fornecedores 

deste tipo de serviços e uma gestão mais orientada para o mercado. Segundo esta lógica, os organismos 
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públicos tendem a ser dominados pelos interesses do produtor dos serviços e, em consequência, não são 

eficientes em termos da utilização dos dinheiros públicos nem reactivos às necessidades dos consumidores. 

Assim, é preconizada a fragmentação dessas estruturas monopolistas de prestação dos serviços públicos, 

alterando o modo como elas operam. As principais reformas passam, então, pela clara separação entre 

fornecedor e comprador, dando voz aos clientes ou consumidores como modo de desafiar o poder dos 

produtores, e pelo desenvolvimento de objectivos de desempenho e de incentivos, sendo a gestão dentro 

dos organismos públicos deixada a cargo de gestores. Na base deste modelo, é feito um paralelismo com a 

realidade do sector privado. 

Quadro n.º 2 - Principais Aspectos Distintivos dos Modelos de Gestão da Administração Pública 

Modelo EP EM NGP 

Principais 
objectivos 

Variáveis: os inputs dados 
por via política; serviços 
monitorizados através de 
supervisão burocrática 

Variáveis: os inputs e outputs 
são dados pelos gestores de 
modo a garantir economia e 

capacidade de resposta 
perante os consumidores 

Atingir o “valor público” o que, em 
troca, implica uma maior eficiência na 
abordagem dos problemas que mais 

afectam o público; vai desde a 
prestação de serviços até à 

manutenção de sistemas 

Papel dos 
gestores 

Garantir que as regras e 
os procedimentos 

apropriados são seguidos 

Ajudar a definir e encontrar 
metas de desempenho 

acordadas 

Desempenhar um papel activo na 
orientação de redes de deliberação e 
de prestação de serviços e manter a 

capacidade global do sistema 

Definição do 
interesse 
público 

Por políticos ou por 
peritos; muito pouco 
através dos inputs do 

público 

Com base na agregação de 
preferências individuais, na 
prática detidas por políticos 

ou gestores seniores, 
apoiados nas preferências 
dos clientes (customers) 

Com base em preferências 
individuais e públicas, obtidas 

através de um processo complexo de 
interacção que envolve reflexão 
deliberativa sobre os inputs e os 

custos de oportunidade 

Ética do 
Serviço 
Público 

O sector público detém o 
monopólio da ética dos 

serviços 

Existe um forte cepticismo 
face à ética do sector público 
que conduz à ineficiência e à 
construção de monopólios; 
favorece o atendimento do 

cliente (customer) 

Baseia-se na ideia de que nenhum 
sector detém o monopólio sobre a 

ética dos serviços públicos; a 
manutenção das relações através de 

valores partilhados é tida como 
essencial 

Sistema 
preferencial de 
prestação de 

serviços 

Através de serviços 
organizados segundo 

hierarquias ou profissões 
auto-reguladoras 

Através do sector privado ou 
de agências públicas de 

competências rigidamente 
definidas 

Através de uma lista de alternativas e 
de uma abordagem reflexiva sobre 

os mecanismos de intervenção para 
atingir os outputs 

Contribuição 
para processo 
democrático 

Este modelo contribui com 
uma maior 

responsabilização: a 
competição entre os 

líderes eleitos proporciona 
uma responsabilização 

abrangente 

Este modelo contribui com 
definição de objectivos: 

limita-se ao estabelecimento 
de objectivos e ao controle do 

desempenho, deixando ao 
gestor liberdade para 
determinar os meios 

Este modelo contribui com a 
promoção do diálogo: intrínseco a 

tudo o que é realizado, num processo 
contínuo e dinâmico 

Fonte: adaptado de Stoker (2006: 44) 

iii. Nova Governação Pública ou Public Value Management (NGP) 

Este é um novo paradigma que está na actualidade em fase de emergência (em parte, como 

reacção ao NPM) e que surge da percepção de que a esfera pública é diferente da associada ao sector 

comercial: governar não é o mesmo que comprar e vender bens e serviços numa economia de mercado. 
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Portanto, defende que muitas das orientações retiradas do sector privado podem não ser apropriadas ao 

sector público. Na prática, este modelo traduz-se num sistema dinâmico de governação em rede. No entanto, 

em termos de definição de interesse público, abordagem à prestação de serviços e compromisso com uma 

ética de serviço público, este paradigma confunde-se com os outros dois, distinguindo-se pelos objectivos-

chave, atitude perante a democracia e pelo papel dos gestores, tal como se pode ver pelo Quadro n.º 2. 

 

2.3.3 Administração Pública em Portugal 

 

Segundo diversos autores, pode-se dizer que a Administração Pública em Portugal continua a 

apresentar uma forte influência do modelo burocrático nos modelos organizacionais existentes, apesar das 

evoluções que tem vindo a sofrer e dos diversos processos de reforma a que tem sido sujeita. Assim, 

segundo Neves (2010: 11), nos modelos de governação dominantes “… predomina uma lógica normativa, 

sectorial e hierárquica …”. 

No entanto, apesar desses traços comuns, parece existir uma significativa diversidade de modelos 

de gestão dentro da Administração Pública Portuguesa. Efectivamente, tal como foi atrás referido, Rocha 

(2009: 163) explica que os diferentes modelos de gestão pública não desapareceram a par da sua evolução 

histórica, verificando-se que “… as organizações públicas adoptam modelos de gestão diferentes, conforme 

os seus objectivos, a sua cultura e o seu pessoal.”. Segundo este autor, na actualidade coexistem os 

seguintes modelos na Administração Pública Portuguesa (Quadro 3): administração legal-burocrática, 

administração “profissional”, gestão política ou “escolha pública”, modelo managerial. 

 

Quadro 3 - Modelos de Gestão da Administração Pública Coexistentes em Portugal 

Modelos de Gestão Ideias-chave 

Administração legal-burocrática 
caracteriza-se pela neutralidade, imparcialidade e carreira 

estruturada no mérito 

Administração “profissional” 
aproximação entre a política e a administração, valores 

importados das organizações profissionais 

Gestão política ou “escolha pública” 
aproximação entre a política e a administração, burocracia 

associada à política 

Modelo managerial 
ligado à reforma administrativa, preconiza que a gestão pública e 

a privada devem ser iguais 

Governação 

baseia-se nos valores da legalidade e legitimidade, preconiza que 

gestor público tem função de integrar diversidades, solucionar 

conflitos e promover a colaboração 

Fonte: Rocha (2009: 163) 
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Uma vez que esta situação resulta da evolução histórica dos modelos de gestão, para melhor 

compreendermos aquilo que é a Administração Pública em Portugal hoje em dia, vale a pena tomar em 

consideração, de forma muito sucinta, o seu processo evolutivo nas últimas décadas. 

Segundo Monteiro (2010: 18-60), desde finais do séc. XIX até ao final dos anos 1970/80, o modelo 

vigente na AP em Portugal era o do Estado Providência (Wellfare State), sendo que, numa última fase, a 

administração pública tradicional foi substituída por uma administração pública profissional em que passa a 

existir a figura do gestor público profissional. O Estado Providência entrou em crise em todo o mundo com a 

crise petrolífera (década de setenta) e, a partir dos anos 1980, inicia-se uma nova fase, com o Estado 

Managerial ou Gestionário (New Public Management). 

Para além dos aspectos gerais atrás referidos, em Portugal este modelo caracterizou-se por uma 

forte retracção do papel do Estado, promovendo a privatização de sectores económicos que eram 

controlados pelo Estado, fomentando a orientação para a diminuição e simplificação da intervenção 

económica pública e a livre concorrência entre o Estado e o sector privado. Este modelo preconizou os 

princípios-chave: descentralizar, desregular e delegar. 

Segundo Rocha (2009: 105-108), a adopção do Estado Managerial na AP Portuguesa caracterizou-

se, entre outros aspectos, por uma intervenção na cultura organizacional (com a modificação das referências 

ideológicas em que os valores do serviço público foram substituídas por questões como a eficiência e a 

eficácia e com a importação de práticas e processos de gestão empresarial) e pela orientação para o cliente 

(cidadão). Este processo de reforma, para além do objectivo da redução de custos através da desintervenção 

e desburocratização, promoveu um especial enfoque nos cidadãos com uma nova perspectiva através da 

adopção do “Programa da Qualidade”, desenvolvido segundo duas linhas de acção: (1) mobilizar a sociedade 

através da promoção do tema da qualidade e (2) modernizar a AP através da formação, da introdução do 

tema da qualidade nos planos sectoriais de modernização administrativa e da “Formação para a Qualidade”. 

Posteriormente, entre 1995 e 1999, seguiu-se uma outra fase no processo de reforma a que Rocha 

(2009: 115) chama “reinvenção da Administração Pública”, em que o Governo introduz alterações 

significativas, embora mantendo a continuidade dos objectivos, mas com uma abordagem mais ecléctica e 

incentivando a participação das organizações representativas dos funcionários. Esta fase caracteriza-se por 

uma maior atenção aos recursos humanos da Administração Pública, a intensificação do relacionamento 

entre os cidadãos e a Administração e a sua institucionalização através de várias formas de participação e 

uma nova versão de qualidade. No que respeita a este último aspecto, foram adoptados os critérios do 

Prémio Europeu da Qualidade estabelecido pela European Foundation for Quality Management - EFQM 

(liderança, política e estratégia, gestão de pessoas, recursos, processos, satisfação dos funcionários, 

satisfação dos clientes, impacte na sociedade e resultados). 

Segundo Monteiro (2010: 58), a partir de 2000, tem vindo a ser desenvolvido um novo modelo, o da 

Governação (ou da Nova Governação Pública) que pressupõe um Estado plural (múltiplos actores 

interdependentes) e pluralista (múltiplos processos como forma de fazer as políticas) e que vem advogar que 
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se consegue uma maior eficácia dos serviços quando estes se baseiam na interacção das organizações que 

prestam esses serviços públicos, com o meio que as envolve. 

 

2.3.4 Situação Actual 

Como é do conhecimento geral, numerosas alterações têm sido introduzidas na estrutura e gestão 

da Administração Pública, sobretudo desde o início do séc. XXI e principalmente nas vertentes financeira e 

da eficiência. Aliás, como Neves (2010: 152-171) refere, apesar dos processos de reforma a que tem sido 

sujeita, ainda persistem diversas características na AP em Portugal que não lhe permitem dar uma boa 

resposta às actuais necessidades da sociedade, uma vez que as alterações a que tem sido sujeita têm 

estado associadas, basicamente, a preocupações de racionalização do modelo de estrutura e de eficiência, 

permanecendo uma forte influência do modelo burocrático. 

Essas características estão fortemente associadas ao peso que a AP continua a ter no conjunto da 

economia do país, à centralização e ao predomínio da organização sectorial, bem como a um predomínio de 

uma cultura mais administrativa do que gestionária, apesar das alterações introduzidas. Esta mesma autora 

aponta como principais aspectos negativos associados à Administração Pública: baixa produtividade; fraca 

implementação de uma gestão estratégica centrada nos problemas, nas pessoas e nos resultados, bem 

como na eficiência; insuficiente articulação entre serviços da AP e fraco nível de interacções externas; 

relações sobretudo intra-sectoriais, mesmo no interior da Administração Pública; desmotivação dos 

funcionários públicos; fraca inovação nas formas de organização do trabalho e nos processos de trabalho, 

não dando resposta à complexidade real das situações. 

 

2.3.5 Tendências de Evolução 

Para Neves (2010: 225), “Os modelos estruturais em que assenta a Administração e a própria 

Governação, apesar das mudanças recentes, não estão adequados aos desafios da sociedade do 

conhecimento, nem à complexidade das actuações e muito menos aos ritmos de inovação e à 

imprevisibilidade crescente.”. 

Existe uma série de factores que afectam a sociedade de um modo geral e que naturalmente têm 

repercussões em múltiplos domínios, nomeadamente na Administração Pública, que apelam a uma 

permanente evolução por forma a dar resposta aos múltiplos desafios que vão surgindo. Referimo-nos ao 

fenómeno da globalização, à crescente capacidade de comunicação, à maior complexidade dos problemas 

reforçando a necessidade de actuações sistémicas ou integradas e à crescente exigência e capacidade de 

exercer a cidadania. Para além do facto de nos encontrarmos integrados na União Europeia e, portanto, com 

capacidade de participação nas respectivas instâncias, mas também sujeitos à exigência de aplicação das 

directivas comunitárias e compromissos assumidos nesse forum. O interesse pelo desempenho não é novo, 

o que é novidade é que, cada vez mais, os governos têm fortes restrições de recursos e, portanto, têm de 

fazer mais com menos. 
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Face aos desafios actuais (como é o caso da crescente escassez de recursos) e à necessidade de 

adaptação constante, tornou-se indispensável que a gestão dos serviços públicos passe a ser “… uma acção 

de prestação de serviços / resolução de problemas e de economia, ou seja, de garantia de pertinência e 

eficácia da acção e de eficiência no uso de recursos, sempre escassos face às necessidades e potenciais 

destinatários / utentes.” (Neves, 2010: 169). 

Todos os indivíduos e entidades, seja qual for a sua natureza, estão cada vez mais sujeitos a ritmos 

acelerados de mudança e a AP não deve ser excepção se quer acompanhar a evolução da sociedade. 

Significa isto que o modelo de gestão da AP tem de ser adaptado a esta dinâmica. 

Segundo Neves (2010: 168-170), “O novo paradigma pressupõe que se tome como ponto de partida 

os sistemas sociais e que se entenda o carácter complexo dos problemas e das soluções; exige o reforço da 

adaptação com organizações mais flexíveis, o reforço das relações, com funcionamento em rede e parceria; 

o reforço do conhecimento, com aprendizagem contínua e organizações inteligentes; o reforço da inovação, 

procurando encontrar novas respostas para novos e velhos problemas, com recurso à inovação tecnológica e 

organizacional.”. Segundo esta autora, a nova AP a construir passa por uma visão que tem de ser partilhada 

e deverá conter algumas características inovadoras, das quais se destacam no contexto da actual 

dissertação: 

 reforço da cooperação e da participação externa e internamente à Administração, com o reforço da 

cidadania, da responsabilidade social das organizações/empresas e do voluntariado; 

 forte capacidade de gestão e liderança, promovendo organizações saudáveis, dinâmicas, centradas 

numa boa gestão das relações e na implicação dos diversos actores; 

 eficiência na gestão dos recursos públicos, rentabilizando recursos comuns e promovendo a sua 

gestão partilhada; 

 cultura de serviço público, de complementaridade, de qualidade e de inovação, de avaliação e de 

mérito, de participação. 

Mas, para além das orientações, políticas e medidas definidas, há um outro aspecto fulcral como 

Neves refere (2010: 180), “… o grande desafio encontra-se na implementação, no terreno, deste novo 

paradigma de organização da Administração do Estado…”: a qualidade e a persistência da implementação. 

Este novo paradigma na gestão da Administração Pública está relacionado com alterações mais 

abrangentes que envolvem, de um modo geral, a totalidade dos sistemas sociais e que genericamente se 

inclui num universo designado por “governança”. 

 

2.3.6 Governança, Conceitos e Princípios 

Definir “governança” não é simples, talvez devido ao facto de ser um termo que se generalizou de tal 

forma, com uma diversidade de significados, aplicações e de contextos que, ao fazê-lo, corremos o risco de 

estar a reduzir a sua amplitude. No entanto, a forma mais simples de defini-la é dizer que corresponde a um 

novo conceito de governar de forma partilhada. 
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Já de acordo com Rhodes (1996), a palavra “governança” sendo imprecisa, diz respeito a um novo 

processo de governar ou um novo método pelo qual a sociedade é governada. Este autor associa a 

“governança” à existência de redes (“networks”) que se constituem por iniciativa própria, com um significativo 

grau de autonomia em relação ao Estado e que se inter-relacionam através de interacções continuadas 

devido à necessidade de partilhar recursos e de negociar objectivos comuns, tornando os agentes que as 

constituem interdependentes e esbatendo as fronteiras entre os sectores público, privado e voluntário. 

Para Stoker (citado em Goodwin, 1998), “governança” diz respeito ao desenvolvimento de modos de 

governar nos quais as fronteiras entre os sectores público e privado esbateram-se. 

A Comissão das Comunidades Europeias, no Livro Branco da “Governança Europeia” (2001: 8) 

define “governança” como “o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do 

exercício do poder a nível europeu, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, 

coerência, eficiência e eficácia.”. 

Talvez devido à generalização da aplicação deste termo em contextos variados, mais recentemente 

surgem definições de “governança” mais generalistas como a apresentada por Stark (2005), que refere muito 

simplesmente que este conceito diz respeito ao processo de tomar decisões e de as levar a cabo.  

Segundo a FAO (2007), governança é o modo como a sociedade é gerida e como as prioridades 

que são concorrentes entre si e os interesses de diferentes grupos são conciliados. Inclui as instituições 

formais do Estado mas também engloba acordos e processos informais. Governança diz respeito aos 

processos pelos quais os cidadãos participam nos processos de decisão, ao modo como o governo e o 

Estado são responsabilizáveis perante os cidadãos e ao modo como a sociedade obriga os seus membros a 

cumprir as regras e leis. 

 

No Livro Branco da “Governança Europeia” (2001), associados à “reforma da governança” no 

contexto da União Europeia, são identificados cinco princípios de boa governança: 

 abertura - as instituições devem trabalhar de forma transparente; 

 participação - a qualidade e a eficácia das políticas, desde a concepção até à execução, dependem 

de uma ampla participação; 

 responsabilização - o que implica a necessidade de definir atribuições e competências; 

 eficácia - para dar resposta às necessidades, incluindo uma avaliação do seu futuro impacto; 

 coerência - valoriza-se a diversidade existente, associada à existência de objectivos e problemas 

comuns. 

 

Para Stark (2005) uma governança eficaz é aquela que comporta uma variedade de processos de 

tomada de decisão e de práticas de implementação que envolvem um alargado leque de pessoas, 
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organizações e de instituições, para além do governo. Acrescenta ainda que essa governança eficaz 

incorpora a construção de comunidades, processo que desenvolve a capacidade de liderança, que promove 

o capital social e as redes e que fortalece a capacidade de melhoria da comunidade. Neste contexto, a autora 

identifica como componentes principais da governança: 

 a colaboração (as redes e as parcerias); 

 o envolvimento sustentado dos cidadãos; 

 a potenciação dos recursos regionais/locais. 

 

Segundo a FAO (2007: 6), são características de uma boa governança, a responsabilização, a 

estabilidade política, eficácia do Governo, qualidade do Estado de direito e controle da corrupção, em 

resultado de um Governo e Estado bem gerido, inclusivo e que atinge os resultados desejados. Considera 

ainda que a boa governança pode ser operacionalizada através dos princípios de equidade, eficiência, 

transparência e responsabilização, sustentabilidade, subsidiariedade, compromisso cívico e segurança. 

 

2.3.7. Governança em Meio Rural 

As características associadas aos princípios da governança e da participação da população 

parecem enquadrar-se bem nos processos de “... desenvolvimento local / rural ... como uma forma inovadora 

de regulação, em busca permanente de uma compatibilização entre a solidariedade e a competitividade... 

compatibilização entre a legitimidade e a eficiência, que também se revê no binómio: aprofundamento da 

democracia / melhoria da qualidade de vida.” (Moreno, 2003). 

Nos meios rurais e a nível local, o mapa institucional transformou-se num sistema de governança 

que envolve uma variedade de entidades derivadas dos sectores públicos, privado e voluntário. Estas novas 

estruturas e processos de governança incluem conselhos, grupos, comissões, agências, empresas, 

organizações não-governamentais, organizações variadas em fora de diversos tipos. Estas, por sua vez, 

estabelecem parcerias entre si e encontram-se integradas em hierarquias mais ou menos intrincadas, 

desenvolvendo-se em rede. 

Estes sistemas que são as redes, que de modo crescente governam as áreas rurais numa teia 

complexa de interdependência, actualmente constituem um meio privilegiado para a formulação e 

implementação de políticas públicas de incidência rural e para a prestação de serviços. Declaradamente, as 

posições oficiais têm sido no sentido de promover preferencialmente o papel desempenhado pelas parcerias 

e redes (networks), em detrimento do papel das estruturas formais do Estado (Goodwin, 1998). 

Existe um número alargado de autores que defendem a conjugação de iniciativas dos tipos top-

down e bottom-up. Por exemplo, Kessler (2004) refere que, dependendo das circunstâncias, um processo 

eficaz poderá ser aquele que não é inteiramente bottom-up nem top-down, como forma de combinar 

objectivos científicos estratégicos e de gestão dos recursos naturais, com a necessidade de promover a 
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participação dos stakeholders. Isto mesmo defendem Kelleher and Recchia (1998) ao afirmarem que a 

definição e a gestão de áreas de protecção marinha (e terrestres) devem ser simultaneamente bottom-up e 

top-down. 

 

O conceito de governança tem aplicação directa em qualquer intervenção que vise a melhoria das 

condições de vida nos meios rurais. Este aspecto prende-se com os efeitos da prática da governança e com 

os princípios que devem orientar essa prática. 

Segundo Stark (2005), existem oito princípios-chave ou orientações para uma governança rural 

eficaz: 

(1) implementar a perspectiva multi-sectorial; 

(2) promover a colaboração através das fronteiras administrativas ou outras (cooperação entre 

regiões e comunidades vizinhas); 

(3) dar voz a novos agentes, promovendo a inovação; 

(4) pôr em prática iniciativas efectivamente bottom-up (toda e qualquer pessoa tem algo a dizer e os 

processos são verdadeiramente partilhados, não se limitando à mera informação e auscultação do 

público); 

(5) analisar as vantagens competitivas da região; 

(6) melhorar as competências das pessoas que exercem cargos ao nível dos órgãos de governo 

locais; 

(7) envolver agentes “intermediários” que sejam uma pedra-chave no processo (sendo os 

“intermediários” entendidos como pessoas, organizações e instituições que, de modo discreto, 

trazem valor acrescido pelo facto de estabelecerem as ligações e darem o apoio necessários ao 

arranque dos processos e que, simultaneamente capacitam outros para se tornarem mais eficazes, 

de modo a que, numa fase posterior, se possam retirar deixando que outros tomem os processos 

como seus e recolham os créditos pelos resultados); 

(8) empregar o capital - financeiro ou outro - existente a nível local, em primeiro lugar (as 

comunidades devem começar por olhar para os seus próprios recursos e empregá-los em proveito 

próprio). 

 

Atendendo ao contexto desta dissertação – projectos de land development – as questões 

associadas à posse e administração da terra são particularmente relevantes. Assim, convém ter presente que 

a alteração do tipo de uso do solo ou o seu condicionamento são aspectos que têm sempre fortes impactos 

num conjunto muito abrangente de entidades ou stakeholders. Por esta razão, os processos de planeamento 

de uso de solo podem, com elevada probabilidade, gerar problemas que chegam a impossibilitar a sua 
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implementação (tais como conflitos de interesses, falta de compreensão ou desconfianças de vária natureza) 

ou podem ser “desvirtuados” (consciente ou inconscientemente) por interferência de uma ou mais entidades 

com um interesse particular no processo em causa. 

Assim, a FAO (2007: 31-33) recomenda a aplicação de alguns dos princípios da boa governança 

neste contexto, nomeadamente: 

 administração proactiva: os problemas no planeamento do uso do solo podem ser ultrapassados 

através de processos transparentes que envolvem os utilizadores da terra; 

 elaboração dos planos: a elaboração de planos e outros instrumentos legais que definam os usos de 

solo permitidos são um bom meio de reduzir o número de conflitos que poderiam surgir em 

resultados de vários tipos de desenvolvimento dos territórios em causa; 

 participação: os planos devem ser preparados segundo um processo inclusivo e transparente que 

promova e possibilite mecanismos de efectiva participação de todos os stakeholders, de modo a que 

estes tenham a oportunidade de contribuir para o processo de planeamento e que estes contributos 

sejam efectivamente considerados; 

 gestão de conflitos de interesses: os conflitos de interesses podem ser minimizados no planeamento 

do uso do solo através da transparência; todos os interesses em jogo devem ser identificados 

durante o processo de planeamento; a elaboração do plano e a sua adopção deve ser feita de modo 

separado e independente e tipicamente deve ser feito por diversos níveis da AP; as decisões sobre 

alterações do uso de solo devem ser transparentes e públicas e feitas através dos mecanismos 

técnicos e de tomada de decisão mais adequados, a um nível tal que seja apropriado à escala da 

intervenção em causa; 

 reclamação e recurso sobre decisões e interesses: a adopção dos planos e as recusas de 

permissão devem ser sujeitas à possibilidade de recurso dentro do quadro legal e de políticas 

públicas; 

 monitorização da actuação: o controle do planeamento afecta o suprimento de terra para 

determinados usos no mercado; por isso, a actuação dos serviços públicos locais e de outras 

agências responsáveis pelo planeamento do uso do solo é frequentemente monitorizado no sentido 

de medir a sua eficácia e eficiência. 

 

2.3.8 Conclusões 

As principais conclusões que se podem retirar deste capítulo, dentro do contexto em que nos 

situamos, são as seguintes: 
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Conclusões: 

 no contexto das reformas da AP existe uma preocupação crescente com a participação e com a 

incorporação da perspectiva do “cliente”; 

 tem havido uma incorporação progressiva de critérios de qualidade que incluem aspectos como a 

auscultação do cliente, a eficácia (para além da eficiência) e a avaliação do impacte (não apenas 

dos resultados ou outputs); 

 face às evoluções recentes, é previsível uma tendência para que os processos de envolvimento de 

stakeholders venham a assumir um papel de relevo crescente; 

 existe uma estreita relação entre uma boa governança e os processo participativos, sobretudo em 

meios rurais; 

 existem diversas vantagens que se podem retirar da conjugação de iniciativas top-down com 

bottom-up. 

 

 

2.4. Envolvimento de Stakeholders 

 

O tema central desta dissertação são os processos de envolvimento de stakeholders associados ao 

planeamento e execução de projectos de land development de iniciativa da Administração Pública em 

territórios rurais. Neste âmbito, os processos podem assumir formas variadas, como veremos adiante, 

consoante os objectivos do processo, da vontade da entidade que lidera o processo, dos stakeholders 

envolvidos, etc. 

 

Objectivos do presente capítulo: 

- clarificar e fixar terminologia; 

- dar destaque a algumas das principais características deste tipo de processos; 

- apresentar alguns aspectos relacionados com as metodologias a seguir na fase de concepção de 

um processo desta natureza; 

- identificar efeitos resultantes destes processos e factores a ter em consideração ao conceber um 

processo destes. 

 

2.4.1 Participação 

Os primeiros conceitos de participação foram desenvolvidos por organizações não-governamentais 

(ONG), nos anos 1950 e 1960, tendo começado a ser incluídos em projectos e programas de cooperação 

para o desenvolvimento no final dos anos 1970, princípio da década de 1980, na sequência do insucesso de 

várias iniciativas levadas a cabo, em que a falta da participação dos respectivos beneficiários foi identificada 

como uma das causas dos problemas surgidos. Numa fase inicial, era dada especial atenção à participação 

popular e das pessoas dentro do contexto das iniciativas para o desenvolvimento, falando-se então de 
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“beneficiários” ou “utilizadores”. A partir dos anos 1990, começaram-se a utilizar termos como “stakeholders” 

ou “parceiros / sócios” (“partners”), associado à aplicação da participação em diferentes contextos. Assim, 

numa fase posterior à promoção do desenvolvimento, foi dado especial ênfase à participação como modo de 

capacitar pessoas, embora com muitas variantes: como modo de promover o acesso e controle sobre 

recursos, como meio de promover talentos e potencial humano ou, ainda, como uma via para a 

democratização, boa governança, igualdade, equidade e direitos humanos. As tendências de 

descentralização e de transferência de responsabilidades do Estado para outros agentes, associadas ao 

reconhecimento de que intervenções de pequena escala de participação comunitária e de capacitação não 

são suficientes para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, vieram alterar as percepções neste 

contexto, surgindo então a ênfase sobre o estabelecimento de parcerias e o diálogo entre os vários 

stakeholders (SD/FAO, 2000). Hoje em dia, o espectro de aplicação do conceito, princípios e metodologias 

associadas à participação é tão vasto que, em última instância, pode-se dizer que é vista como um meio para 

o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes: sociais, ambientais e económicas. 

Associado a esta evolução, o conceito de participação tem sofrido diversas cambiantes, o que aliás 

leva a que no World Bank Participation Sourcebook (1996), este surja já como um conceito muito rico por 

significar coisas diferentes para diferentes pessoas, em contextos diferentes: para uns será uma questão de 

princípio, para outros uma prática e ainda, para outros, um fim em si mesmo. Não existe, portanto, uma 

definição suficientemente ampla, pois os processos de participação podem ter naturezas muito variada, 

tratando-se antes de um conceito que depende da perspectiva considerada. Significa isto que não existem 

interpretações ou modelos de participação que se apliquem a todos os programas ou projectos de 

desenvolvimento. 

Não obstante esta chamada de atenção, o World Bank nesse mesmo documento, segue a seguinte 

definição: 

“Participation is a process through which stakeholders influence and share control over development 

initiatives and the decisions and resources which affect them.” (World Bank, 1996: xi) 

Muitas outras definições de participação têm sido apresentadas. 

Por exemplo, no site da Universidade de Wageningen (citando Cohen and Uphoff, 1977), pode ler-

se que participação inclui o envolvimento das pessoas nos processos de tomada de decisão, em programas 

de implementação de políticas, a sua partilha nos benefícios dos programas de desenvolvimento e o seu 

envolvimento no esforço de avaliação desses programas. 

A participação também pode ser vista como o envolvimento de instituições locais e da sociedade 

civil num esquema de partilha de poder, baseado no negociação e na gestão de conflitos (Warren, 1998 em 

SD/FAO, 2000). 

Já o Informal Working Group on Participatory Approaches and Methods to Support Sustainable 

Livelihoods and Food Security (IWG-PA), de iniciativa da FAO, define participação (no contexto do 

desenvolvimento) como um processo equitativo e activo de envolvimento de todos os stakeholders na 
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formulação de estratégias e políticas de desenvolvimento e na análise, planeamento, execução, 

acompanhamento e avaliação das actividades de desenvolvimento. Para permitir um processo de 

desenvolvimento mais equitativo, os stakeholders “desfavorecidos” precisam de adquirir capacidades para 

aumentar o seu nível de conhecimento, influência e controle sobre os seus próprios meios de subsistência, 

incluindo iniciativas de desenvolvimento que lhes digam respeito. 

Uma das interpretações que teve uma influência significativa pela associação que faz às principais 

fases de um projecto em que a participação pode ocorrer é a de Cohen and Uphoff (1977, em World Bank 

Participation Sourcebook, 1996) e que, por isso, destacamos aqui: 

'With regard to rural development … participation includes people's involvement in decision-making 

processes, in implementing programmes, their sharing in the benefits of development programmes and their 

involvement in efforts to evaluate such programmes.' 

 

A OCDE (1994) faz referência ao desenvolvimento participado nos seguintes termos: 

“Participatory development stands for partnership which is built upon the basis of dialogue among the 

various actors, during which the agenda is jointly set, and local views and indigenous knowledge are 

deliberately sought and respected. This implies negotiation rather than the dominance of an externally set 

project agenda. Thus people become actors instead of being beneficiaries.”  

 

Sendo um processo qualitativo, em termos gerais a participação pode ser vista sob duas 

perspectivas, associadas a diferentes fins (SD/FAO, 2000 e site de Wageningen): 

 Participação como um meio (ou “instrumental”): processo no qual as pessoas e as 

comunidades cooperam e colaboram em projectos e programas de desenvolvimento, conduzindo a 

uma implementação efectiva e mais bem sucedida, a um maior apoio das iniciativas e intervenções 

e a uma maior probabilidade de obter um melhor resultado; neste contexto, existem diversas 

técnicas e métodos que permitem incorporar os contributos das pessoas nos planos, projectos e 

actividades; 

 Participação como um objectivo (ou “transformativa”): neste caso, a participação é 

vista como um processo que capacita as pessoas e as comunidades, através da aquisição de 

capacidades, conhecimento e experiência, conduzindo a uma maior autoconfiança e possibilitando a 

autogestão, permitindo que assumam maiores responsabilidades e se “apropriem” do seu 

desenvolvimento; neste caso, geralmente é exigida uma relação mais estrutural e a participação é o 

instrumento da mudança. 

Na prática, um mesmo processo de participação pode assumir estas duas naturezas, tanto 

intencional como inadvertidamente (Cornwall, 2008: 274). Por exemplo, o envolvimento dos stakeholders 

num processo de definição de uma área de protecção permite integrar as suas perspectivas e conhecimentos 
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nas decisões e, ao mesmo tempo, cria um sentido de responsabilidade pela própria preservação dos 

recursos em causa (Brody 1998 em Kessler, 2004:9). 

 

No contexto da presente dissertação, a perspectiva tomada é a de que a participação tanto serve 

como um meio para obter uma série de resultados e efeitos que promovem a integração intersectorial em 

projectos de land development, como constitui um processo de capacitar determinados stakeholders para 

assumirem maiores responsabilidades no decurso da elaboração e na implementação dos projectos, assim 

como na posterior gestão dos resultados / produtos desses projectos. 

Existem alguns fundamentos teóricos que convém ter presentes, embora não os desenvolvamos 

aqui por não ser objecto da presente dissertação, mas que importam para enquadrar o tema em questão 

(Portal de Wageningen). 

O primeiro tem a ver com o facto de estes processos terem uma natureza interdisciplinar e, portanto, 

propiciarem com maior frequência a discussão sobre determinadas assunções ou “verdades” que os 

stakeholders à partida trazem e que, no decurso do processo, irão ser questionadas, desafiadas ou 

reconfiguradas. Aliás, o mesmo se verifica em termos do próprio processo pois este também se baseia num 

conjunto de assunções teóricas. 

O segundo aspecto diz respeito à mudança: quando facilitada, a mudança ocorre em resultado da 

dinâmica entre as capacidades individuais dos intervenientes, da possibilidade de ocorrer inovação 

institucional e do processo de aprendizagem que se desenvolve (isto é, as abordagens e metodologias 

empregues no processo para promover o envolvimento dos stakeholders no desenvolvimento das suas 

próprias competências). Os factores que se prendem com a paisagem institucional em que um processo 

desta natureza se desenvolve são muito importantes. Isto não só porque a inovação institucional, na 

realidade, acaba por ser a questão fulcral neste tipo de processos (embora tal nem sempre seja evidente), 

porque a eficácia de um processo depende em larga medida do facto de o contexto institucional em que se 

insere ter sido bem entendido e, ainda, porque os factores institucionais muitas vezes restringem 

significativamente a eficácia destes processos. 

 

2.4.2 Benefícios e Custos da Participação 

Variada bibliografia faz referência aos benefícios da participação (UNDP, 1997:4, SD/FAO, 2000: 7-

8 ou o portal de Wageningen, por exemplo), que se pode enumerar da seguinte forma: 

 aumenta a eficiência das actividades através da utilização dos recursos e 

capacidades locais; 

 aumenta a eficácia das actividades ao garantir que estas são baseadas no 

conhecimento e na compreensão dos problemas que existe a nível local, permitindo assim, 

resultados mais relevantes e adequados às necessidades locais; 
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 contribui para a melhoria das capacidades locais e para o desenvolvimento das 

competências dos locais para gerir e negociar o seu próprio desenvolvimento; 

 permite aumentar/alargar o âmbito das intervenções quando os locais são capazes 

de assumir parte da responsabilidade e, por esta via, dar lugar ao alargamento do espectro das 

actividades; 

 permite um melhor direccionamento dos benefícios a obter, através da 

identificação de “key stakeholders” que serão os mais afectados pelas actividades desenvolvidas; 

 ajuda a assegurar a sustentabilidade das actividades pelo facto de os beneficiários 

assumirem a propriedade das intervenções e estarem dispostos a preservarem o seu dinamismo 

nesse contexto. 

Ainda, em determinadas situações particulares, pode ajudar a melhorar o estatuto da mulher pelo 

facto de lhes proporcionar a oportunidade de terem um papel activo no contexto de iniciativas para o 

desenvolvimento. 

Por exemplo, o envolvimento e a participação activa dos usuários dos ambientes marinhos no 

desenvolvimento de legislação e no estabelecimento, manutenção, monitorização e implementação da 

gestão de áreas protegidas marinhas é quase sempre de importância fundamental para a aceitação e o 

sucesso da gestão dessas áreas (Kelleher, 1992).  

Segundo Fung (2006), a participação serve três importantes valores da democracia, podendo assim 

contribuir para ultrapassar alguns problemas da governança contemporânea. São estes: 

 legitimidade, 

 justiça, 

 eficácia. 

Este autor defende que, atendendo a que uma acção ou política pública será legítima quando os 

cidadãos têm boas razões para a apoiar ou obedecer, a promoção de fóruns participativos que sejam 

inclusivos, representativos em termos de participantes e intensivos na comunicação podem permitir dar 

resposta a esta questão. 

Por outro lado, uma vez que a injustiça é muitas vezes causada pela existência de desigualdades 

políticas (grupos dominantes sobre outros grupos ou indivíduos que são excluídos ou insuficientemente 

fortes), estas podem ser ultrapassadas através da alteração no modo como as decisões são tomadas, 

passando a haver participação mais inclusiva ou pelo simples efeito da pressão que estes fóruns de 

participação podem exercer.  

No que respeita à eficácia, este autor refere que os cidadãos não-profissionais possuem 

competências (informação, engenho, conhecimentos, recursos) que são distintas e que podem melhorar as 

intervenções públicas. Em particular, em áreas relacionadas com a segurança pública ou o ambiente, os 

cidadãos podem ser detentores de informação local essencial que advém da exposição directa ao contexto 

em que os problemas ocorrem. Os participantes nestes processos podem ser capazes de enquadrar 

problemas e prioridades de formas que, sendo totalmente distintas das concepções profissionais, melhor 
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correspondem aos seus valores, necessidades e preferências. De igual modo, participantes não-profissionais 

podem ser capazes de contribuir para o desenvolvimento de abordagens e estratégias inovadoras 

precisamente porque estão livres das racionalidades, conhecimentos e técnicas incorporadas nos 

procedimentos e organismos do Estado. 

“Citizens can be the shock troops of democracy.” (Fong, 2006: 74) 

 

Mas a participação também tem custos associados, sendo os mais correntemente referidos, os 

seguintes (portal de Wageningen, UNDP, 1997:5, SD/FAO, 2000:9): 

 exige tempo e dinheiro, sendo um processo que, à partida, não tem um impacto 

garantido sobre o produto final; 

 exige formação específica a todos os níveis, desde os participantes aos técnicos e 

gestores dos organismos envolvidos; 

 pode constituir um factor de desestabilização das relações político-sociais e, desta 

forma, ameaçar a continuidade do trabalho; 

 pode ser conduzida de forma excessivamente ideológica e menos focalizada na 

garantia dos benefícios para as pessoas; 

 pode resultar no descartar de responsabilidades na promoção do desenvolvimento 

por parte dos governos nacionais, com consequente transferência para os governos locais ou outros 

grupos sociais; 

 em situações de pobreza, a participação é um luxo e surge num plano secundário 

face à necessidade de segurar a própria subsistência. 

Os processos participativos requerem mais tempo do que procedimentos standard (Clayton et al 

1994, DFID 1995 e IDS 1998 em SD/FAO, 2000, World Bank 1996), bem como recursos financeiros (Clayton 

et al 1994, IDB em SD/FAO, 2000, World Bank 1996). Podem resultar em maior exclusão de determinados 

grupos sociais (Guijt and Kaul Shah, 1998 em Cornwall, 2008). 

É verdade que as pessoas nem sempre estão dispostas ou têm possibilidade de dedicar o tempo e 

a energia que este tipo de processos exige. Pode suceder que, nalgumas situações, haja uma tendência para 

que aqueles que participam nas sessões sejam os que mais fortemente se opõem ao projecto ou iniciativa e 

que, portanto, não estarão tão abertas ao diálogo como seria desejável (Vári, 2003). 

A procura de consensos nem sempre é fácil, por vezes até envolvendo riscos tais como a criação ou 

o agravamento de conflitos entre grupos com interesses e prioridades que concorrem entre si. Nunca se 

deverá deixar de ter em conta possíveis efeitos colaterais não desejados (Van den Hove, 2003). 

Por vezes as entidades não estão dispostas a permitir a participação de outros stakeholders por 

terem receio de perder o controle sobre determinada decisão ou assunto. No entanto, a prática mostra que, 

muitas vezes, trabalhar de forma partilhada permite a todos atingir mais do que aquilo que seria possível se 
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fosse feito de forma isolada. As sinergias resultantes destes processos constituem um dos benefícios da 

participação. 

 

2.4.3 Envolvimento de Stakeholders 

Diversos autores utilizam os termos “participação” e “envolvimento” como sinónimos (Kessler, 2004: 

3-4). Já no que respeita a “comunidade”, “público” e “stakeholders”, existem diversas definições que os 

distinguem, mas sem que haja uma uniformidade ou consistência na aplicação destes termos na literatura 

associada ao tema da participação (Ashford and Rest, 1999). Naturalmente que este aspecto está 

relacionado com a multiplicidade de contextos em que o tema da participação tem vindo a ser aplicado, bem 

como com as diversas fases de evolução por que esta “ciência” tem passado. 

O Forum on Stakeholder Confidence (FSC) da OCDE NEA considera que o envolvimento dos 

stakeholders é parte integrante dos processos de decisão: nas suas diferentes fases, o envolvimento pode 

tomar diferentes formas (da simples partilha de informação à deliberação sobre decisões) mas deve ser 

sempre visto como como uma parte significativa da boa formulação e implementação de políticas (OCDE 

NEA, 2004: 14). 

De acordo com o World Bank (1996: 125), o significado do termo stakeholder é o seguinte: “In the 

context of Bank-supported activities, stakeholders are those affected by the outcome - negatively or positively 

- or those who can affect the outcome of a proposed intervention.” (World Bank, 1996: 125). 

Para o FSC da OCDE NEA, stakeholder é sinónimo de qualquer actor – instituição, grupo ou 

indivíduo – com um interesse ou um papel a desempenhar no processo social de tomada de decisão dentro 

de um determinado contexto – neste caso, a gestão dos resíduos radioactivos (OCDE NEA, 2004: 14). 

“The individuals and constituencies that contribute, either voluntarily or involuntarily, to its wealth-

creating capacity and activities, and are therefore its potential beneficiaries and/ or risk bearers” (Post, 

Preston and Sachs, 2002). 

Um stakeholder pode ser um indivíduo, um grupo ou uma organização (qualquer que seja a sua 

natureza). São exemplos: cientistas do meio académico, peritos, decisores de política (a qualquer nível), 

organizações não-governamentais, empresários, cidadãos, colegas de um mesmo organismo, etc. 

Assim, no contexto da presente dissertação, vamos considerar que stakeholders são todos os 

indivíduos ou organismos que estão activamente envolvidos no projecto ou aqueles cujos interesses venham 

a ser afectados em resultado da execução do projecto. São, portanto, aqueles cuja participação e apoio 

poderão ser fundamentais para o sucesso do projecto. 

 

Muito comum na bibliografia é também o termo “Processos de Múltiplos Stakeholders” (PMS). Na 

realidade, esta terminologia é utilizada para descrever os processos de participação que envolvem a 

representação equitativa de três ou mais grupos de stakeholders com diferentes pontos de vista (ou 
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interesses) e que se baseiam no reconhecimento da importância de alcançar a equidade e a 

responsabilização (accountability) na comunicação entre esses stakeholders. O fim último destes processos 

é reunir os principais stakeholders numa forma nova de comunicação, de identificação de soluções e 

respostas e, nalguns casos, de tomada de decisão sobre um determinado assunto específico. Os PMS 

baseiam-se em princípios democráticos de participação e transparência e surgiram porque existe a 

percepção da necessidade de uma maneira mais inclusiva e eficaz para abordar as questões urgentes de 

sustentabilidade da actualidade. Os Processos de Múltiplos Stakeholders não são uma ferramenta universal, 

nem servem a todos os tipos de questões, problemas e situações. Os PMS são semelhantes a uma nova 

espécie no ecossistema de tomada de decisão e de estruturas e processos de governança. Eles são 

adequados para aquelas situações onde o diálogo é possível, onde ouvir, conciliar interesses e integrar 

diferentes perspectivas nas estratégias de solução conjunta parece apropriado e passível de ser alcançado 

(Earth Summit 2002). 

 

Do portal de Wageningen sobre Processos de Múltiplos Stakeholders (http://portals.wi.wur.nl/msp/), 

retira-se que este tipo de processo: 

 visa envolver os stakeholders na melhoria das situações que os afectam; 

 constitui uma forma de interacção social que habilita diferentes indivíduos ou grupos, que são 

afectados por um mesmo assunto, a entrar em diálogo, negociação, aprendizagem, tomada de 

decisão e acção colectiva; 

 passa por reunir funcionários públicos, decisores de política, representantes de comunidades, 

cientistas, empresários e representantes de organizações não-governamentais para pensarem e 

trabalharem em conjunto. 

 

Esta terminologia cobre um largo espectro de estruturas e de níveis de envolvimento, podendo ir 

desde simples processos de diálogo até outros que abrangem a construção de consensos, a tomada de 

decisão partilhada, etc. 

Os Processos de Múltiplos Stakeholders podem assumir variadíssimas formas, dependendo do 

objectivo (melhoria de políticas públicas, gestão de conflitos, elaboração de projectos ou programas, 

capacitação, gestão de recursos, desenvolvimento económico, etc. ou a combinação de um ou de vários 

desses objectivos), da área temática (saúde, desenvolvimento rural, ambiente, etc.), da escala (toda a gama, 

desde a local até à global), do tipo de participantes no processo, do contexto em que se desenvolve, do 

tempo e meios disponíveis, etc. 

 

Para cada situação, questão ou problema em causa há necessidade de projectar um processo 

específico que deve ser adequado às necessidades, capacidades e circunstâncias dos stakeholders 

envolvidos – são específicos para cada contexto. No entanto, há diversos aspectos que precisam ser 
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considerados quando se projecta um processo deste tipo. Assim, os aspectos aqui apresentados fazem parte 

de um quadro comum aos Processos de Múltiplos Stakeholders (Fig. 16). 

 

Fig. 16 - Características dos Processos de Múltiplos Stakeholders - PMS 

 

Fonte: adaptado do portal de Wageningen sobre Processos de Múltiplos Stakeholders 

(http://portals.wi.wur.nl/msp/?page=1186) 

 

No entanto, nem todos os stakeholders têm o mesmo significado para o projecto, nem todos 

deverão ser envolvidos da mesma maneira. Portanto, não basta identificá-los, há que fazer uma análise dos 

stakeholders. 

 

2.4.4 Análise de Stakeholders 

Um processo com participação total e alargada a todos os stakeholders poderá ser considerado 

como ideal em abstracto mas, na prática, pode tornar-se impossível de ser atingido (por meras questões 

pragmáticas ou logísticas, até) ou tão complexo e demorado que os participantes acabam por perder a 

motivação em participarem. Assim, faz mais sentido pensar numa participação “óptima”, apropriada à 

finalidade em causa e que permita obter um equilíbrio entre a profundidade da participação (relacionada com 

os níveis de participação) e a inclusão (Cornwall, 2008: 276). 
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dos Processos 
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Stakeholders 

Implica que 
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contribuem para 
um objectivo 

comum 

Tem o objectivo 
básico de provocar 
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cooperação e de 
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down 

Lida 
conscientemente 
com o poder e o 
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Envolve mudança 
da estrutura 
institucional 

Funciona através de 
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Os stakeholders são 
envolvidos num 

processo de 
aprendizagem 
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Portanto, a promoção da participação não significa envolver todas as pessoas em todas as 

decisões, em todos os momentos. Significa sim, pensar cuidadosamente sobre a melhor forma de assegurar 

que os diferentes interesses estejam representados nas diferentes fases do processo. Assim, a maioria dos 

processos de participação não envolve - e não pode envolver - todas as pessoas. Na prática, são feitas 

opções sobre quem envolver, o que é inerente à escolha da metodologia: entre abordagens que dão maior 

ênfase à participação de representantes (isto é, aqueles que falam sobre e em nome de um determinado 

grupo de interesses) ou aquelas que procuram mais directamente formas democráticas de participação, 

embora na prática esta distinção tenda a desaparecer (Cornwall, 2008: 277). Por exemplo, envolver o público 

em geral em actividades de planeamento resultaria numa impossibilidade logística. 

Um mecanismo de inclusão é a identificação de categorias pré-determinadas de stakeholders, em 

que as suas perspectivas são consideradas como representativas de outros do mesmo tipo. No entanto, a 

utilização destas “categorias” levanta a questão sobre a forma como a legitimidade é concedida a esses 

representantes (Cornwall, 2008: 277). 

A análise dos stakeholders ajuda a equipa de projecto a alargar a sua percepção no que respeita 

aos possíveis impactos do projecto ou actividade, para além de facilitar a identificação de conflitos potencias 

que não estavam previstos. Para além disso, de diversa bibliografia (Creighton, 1999) retira-se que a análise 

dos stakeholders pode ser útil porque pode permitir determinar: 

 quem tem um interesse no presente e quem terá no futuro; 

 os diferentes interesses em jogo; 

 relação de poderes entre stakeholders; 

 redes de stakeholders; 

 grau de controvérsia que o processo irá gerar; 

 as diferentes metodologias de envolvimento atendendo às diversas tipologias de stakeholders. 

 

Outros autores (Mitchell, et al, 1997) propõem que a tipologia de stakeholders seja estabelecida a 

partir da posse (real ou atribuída) de um ou mais dos seguintes atributos: poder, legitimidade e urgência  

Na procura da identificação do grau de influência de cada stakeholder convém ter em atenção a 

posição ou cargo que um indivíduo ocupa (autoridade formal), a reputação ou prestígio que tem (influência 

informal, soft power ou capacidade de lobbying) ou ao papel que tem vindo a desempenhar (ou 

desempenhou no passado) noutros processos de tomada de decisão. 

 

O actor tem autoridade legal/formal significativa; o actor tem influência política para 

promover/contribuir ou obstruir a decisão/o projecto; o actor será afectado pela decisão e pode 

ajudar/contribuir ou prejudicar a sua implementação, mesmo que actualmente não tenha muita possibilidade 

de intervir na tomada de decisão. 
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Coplin et al (), recomendam organizar os stakeholders segundo quatro tipos, de acordo com a grelha 

apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Grelha de Tipologia de Stakeholders 

 Locais Externos 

Governamentais   

Não-governamentais   

Fonte: adaptado de Coplin et al. 

Em que se distingue entre “locais” (exercem a sua actividade na área de implementação do projecto) 

e “externos” (exercem a sua actividade numa área distinta ou mais abrangente que a área do projecto), e 

entre “governamentais” (se a entidade tem autoridade directa ou indirecta sobre a questão em causa) e “não-

governamentais” (se o stakeholder irá ser directamente afectado pela decisão ou se tem influência sobre 

agências governamentais ou sobre representantes legislativos que possam influenciar as agências). Estes 

autores recomendam não incluir os agentes não-governamentais externos, a não ser que seja evidente de 

haver relação directa e haver uma organização local que represente a de nível nacional. 

 

Já segundo a FAO (SD/FAO, 2000), num processo de participação é importante distinguirem-se os 

seguintes tipos de stakeholders: 

 primários / principais: aquelas pessoas ou grupos que, em última análise, são 

afectados pelo projecto ou intervenção; 

 secundários: aqueles que são intermediários no processo que afecta os principais; 

 externos: aqueles que não estão formalmente envolvidos no projecto ou iniciativa 

mas que podem ter impacto sobre o projecto ou sofrerem algum impacto em resultado do mesmo. 

 

2.4.5 Níveis de Participação 

Intimamente relacionado com a abordagem de participação, está o grau de participação. Esta pode 

tomar variadas formas, em função da relação entre o tipo de intervenção que os participantes têm e a forma 

como é tomada a decisão, isto é, o maior ou menor poder que os participantes têm para intervir na tomada 

de decisão. 

Entender o que é a participação também passa por perceber as relações de poder: a capacidade 

que os diferentes interesses têm para atingir o que pretendem.  

A OCDE NEA (2004: 18-19) frisa a necessidade de clarificar o nível de envolvimento e o grau de 

comunicação (nos dois sentidos) que pode ser esperado pelos participantes nestes processos, sublinhando 

os seguintes aspectos: 
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 consultar o público quando o alcance da sua influência é pequeno, causa raiva e frustração pelo que 

se deve ser claro sobre quais as questões que podem ser influenciadas; 

 a base para a tomada de decisão deve ser claramente entendida por todos; 

 é importante ser claro sobre as informações solicitadas e o feedback a ser fornecido pelo tomador 

de decisão; 

 as pessoas querem sentir que influenciaram o processo e que têm um impacto significativo no 

resultado. 

Esta mesma entidade (OCDE NEA, 2004: 19) apresenta algumas orientações para a escolha dos 

diferentes níveis de participação, consoante as necessidades, apresentadas no Quadro n.º 5. 

 

Quadro n.º 5 - Orientações na Escolha do Nível de Participação 

Em que casos pode ser adequado envolver o público? Em matéria de saúde, segurança; desenvolvimento e 
implementação de legislação e regulamentos; desenvolvimento de políticas, estatutos e novos programas; 
preparação de planos de negócios; questões que tenham implicações sociais, económicas, culturais ou 
éticas; partilha ou disseminação de informações; questões que girem em torno de valores que estejam em 
conflito. 

Informar quando: 

Informação factual é necessária para descrever uma política, programa ou processo; a decisão já foi tomada 
(e, portanto, não é necessário tomar uma decisão); o público precisa saber os resultados de um processo; 
não há nenhuma oportunidade de influenciar o resultado final; não há necessidade de aceitação de uma 
proposta antes de uma decisão poder ser feita; uma emergência ou crise requer uma acção imediata; 
informações são necessárias para diminuir as preocupações ou para preparar a participação; a questão é 
relativamente simples. 

Reunir informação ou perspectivas quando:  

A finalidade é principalmente ouvir e recolher informação; as decisões de política ainda estão sendo 
preparadas e a discrição é necessária; não pode haver um firme compromisso em fazer algo com as 
opiniões recolhidas. 

Discutir ou envolver quando:  

É necessária a troca de informações nos dois sentidos; indivíduos e grupos têm um interesse no assunto e 
provavelmente serão afectados pelo resultado; há uma oportunidade de influenciar o resultado final; a 
entidade que organiza o processo pretende incentivar a discussão entre e com os stakeholders; as 
contribuições podem moldar as orientações políticas e os resultados do programa/projecto. 

Envolver quando:  

É necessário que os stakeholders conversem entre si a respeito de decisões complexas, carregadas de 
valor; há capacidade para os stakeholders para a influenciarem as políticas que os afectam; não há 
oportunidade para definição de agenda compartilhada e abrir prazos para deliberação sobre as questões; 
opções geradas juntos vão ser respeitadas 

Parceria quando: 

instituições querem capacitar os stakeholders para gerir o processo; stakeholders aceitaram o desafio de 
desenvolver soluções próprias; as instituições estão prontas para assumir o papel do facilitador; existe um 
acordo para implementar soluções geradas pelos stakeholders. 

Fonte: adaptado de  OCDE NEA (2004: 19) 
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Diversos autores têm abordado este tema, desenvolvendo diferentes tipologias, geralmente 

baseadas na intencionalidade (e abordagem associada) da entidade que toma a iniciativa de promover a 

participação. No entanto, na prática, todos estes tipos de participação podem ser encontrados num único 

projecto ou em diferentes fases de um processo pois as distinções entre os diversos tipos esbatem-se em 

resultado do envolvimento de diferentes tipos de stakeholders (Cornwall, 2008:273). 

Uma das tipologias mais conhecidas trata-se da que foi proposta por Arnstein (1969), em que esta 

autora apresenta um modelo vulgarmente conhecido por “Arnstein’s ladder”, com oito degraus (Fig. 17). 

Estes degraus representam os níveis de participação, sendo os primeiros, a manipulação e a terapia, que 

correspondem a níveis de não-participação, em que o verdadeiro objectivo é permitir aos detentores do poder 

de decisão ”educar” os participantes no processo. Seguem-se os níveis de “tokenism”, isto é, situações em 

que os participantes podem ouvir e ser ouvidos mas não têm qualquer poder para garantir que as suas 

perspectivas vão ser atendidas, sendo que no quinto degrau, os participantes são consultados para 

aconselhar, mas sem qualquer papel na tomada de decisão. Os três últimos níveis correspondem a situações 

em que os cidadãos já têm uma influência crescente na tomada de decisão, sob a forma de parcerias, de 

delegação de poderes ou de controle total.  

 

Fig. 17 - Modelo de Participação dos Cidadãos: Escada de Arnstein (ou “Arsntein’s ladder”) 

 

Fonte: Arnstein (1969) 

Este modelo de Arnstein foi desenvolvido na perspectiva de quem “recebe” o processo de 

participação e torna evidente que falar sobre participação é, em última análise, falar sobre poder e controle 

(Cornwall, 2008). 

Outros modelos foram desenvolvidos por diferentes autores, sendo de referir Pretty (1995) que 

tipificou a participação sob a perspectiva do utilizador (ou promotor) deste tipo de abordagens, tendo definido 

sete níveis, tal como se pode ver no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Tipologia de participação: características 

Tipologia Características de cada tipo 

1. Participação manipulativa 

A participação é apenas um pretexto, sendo os representantes das 

“pessoas” integrados em órgãos oficiais, sem que sejam eleitos e 

sem qualquer poder. 

2. Participação passiva 
Apenas é anunciado aos participantes, o que já foi decidido ou já 

aconteceu. 

3. Participação através de 

consulta 

Os participantes são consultados ou respondem a perguntas, sem 

qualquer participação na tomada de decisão e não existindo qualquer 

espécie de obrigação de tomar em consideração as suas 

perspectivas. 

4. Participação por incentivos 

materiais 

As pessoas participam com recursos (como trabalho, por exemplo), 

em troca de dinheiro ou outros incentivos materiais. 

5. Participação funcional 

A participação que é vista como um meio para atingir objectivos de 

projectos; este tipo de envolvimento pode ser interactivo e envolver 

participação na tomada de decisão, mas tende a surgir apenas depois 

de as principais decisões já terem sido tomadas por agentes 

externos.  

6. Participação interactiva 

A participação é vista como um direito e faz uso de processos de 

aprendizagem, em que grupos locais assumem o controle sobre as 

decisões e determinam o modo como os recursos disponíveis são 

utilizados, ganhando assim um interesse em manter as estruturas ou 

práticas  

7. Auto-mobilização 

As pessoas participam tomando elas próprias a iniciativa, 

independentemente da acção de organizações externas. Esta 

mobilização que se auto-inicia pode, ou não, desafiar a distribuição 

de poder e riqueza existente. 

Fonte: adaptado de Pretty (1995) 

 

O tipo de participação aqui identificada como funcional é aquela que surge geralmente associado a 

aspectos relacionados com a eficácia, enquanto os dois últimos tipos aparecem associados a abordagens 

relacionadas com a capacitação de comunidades. O que esta tipologia permite evidenciar é que as 

motivações daqueles que adoptam e praticam processos de participação são um factor determinante na 

concepção das intervenções (Cornwall, 2008: 271). 

Um outro modelo a referir será aquele que é apresentado pela Universidade de Wageningen no seu 

portal dedicado aos processos de múltiplos stakeholders (http://portals.wi.wur.nl/msp/) e que foi adaptado a 

partir das propostas de Pretty (1995) e de UNCDF (1997), onde são identificados oito níveis de participação: 

http://portals.wi.wur.nl/msp/
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1 Manipulação: constitui o degrau de base que, na realidade, se aplica a situações de “não-

participação”, em que a participação é artificial, não mais do que um modo de doutrinar; 

2 Informação: os stakeholders são meramente informados; 

3 Consulta: os stakeholders respondem a perguntas e podem ter uma palavra a dizer; 

4 Implementação: os stakeholders formam grupos para implementar actividades; 

5 Consensos: os stakeholders interagem e analisam juntos os problemas e soluções; 

6 Tomada de decisão: os stakeholders tomam decisões de forma colectiva; 

7 Parceria: existe efectiva partilha entre iguais que trabalham para um objectivo comum; 

8 Autogestão: os stakeholders tomam a iniciativa. 

 

Já a FAO, através do Informal Working Group on Participatory Approaches and Methods to Support 

Sustainable Livelihoods and Food Security (IWG-PA), criou um site exclusivamente dedicado à participação, 

denominado “Participation Web Site” (www.fao.org/participation), onde distingue os seguintes cinco níveis: 

1 receber ou dar informação; 

2 consulta; 

3 planeamento conjunto (análise conjunta, metodologias interdisciplinares e novos grupos locais ou 

fortalecimento dos existentes que tomam controle sobre decisões locais); 

4 tomada de decisões, associada à construção de consensos (que é obtido por meio de decisões 

colectivas, passando as responsabilidades a ser partilhadas); 

5 capacitação. 

 

De uma forma geral, estes modelos sugerem uma progressão na direcção de formas de participação 

sucessivamente mais “autênticas”. No entanto, se estes diferentes níveis forem contextualizados, essa noção 

torna-se mais ambígua. Por exemplo, pode ser argumentado que a participação através da simples partilha 

de informação favorece a transparência nos processos de tomada de decisão, facilitando assim actuações 

colectivas. Por outro lado, se as formas de capacitação se resumirem a uma redução do espectro de acção 

do Estado, abnegando este de responsabilidades que anteriormente assumia, então o resultado pode ser a 

resistência por parte dos cidadãos. Significa isto que muito depende do contexto e dos diferentes tipos de 

participantes que são envolvidos: diferentes finalidades requerem diferentes formas de envolvimento de 

diferentes tipos de participantes (Cornwall, 2008: 273). 

Um outro autor desenvolveu um modelo mais complexo, denominado “o cubo da democracia”. 

Segundo Fung (2006), os modelos de governança têm-se vindo a multiplicar e, por conseguinte, os 

mecanismos de participação tornaram-se mais complexos. Por outro lado, defende que existem situações em 

que a capacitação pública é extremamente desejável mas outras haverá em que, pelo contrário, um papel 

simplesmente consultivo do público será preferível a um “controle total” dos cidadãos: a participação 

funcionará melhor quando em sinergia com a representatividade (questão associada à legitimidade).  

http://www.fao.org/participation
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Este autor chama ainda a atenção para o facto de as técnicas associadas aos processos 

participativos terem evoluído muito e por conseguinte, no seu entender, os modelos mais antigos (em 

particular, o de Arnstein) tornaram-se obsoletos como ferramenta analítica. Assim, este “cubo da democracia” 

desenvolve-se segundo três dimensões, ou eixos: 

(1) quem participa ou o espectro da participação, desde administradores peritos, até à esfera pública 

difusa (todo e qualquer um); 

(2) o modo como os participantes comunicam entre si e tomam decisões, desde o espectador 

passivo até à perícia técnica; 

(3) a relação entre o debate e as intervenções políticas ou públicas, ou seja, o grau de autoridade e 

poder ou de influência, desde a autoridade directa até à educação individual. 

Este modelo fornece assim um espaço tridimensional de opções possíveis na concepção dos 

mecanismos de participação (Fig. 18). 

 

Fig. 18 - Modelo de Participação Denominado “Cubo da Democracia” 

 

Fonte: Fung (2006) 

É importante relembrar ainda que, neste mesmo contexto, reportamo-nos ao contexto de projectos 

de land develoment da iniciativa do Estado, ou seja, em que o processo de participação é definido e 

orquestrado por um organismo do Estado. 
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2.4.6 Processo de Envolvimento de Stakeholders 

Não existem propriamente regras que nos indiquem quem envolver nem como envolver. Uma coisa 

é certa: cada processo de envolvimento é específico para cada contexto, pois o que resulta numa situação 

pode não ser apropriada para outra (World Bank, 1996: 126) 

Embora todas as partes interessadas devam colaborar para promover projectos de 

desenvolvimento, diferentes stakeholders têm diferentes níveis de poder, diferentes interesses e recursos. 

Por estas razões, são necessárias medidas para nivelar essas diferenças e habilitar os diferentes 

participantes a interagirem sobre bases justas e verdadeiramente colaborativas. Assim, há que planear um 

processo de envolvimento. 

Ao considerar um processo de participação, existe um princípio que é fundamental e que se aplica 

em todas as situações: o processo de participação tem de estar integrado no processo de tomada de decisão 

(Creighton, 1999: 150 proceedings). Em Portugal, como em muitos outros países, vemos processos de 

participação, por vezes até muito alargados, a serem conduzidos frequentemente por imposição legal e que 

pouco ou nada têm a ver com o modo como a decisão é efectivamente tomada. Muitas vezes, não passam 

de meras formalidades num processo em que um projecto ou um programa já está concluído e a decisão já 

está tomada. 

De acordo com Creighton (1999: 153 proceedings), pode-se considerar que a elaboração de um 

processo de participação se divide em três seguintes fases, tal como se pode ver na Fig. 19. 

Fig. 19 – Fases da Elaboração de um Processo de Participação 

 

Fonte - Adaptado de Creighton (1999: 153) 

Análise da 
Decisão 

•Clarificação da decisão a tomar 

•Especificação do planeamento ou das  várias etapas no processo de decisão, 
com respectiva calendarização 

•Decisão sobre a necessidade de envolvimento e dos objectivos desse 
envolvimento 

Planeamento da 
Participação 

•Especificação dos objectivos a atingir com a participação, para cada etapa do 
processo de decisão 

•Identificação dos stakeholders – internos e externos 

•Identificação das técnicas a utilizar em cada etapa do processo 

•Interassociação dessas técnicas num plano integrado 

Planeamento da 
Implementação 

•Planeamento da implementação de actividades individuais de envolvimento 
(como, por exemplo, o calendário de workshops, os locais onde se irão 
realizar as reuniões, decisão sobre quem deverá fazer uma apresentação nos 
vários eventos, etc.). 
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Antes de iniciar um processo de participação propriamente dito, há que fazer a análise da decisão, 

como pré-condição para que o envolvimento seja efectivo: o processo de decisão tem de concordar com o 

processo de participação e tem de ser dada aos stakeholders uma autêntica oportunidade de participarem. 

Assim, há que ter definidos e presentes três aspectos. Por um lado, há que clarificar qual o 

problema a ser resolvido, a necessidade a ser colmatada ou o desafio a ser antecipado, isto é, qual a decisão 

(geral) a ser tomada. Diversas questões associadas ao programa ou projecto a desenvolver podem estar na 

mente dos stakeholders internos, tal como “onde deverá ficar localizada a nova barragem?” ou “qual o tipo e 

a dimensão da barragem mais adequados?” ou ainda “qual deverá ser o tipo de rede de rega a instalar?”, 

consoante os interesses e áreas de especialização técnica de cada um deles. Nesta fase, existe a 

necessidade de precisar e unificar internamente a questão central sobre a qual é necessário tomar uma 

decisão e que estará subjacente ao processo de participação. 

Depois, é necessário clarificar as etapas no processo de tomada de decisão e definir a 

calendarização de cada uma dessas etapas. Ou seja, clarificar como é tomada a decisão, quem intervém na 

tomada de decisão, qual o circuito institucional a cumprir e os prazos associados. Neste ponto é muito 

importante reflectir sobre eventuais restrições a nível institucional ou circunstâncias especiais que possam 

existir e que possam influenciar a decisão de conduzir um processo desta natureza. Na realidade, se a 

decisão já foi tomada, se houver constrangimentos em divulgar informação ou se houver restrições em 

termos de recursos ou temporais, pode não valer a pena enveredar por este caminho. Portanto, importa 

ponderar seriamente se existem efectivas condições para conduzir um processo de participação. 

Por último, há que decidir se existe uma verdadeira necessidade de envolvimento dos stakeholders 

e quais os objectivos desse envolvimento. Questões puramente técnicas poderão não justificar um processo 

de participação. No entanto, sucede que muitas vezes as decisões técnicas são, na realidade, decisões 

sobre o peso relativo ou sobre a importância que deverá ser dada a uma consideração ou a um valor em 

relação a outro (como, por exemplo, questões éticas, morais, de princípios). São precisamente estas 

decisões sobre o peso relativo ou importância de determinados valores que constituem os principais 

candidatos a este tipo de processos (Creighton, 1999 U. S. Department of Energy: 15). 

Tal com foi atrás adiantado, os objectivos gerais de um processo de participação ou de 

envolvimento podem estar associados ao conteúdo do processo (participação como um meio) ou ao 

processo em si (participação como um fim) ou a ambos. Assim, pode-se referir como exemplos de objectivos, 

entre outros: 

 tomar conhecimento sobre as perspectivas e percepções dos diferentes stakeholders; 

 enriquecer análises através da obtenção de nova informação; 

 diminuir o distanciamento entre os decisores de políticas, os técnicos da administração central / 

regional, os investigadores, os utilizadores do território em causa, ou outros grupos sociais; 

 obter adesão e apoio a programas ou projectos; 
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 estimular a aprendizagem mútua; 

 mobilizar pessoas; 

 estimular a consciencialização sobre um determinado assunto ou problema. 

Estes objectivos encontram-se relacionados com os níveis de participação, tal como discutido atrás: 

por exemplo, consoante se pretenda que os stakeholders estejam melhor informados, que estes tenham a 

oportunidade de se expressarem antes de uma decisão ser tomada, se necessitamos de apoio sobre uma 

decisão ou se a decisão só puder ser tomada quando os stakeholders chegarem a um consenso, assim será 

o nível de participação a promover. 

Uma vez decidido iniciar o processo de envolvimento dos stakeholders, há que planear a 

participação.  

Uma das primeiras actividades a desenvolver nesta fase, consiste em identificar as diversas 

questões a tratar (que derivam da questão central identificada na primeira fase), bem como os stakeholders 

que lhes estão associados. Depois, face às várias etapas do processo de decisão identificadas na fase 

anterior, especificar os objectivos a atingir com a participação dos stakeholders em cada uma dessas etapas. 

Uma maneira de identificar os stakeholders (para além dos que o são por inerência das 

competências ou de legislação existente) é simplesmente começar a fazer perguntas, como por exemplo 

(World Bank, 1996: 127): 

 Quem pode ser afectado (positiva ou negativamente) por cada linha de acção do projecto? 

 Quem são os “sem-voz”, para quem esforços especiais podem ter de ser feitos? 

 Quem são os representantes daqueles que são susceptíveis de ser afectados? 

 Quem é responsável por aquilo que se pretende? 

 Quem é capaz de mobilizar a favor ou contra aquilo que se pretende? 

 Quem é capaz tornar mais eficaz o modo de fazer o que se pretende através da sua participação ou 

menos eficaz pela sua não-participação ou oposição? 

 Quem pode contribuir com recursos financeiros e técnicos? 

 Quem é que tem de mudar de comportamento para que se obtenha sucesso? 

 

Em função dos temas e questões que se prevê virem a surgir no decurso do processo de 

participação, para além da identificação, dever-se-á fazer a análise dos stakeholders tanto internos ao próprio 

organismo, como externos (Cap. 2.4.4). 

Chama-se aqui a atenção para a importância do envolvimento dos stakeholders internos porque é 

uma oportunidade para obter o compromisso e a motivação por parte dos diversos sectores do organismo 

que terão de contribuir para que o processo de participação resulte e para o bom resultado do projecto ou 

programa, bem como para resolver as diferenças que existam entre esses diferentes sectores antes de 

envolver os stakeholders externos (todas as divergências internas ao organismo promotor do processo 
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deverão ser resolvidas antes de envolver stakeholders externos). E, em particular, o mesmo se aplica ao 

decisor final sobre o projecto ou programa: se este(a) não for activamente envolvido no processo de 

envolvimento dos stakeholders, poderá haver uma tendência maior para ignorar os resultados deste 

processo e seguir outras orientações (Creighton, 1999 U. S. Department of Energy: 4). 

 

Depois, em função do objectivo de cada etapa do processo de decisão, dever-se-á escolher o tipo 

de envolvimento (ou nível de participação) mais adequado e, a partir deste, as técnicas de envolvimento a 

utilizar. Em resultado, deverá ser elaborado um plano de envolvimento que irá integrar todos estes aspectos, 

numa sequência e temporização adequados. 

O nível de participação, ou os níveis de participação escolhidos para cada etapa e tipo de 

stakeholder (Cap. 2.4.5), traduzem-se na escolha das diferentes técnicas de envolvimento que serão 

aplicadas na implementação do processo. 

Existe uma vasta gama de técnicas de envolvimento disponível, sendo que a escolha depende de 

diversos factores (Creighton, 1999 US energy): 

 objectivos pretendidos em cada etapa, o tempo disponível e a sequência no processo de tomada de 

decisão; 

 stakeholders envolvidos e o modo como previsivelmente actuarão; 

 nível de participação escolhido; 

 tipo de informação a fornecer e a recolher dos stakeholders. 

 

Já segundo Vári (2003), os critérios de selecção das técnicas podem incluir, entre outros: 

 o objectivo do envolvimento (informação, consulta, participação); 

 o nível de decisão (local, regional, nacional, internacional); 

 a fase do processo de decisão (definição do problema, identificação de soluções alternativas, 

avaliação das consequências, escolha da solução preferida); 

 o número de stakeholders a ser envolvido (indivíduos, grupos, organizações); 

 o contexto cultural, étnico, social e educacional, a motivação e competências dos stakeholders; 

 o grau de controvérsia provável. 

Esta mesma autora acrescenta que devido ao grande número de factores a considerar e à especial 

sensibilidade destas ferramentas aos contextos social e cultural, a selecção da combinação adequada é uma 

arte em si mesma e não tanto uma ciência. 

 

Creighton (1999 US Energy: 30) apresenta as seguintes directrizes para a selecção dessas técnicas 

de participação: 
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 um programa de participação utiliza frequentemente uma série de técnicas diferentes em simultâneo 

como forma de garantir que os stakeholders participam de acordo como o seu próprio nível de 

interesse; 

 uma técnica aparentemente simples pode requerer a inclusão de uma série de outras técnicas 

(como modo de preparação, por exemplo); 

 um bom programa de participação tem sempre, no seu interior, um bom programa de informação 

(um bom nível de informação dos stakeholders é uma pré-condição); 

 as técnicas interactivas deverão ser preferidas a reuniões formais; 

 os períodos de baixa actividade de participação deverão ser compensados através da utilização de 

mecanismos que permitam manter a visibilidade e um sentimento de continuidade (enviando 

newsletters, por exemplo); 

 a participação de toda e qualquer pessoa deve ser sempre reconhecida e deve-se informar os 

participantes sobre o modo como as suas contribuições vão ser empregues; 

 a relação entre a participação das pessoas e os resultados obtidos deve-lhes sempre ser 

evidenciada. 

Quaisquer que sejam as técnicas utilizadas, é muito importante ter presente que, para que o 

processo de envolvimento seja efectivo, tem de existir uma troca de informação entre o promotor do projecto 

e os stakeholders: é preciso identificar aquilo que estes precisam de saber para poderem verdadeiramente 

participar e saber o que é que o promotor precisa de aprender ou recolher dos stakeholders para que os 

objectivos sejam atingidos. 

Antes de iniciar a implementação do processo, há que planear essa fase, isto é: para cada 

actividade prevista no plano de envolvimento, dever-se-á concretizar todos os aspectos logísticos e 

pragmáticos que lhes estão associados, como a data de realização, o local, acções de divulgação 

necessárias, etc. 

Em todo este processo, há que considerar a constituição da equipa de trabalho: consoante as fases, 

assim a sua composição deverá modificar-se mas só até certo ponto porque é importante manter um mesmo 

núcleo ao longo de todo o processo, não só para garantir a continuidade de uma mesma lógica e modo de 

trabalhar, como devido ao facto de as relações pessoais que se estabelecem num processo de participação 

serem muito importantes e demorarem tempo a ser construídas (empatia, confiança, credibilidade, 

comprometimento, etc.). 

 

Significa isto que, para possibilitar uma participação efectiva, é necessário criar essa capacidade (de 

participar), o que se traduz na disponibilização de informação e conhecimento, tempo e recursos (Earth 

Summit, 2002, p. 44). 
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Tendo em atenção os vários aspectos referidos e tendo em atenção as três fases de um processo 

de envolvimento de stakeholders tal como apresentado atrás, podemos considerar as seguintes tarefas: 

(1) Análise da decisão: 

 identificar quem precisa de ser envolvido na análise da decisão 

 clarificar quem toma a decisão (a tomada de decisão) 

 identificar os obstáculos institucionais e as circunstâncias especiais que podem influenciar 

a o processo de envolvimento 

 decidir se o envolvimento de stakeholders é preciso e, se sim, qual o nível de participação 

que é requerido 

(2) Planeamento do processo: 

 decidir quem deve fazer parte da equipa de planeamento 

 identificar stakeholders e potenciais assuntos ou preocupações,  

 avaliar o provável grau de controvérsia 

 definir os objectivos do processo 

 analisar a troca de informação 

 identificar considerações especiais que podem influenciar a escolha das técnicas 

 seleccionar as técnicas de envolvimento dos stakeholders 

 preparar um plano de envolvimento dos stakeholders 

(3) Implementação 

Todos estes aspectos devem ser desenvolvidos a priori e constituem a parte integrante de um plano 

ou estratégia que é específica para cada projecto. Isto não quer dizer que o plano estabelecido à partida 

tenha de ser seguido sem desvios: pelo contrário, é preciso uma permanente monitorização do “estado do 

envolvimento” e introdução de alterações que sejam necessárias. 

 

Embora não exista nenhuma abordagem que sirva a todo e qualquer processo, há alguns princípios 

comuns que se colocam quando se concebe um processo de envolvimento de stakeholders: 

 deve haver uma visão clara sobre aquilo que se pretende dos stakeholders e resultados a atingir 

com o processo de envolvimento 

 deve haver uma verdadeira oportunidade de influenciar a decisão e, portanto, uma efectiva 

integração destes processos no processo de tomada de decisão, com possibilidade de obter 

resultados efectivos (o que não passa necessariamente pela efectiva implementação de algo mas 

poderá ter como resultado tão simplesmente uma fase anterior do processo, a concepção) 

 deve haver um enfoque particular nos agentes que mais provavelmente se verão a si próprios como 

sendo parte afectada pela tomada de decisão (stakeholders) 

 deve ser considerada a participação de stakeholders internos, para além dos externos 
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 deve haver um envolvimento dos stakeholders em todas as fases de tomada de decisão e não 

apenas no final do processo 

 devem ser previstos diferentes níveis de participação baseados no nível de interesse e reflectindo a 

diversidade de todos aqueles que participam. 

 

2.4.7 Efeitos dos Processos de Envolvimento de Stakeholders 

Diversos efeitos dos processos de envolvimento dos stakeholders são referidos por numerosos 

autores. No contexto do Projecto Earth Summit da iniciativa da UNED, muitos destes efeitos foram 

elencados, nomeadamente o aumento da qualidade das decisões, da adesão ou apoio às decisões tomadas, 

apropriação sobre as decisões e compromisso com as soluções ou resultados, sentimento de 

responsabilidade pela própria preservação do recurso e o aumento da eficiência e da eficácia da 

implementação. 

Assim, a participação baseia-se na assunção de que as perspectivas dos stakeholders são 

subjectivas e, portanto, limitadas. Quando os processos de participação envolvem múltiplos stakeholders, a 

possibilidade de tirar proveito da riqueza que constitui a multiplicidade de perspectivas subjectivas, de 

conhecimento e de experiências trazidas, aumenta a probabilidade de serem tomadas melhores decisões. 

Deste modo, a participação serve o objectivo de melhorar a qualidade das decisões. Por outro lado, quando 

as decisões tomadas afectam a vida das pessoas, elas só se tornam efectivas se tiverem o apoio geral 

dessas pessoas. A participação fomenta o sentido de propriedade (partilhada) sobre as decisões tomadas. 

Através da participação no processo de elaboração ou, em última instância, no próprio processo de tomada 

de decisão, as pessoas apropriam-se das decisões tomadas com muito maior probabilidade. Por outro lado, 

sem a participação dos stakeholders, a taxa de compromisso dos mesmos com as soluções encontradas é 

baixa e a sua implementação não é bem sucedida (Earth Summit, 2002). Aspectos corroborados com a 

observação de que o envolvimento daqueles que dependem do recurso a ser protegido é geralmente 

considerada como uma abordagem desejável uma vez que permite incorporar os interesses dos stakeholders 

nas decisões e cria um sentimento de responsabilidade pela própria preservação do recurso (Brody 1998 em 

Kessler, 2004:9). 

A eficiência e a eficácia da implementação de uma dada política depende do grau de concordância 

dos respectivos stakeholders, o que faz da cooperação uma condição necessária para o sucesso (Taschner - 

Aeneas, 2009). 

 

Por outro lado, van den Hove (2003) organiza os potenciais efeitos destes processos em três 

categorias apresentadas no Quadro n.º 7. 
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Quadro n.º 7 - Efeitos Potenciais dos Processos de Envolvimento dos Stakeholders 

Categoria Efeitos Potenciais 

Efeitos Substantivos 

Escolhas mais pertinentes do ponto de vista 
ambiental 

Escolhas mais pertinentes do ponto de vista 
económico 

Escolhas mais pertinentes do ponto de vista 
técnico 

Escolhas socialmente mais aceitáveis 

Efeitos no Procedimento 

Melhoria da qualidade da base informativa dos 
processos de decisão e melhor uso das 
informações 

Melhor integração do contexto mais amplo que 
determina o leque de opções para a decisão 

A abertura do domínio das opções consideradas 

Processos mais dinâmicos 

Melhor gestão de conflitos 

Maior legitimidade do processo de decisão 

Melhoria da eficácia do processo em termos de 
custos e tempo 

Melhoria do poder de influência de interesses 
menos organizados 

Efeitos no Contexto 

Melhor informação para stakeholders e/ou público 

Melhoria da capacidade estratégica dos que 
tomam decisão 

Alterações na percepção e conceptualização do 
contexto social 

Modificação nas relações de poder tradicionais e 
conflitos 

Fortalecimento das práticas democráticas e da 
participação dos cidadãos em domínios públicos 

Aumento da confiança nas entidades institucionais 

Fonte: adaptado de van den Hove (2003) 

 

De modo idêntico, a OCDE NEA (2004: 22) enuncia os seguintes efeitos potenciais dos processos 

de envolvimento dos stakeholders: 

As abordagens bottom-up são susceptíveis de aumentar a credibilidade dos processos de tomada 

de decisão. Isso não é o único tipo de efeito positivo que se pode esperar de um processo deste tipo. Três 

classes de efeitos podem resultar da aplicação de técnicas de consulta e deliberação: 
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 efeitos substantivos: escolhas melhores e mais aceitáveis dos pontos de vista ambiental, 

económico e técnico; 

 efeitos processuais: melhor utilização da informação e melhoria da qualidade da 

informação de base para decisão, melhor gestão de conflitos, mais legitimidade do 

processo de tomada de decisão, melhor integração do contexto mais amplo que determina 

o leque de opções para a decisão, ampliação do domínio das escolhas, processos mais 

dinâmicos, melhoria da eficácia do processo em termos de custos e tempo e melhoria do 

poder de influência de menos interesses organizados 

 efeitos contextuais: melhor informação aos stakeholders e público, alteração da percepção 

e conceptualização do contexto social e modificação das relações de poder e dos conflitos 

tradicionais, melhoria da capacidade estratégica dos tomadores de decisão, reforço das 

práticas democráticas e aumento da confiança nas entidades institucionais. 

Estes efeitos potenciais da participação dos stakeholders também podem ser citados como 

justificativas para envolver os stakeholders nos processos de decisão. 

 

2.4.8 Factores que Influenciam os Processos de Envolvimento de Stakeholders 

Do que foi atrás exposto, vimos que o modo como um processo é concebido (objectivos, níveis de 

participação definidos, identificação dos stakeholders, metodologias para a sua implementação) é 

determinante para o seu sucesso. Vimos que esta não é tarefa fácil, pelo que para uma boa concepção, é 

necessário ter conhecimentos sobre a matéria e para uma boa implementação é necessário ter 

características pessoais que facilitem o bom desenvolvimento do processo. Todos estes aspectos são 

naturalmente influenciados pelo contexto institucional e cultural. Também vimos que estes processos são 

específicos para cada situação, pois dependem dos stakeholders envolvidos e relações entre eles, das 

características do projecto, etc. 

As pessoas precisam de se sentirem livres de expressar as suas opiniões, de sentir que são ouvidas 

e que a sua opinião é considerada. Também é indispensável haver capacidade de resposta por parte das 

autoridades (Cornwall 2008: 278-280). Este mesmo autor refere que, por vezes os indivíduos 

auto-excluem-se por variados motivos: por falta de tempo, por causa do local onde o evento ocorre, falta de 

auto-confiança, medo de represálias, por pensar que não tem nada para contribuir, por achar que não vale a 

pena, por falta de sentido comunitário, devido a experiências anteriores, por “fadiga da participação”. 

Por outro lado, o U.S. Department of Energy (2004) apresenta como características de processos 

extremamente eficazes: 

 ter uma expectativa clara e definida sobre aquilo que se se pretende atingir; 

 estar bem integrado no processo de tomada de decisão, 

 estar direccionado para os segmentos do público que, com maior probabilidade, se vêem a si 

próprios como atingidos pela decisão (stakeholders); 
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 envolver os stakeholders em cada etapa do processo de tomada de decisão, não apenas na fase 

final; 

 fornecer níveis de participação alternativos baseados no nível de interesse do público e reflectindo a 

diversidade daqueles que participam, 

 fornecer oportunidades genuínas de influenciar a decisão, 

 tomar em consideração a participação de stakeholders internos, tal como os externos. 

 

Do que foi atrás dito, pode-se concluir que um processo de envolvimento de stakeholders 

encontra-se relacionado com os seguintes factores: 

 objectivo do processo e resultados desejados; 

 concepção e implementação do processo de envolvimento; 

 transparência na tomada de decisão e prestação de informação aos stakeholders; 

 grupos-alvo (stakeholders); 

 legitimidade dos participantes; 

 contexto (institucional e cultural); 

 experiência em outros processos participativos; 

 aspectos específicos (história passada, características do projecto, …); 

 características pessoais (da equipa). 

 

2.4.9. Conclusões 

De tudo aquilo que foi exposto neste capítulo, poderemos referir como mais relevante: 

Conclusões: 

- a concepção de processos de envolvimento de stakeholders não é linear, requerendo conhecimentos, 

preparação e reflexão prévia; 

- uma das primeiras coisas a fazer é identificar bem o(s) motivos subjacentes ao processo de envolvimento; 

- a clarificação sobre o processo de tomada de decisão, os níveis de participação e a análise dos 

stakeholders são etapas indispensáveis na concepção de um processo desta natureza; 

- a escolha das metodologias de envolvimento a seguir dependerão dos objectivos do processo; 

- existe uma série de efeitos que se pode obter a partir de um processo de envolvimento dos stakeholders, 

sendo que alguns deles vão para além do contexto específico do projecto; 

- estes processos podem ser influenciados por uma série de factores que, naturalmente, poderão 

condicionar o sucesso do processo. 
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3. CASOS DE ESTUDO 
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3.1. Metodologia Associada aos Casos de Estudo 

No sentido de recolher informação no contexto da pesquisa empírica, desenvolvemos a investigação 

de dois casos de estudo: um localizado na Holanda, em Krimpenerwaard e outro situado em Portugal, no 

Baixo Vouga Lagunar. Ambos os casos cumprem os requisitos relativos ao contexto desta dissertação, isto é, 

são projectos de land develoment da iniciativa da Administração Pública em territórios rurais. A escolha do 

primeiro caso teve a ver essencialmente com a conjugação de dois factores: (1) o facto de se tratar de um 

projecto com um processo de envolvimento de stakeholders que se encontra em curso e (2) o facto de ter 

alguns aspectos comuns ao outro caso de estudo, nomeadamente, localizarem-se ambos em áreas 

ambientalmente sensíveis, serem projectos cuja elaboração e implementação se “arrasta” por um 

longuíssimo período de tempo (há mais de duas décadas) e cujos modelos de desenvolvimento têm (ou 

poderão ter) vários pontos comuns. Os dois casos de estudo têm, no entanto, uma diferença significativa: o 

primeiro corresponde a um projecto que se encontra em execução, enquanto o segundo não (pelo menos, de 

momento). Quanto ao caso do Baixo Vouga Lagunar, a escolha teve a ver com o facto de se tratar de um 

projecto no qual estávamos a trabalhar no sentido de desenvolver um processo de envolvimento dos 

stakeholders. 

O caso de estudo do Baixo Vouga Lagunar corresponde a um projecto piloto desenvolvido no 

contexto de um projecto de cooperação internacional financiado pelo Programa Interreg IVC. Significa isto 

que uma das primeiras finalidades das acções desenvolvidas neste contexto é a aprendizagem, melhoria de 

técnicas e abordagens através da troca de experiências e conhecimentos entre parceiros do projecto. Assim, 

os parceiros portugueses identificaram as questões associadas ao envolvimento dos stakeholders como um 

dos principais eixos de aprendizagem pretendidos, pelo que o “processo piloto” desenvolvido no Baixo Vouga 

Lagunar teve como um dos objectivos essa aprendizagem, tal como é explicado mais adiante (Cap. 3.2). 

Significa isto que as iniciativas que foram desenvolvidas no Baixo Vouga Lagunar não tiveram por objectivo 

apoiar um projecto de land development em curso (porque, de momento, isso não acontece) mas sim 

trabalhar na possibilidade de, no futuro, este projecto voltar a estar activo. Os objectivos deste trabalho 

encontram-se expostos no Cap. 3.2. O caso de estudo em Krimpenerwaard serviria, assim, como fonte de 

aprendizagem para o processo de envolvimento de stakeholders no Baixo Vouga Lagunar, feitas as devidas 

adaptações. 

Para os dois casos de estudo realizámos entrevistas e para o caso de Krimpenerwaard realizámos 

também um inquérito, onde procurámos adaptar a investigação ao que retirámos da leitura de vários autores, 

nomeadamente Patton (1990) e Kvale (1996). Assim, em cada caso de estudo realizámos entrevistas a 15 

pessoas, cuja lista encontra-se em anexo (Anexo 2). A selecção das pessoas a entrevistar obedeceu aos 

seguintes princípios: (i) igual número de pessoas para cada caso de estudo; (ii) incluir representantes 

associados aos cinco pilares de Krimpenerwaard e a interesses variados no caso do Baixo Vouga Lagunar; 

(iii) idêntica proporção de representantes da Administração Pública nos dois casos, incluindo especialistas de 

diversas áreas técnicas relevantes para o caso de estudo e um representante com cargo de direcção. 
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As entrevistas decorreram em Julho e Agosto de 2012 e foram todas presenciais. Procedemos ao 

registo de tópicos das respostas, para além do que todas as entrevistas foram gravadas com permissão dos 

entrevistados. 

O objectivo das entrevistas foi obter informações e elementos de reflexão através da recolha das 

percepções dos entrevistados sobre cada um dos casos de estudo, as respectivas interpretações e 

experiências nesses contextos. Relativamente aos dois casos de estudo, houve uma diferenciação nos 

objectivos das entrevistas. Embora em ambas pretendêssemos obter informação sobre o modo como os 

diferentes entrevistados interpretam as práticas e acontecimentos com que se depararam no decurso dos 

dois processos de envolvimento de stakeholders e obter dados suficientes para analisar esses processos, no 

caso de Krimpenerwaard houve o objectivo acrescido de recolher informação para reconstituir os 

acontecimentos e experiências decorridas até àquela data (no caso do Vouga, esta questão já não se 

colocava, uma vez que tivemos um papel activo neste processo de envolvimento de stakeholders). 

As entrevistas foram do tipo semi-estruturada, tendo sido previamente preparado um guião onde os 

tópicos para as perguntas foram organizados segundo eixos temáticos (no Anexo 3) como forma de orientar 

e organizar a informação a recolher dos entrevistados, correspondentes às categorias de análise a utilizar 

posteriormente. O tipo de pergunta e a sua formulação foram adequados a cada entrevistado em particular, 

atendendo ao seu papel no contexto do caso de estudo em causa. Procurou-se dar ao entrevistado, uma 

considerável margem de liberdade para falar, procurando obter informações que abrangessem todos os eixos 

temáticos definidos. Desta forma, procurou-se conciliar a abordagem de todos os tópicos que considerámos 

relevantes com uma abertura e flexibilidade suficientes para permitir aos entrevistados exprimirem opiniões e 

sentimentos. 

Posteriormente, foi feita a análise temática das entrevistas, a qual teve em atenção a estrutura 

temática definida para as perguntas das entrevistas supra citada. No entanto, considerando que as perguntas 

referentes a alguns desses sub-eixos temáticos tiveram por objectivo fornecer informação para a 

caracterização do caso de estudo (nomeadamente os 1.1 e 2.3.1), foram definidas as seguintes categorias 

de análise temática: 

1. Projectos de land develoment 

1.1. Projectos de land development e integração intersectorial 

1.2. Administração Pública, planeamento e implementação de políticas públicas 

2. Processo de envolvimento de stakeholders 

2.1. Aspectos do envolvimento de stakeholders em geral 

2.2. Efeitos do processo: em geral e no caso de estudo 

2.3. Factores que interferem nos processos: em geral e no caso de estudo 

 

No caso de Krimpenerwaard, na perspectiva de retirar deste caso uma série de aprendizagens que 

permitam melhorar e enriquecer o processo piloto no Baixo Vouga Lagunar, foi também realizado um 

inquérito, como foi referido atrás. As entrevistas e inquérito complementam-se: as primeiras orientadas no 
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sentido de obter informação qualitativa sobre o caso de estudo e o inquérito como uma espécie de “checklist” 

com os efeitos e factores retirados da bibliografia, a serem aferidos junto dos stakeholders envolvidos neste 

caso de estudo, procurando também relacionar os primeiros com a integração intersectorial. Assim, as 

pessoas que foram entrevistadas foram as mesmas a quem foi pedido o preenchimento do questionário. 

Enquanto as entrevistas se debruçaram sobre o caso de estudo em particular, o inquérito foi formulado numa 

perspectiva generalista, embora tenhamos consciência de que a experiência particular de cada entrevistado 

no contexto do caso de estudo tem influência sobre as respostas dadas. 

Os inquéritos foram preenchidos após a realização da entrevista. A razão de ser desta opção 

prende-se com a consciência de que nos debruçamos sobre assuntos complexos, que têm uma 

especificidade e terminologia que não são imediatamente acessíveis a todas as pessoas, mesmo quando se 

tem a preocupação de adequar a linguagem ao nosso interlocutor. Daí termos tomado esta opção com o 

objectivo de começar por familiarizar os interlocutores com os assuntos em análise e com a terminologia 

utilizada, por via da entrevista, e só depois solicitar a resposta ao inquérito. O modelo do inquérito 

encontra-se no Anexo 4. 

Como foi acima referido, o objectivo deste inquérito foi obter dados para fazer uma análise sobre: os 

efeitos que potencialmente podem resultar dos processos de envolvimento de stakeholders e sua relação 

com a integração intersectorial e sobre os factores que afectam este tipo de processos, bem como a 

influência destes factores sobre o próprio processo de envolvimento dos stakeholders. No que respeita ao 

primeiro destes aspectos, foi elaborada uma lista de efeitos que potencialmente podem resultar dos 

processos de envolvimento de stakeholders e que foi retirada da bibliografia consultada (Cap 2.4.7), após o 

que foi pedido aos entrevistados três coisas: para indicarem se, na opinião deles, cada um desses efeitos 

poderá resultar de um processo desta natureza, para dizerem se entendem que esses efeitos podem (ou 

não) facilitar a integração intersectorial no contexto de um projecto de land development e em que grau essa 

influência se poderá fazer sentir (segundo uma escala pré-definida). 

A natureza intersectorial de um projecto deste tipo foi distinguida pelos motivos apresentados no 

Cap. 2.2.3: procurou-se, assim, investigar se haveria efeitos resultantes destes processos que pudessem 

facilitar este tipo de abordagem e, em caso afirmativo, identificar os mais relevantes para este efeito (quanto 

maior o grau de influência, maior a relevância desse efeito para este fim). 

Procurou-se que a lista de efeitos potenciais reflectisse tanto quanto possível a informação retirada 

da bibliografia e, por isso, não foi feita a agregação de alguns desses efeitos que poderiam ter sido 

agregados por decorrerem um dos outros, por exemplo. O objectivo foi testar estes efeitos na sua forma mais 

desagregada possível precisamente para que estes mesmos fossem o mais facilmente reconhecíveis por 

todos os interlocutores possível. Naturalmente que o mesmo se passou no que respeita aos factores que 

influenciam os processos. Foi também perguntado aos inquiridos se poderiam indicar mais algum outro efeito 

e/ou factor para além dos que já constavam no inquérito. 

Tal como Bell (2010: 197) refere, as escalas correspondem a processos de medição de opiniões. A 

escala definida para classificar o grau de influência dos efeitos dos processos sobre a integração 
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intersectorial dos projectos variava entre 0 (zero) e 5 (cinco). Esta foi a solução encontrada entre a 

preocupação de não utilizar uma escala excessivamente extensa que pudesse dificultar a resposta (quantos 

mais graus na escala, maior a precisão exigida na resposta) mas com os graus suficientes para permitir a 

distinção entre situações diferentes e a opção por um número par de graus para contrariar uma eventual 

tendência da generalidade das pessoas em utilizar um grau mediano para classificar todas as situações que 

não são extremas. Assim, os seis graus da escala definida são: 0 (não influencia), 1 (quase nenhum efeito), 2 

(tem pouco efeito), 3 (tem efeito), 4 (tem bastante efeito), 5 (é crucial). 

Dos quinze entrevistados na Holanda, apenas dois não responderam ao inquérito, tendo sido a falta 

de disponibilidade a razão evocada, uma vez que, tal como já explicámos no início deste capítulo, foi pedido 

a todos os interlocutores que preenchessem o inquérito após a realização da entrevista. Significa isto que a 

amostra sobre a qual foi realizado este inquérito é de 13 pessoas, o que se deve ter presente ao utilizar 

percentagens na consideração dos resultados obtidos. Os resultados dos inquéritos foram introduzidos e 

analisados através do programa de software Statistical Product and Service Solutions - SPSS, o que nos 

permitiu uma análise comparativa entre elementos da mesma natureza (por exemplo, entre os diversos tipos 

de efeitos ou de factores). 

 

3.2 Caso de Estudo de Krimpenerwaard, Holanda 

Este caso de estudo diz respeito a um projecto de land development que está ser desenvolvido 

numa área denominada Krimpenerwaard, na Holanda. Este projecto, comportando uma superfície total de 

cerca de 12.000 ha, localiza-se na região Sul da Holanda, na Província de Zuid-Holland, tal como se pode ver 

na Fig. 20. 

Fig. 20 --- Localização de Krimpenerwaard e da Província Zuid-Holland na Holanda 

  

Fonte: adaptado de DLG (2005) 

A informação recolhida para a elaboração deste capítulo no que respeita à caracterização e historial 

do projecto de Krimpenerwaard foi recolhida na seguinte bibliografia Provincie Zuid-Holland (1999), Provincie 
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Zuid-Holland et al. (2005), Provincie Zuid-Holland (2006) e Dienst Landelijk Gebied / Werkgroep Integraal 

Inrichtingsplan Krimpenerwaard (2010), bem como nas entrevistas realizadas. 

 

3.2.1 Projecto de Land Development de Krimpenerwaard 

O projecto de land development em causa teve início há cerca de trinta anos e ainda não está 

concluído. Trata-se de um projecto que, para além de abranger uma grande área, é bastante complexo, 

localiza-se numa zona ambientalmente sensível e tem sido desenvolvido sob uma óptica integrada ou 

multissectorial. Os objectivos do projecto prendem-se com a implementação de um modelo de 

desenvolvimento para o território em causa que, actualmente, assenta sobre cinco pilares que abrangem 

questões relacionadas com o ambiente, a economia – agricultura, turismo e lazer - e as pessoas. Esses 

pilares encontram-se relacionados com: a subsidência da turfa, as condições da agricultura, a rede ecológica 

nacional, o uso turístico e recreativo do território e o empreendedorismo. 

 

3.2.1.1 Enquadramento do Projecto na Região 

Toda a área de Krimpenerwaard encontra-se incluída numa zona de paisagem com estatuto 

especial designada de “Groene Hart” (literalmente, “coração verde”), tal como se pode ver na Fig. 21. 

Fig. 21 – Localização do “Groene Hart” na Holanda e de Krimpenerwaard 

  

Fonte: adaptado da Wikipedia (2012) Fonte: adaptado de 

http://stopjachthaven.wordpress.com/ (2011) 

A identificação desta área como “Paisagem Nacional” prende-se com o facto de este território 

possuir uma combinação única entre agricultura, valores naturais e histórico-culturais que lhe conferem uma 

paisagem de características e qualidade raras e exclusivas a nível internacional. Assim, “Groene Hart" é 

constituído por uma área central aberta e verde, rodeada por um anel de cidades na região oeste da Holanda 

(denominado “Randstad”). Originalmente constituída por sapais e prados húmidos que foram, ao longo dos 

tempos, utilizados para a produção agrícola e extracção de turfa, esta área constitui, pelo seu carácter 
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predominantemente rural, uma zona-tampão em relação ao espaço urbano que o rodeia, sendo as suas 

principais utilizações a agricultura, a conservação da natureza e o lazer. 

Associado à paisagem característica deste território, está o tipo de solo que, em Krimpenerwaard é 

constituído por turfa. Este factor traz uma série de implicações como se pode retirar do Anexo 5 e está na 

origem de parte da problemática associada a este projecto de land development como veremos mais adiante. 

Tanto a paisagem como o tipo de solo estão directamente relacionadas com a origem histórica deste 

território. Trata-se de uma zona que, há vários séculos atrás, foi conquistada ao mar (do inglês, “land 

reclamation”) o que lhe confere uma série de particularidades: a sua constituição - turfa (que, nesta zona, 

ainda hoje em dia chega a ter 18 m de profundidade) que, para ter uso agrícola, obriga a um denso e 

complicado sistema de drenagem, conferindo à paisagem o aspecto visual que se pode ver na Fig. 22, isto é 

parcelas de terreno muito estreitas e compridas, delimitadas por valas de drenagem. Uma vez que se trata de 

terrenos muito férteis, têm maioritariamente uso agrícola, com pastagens (o principal produto agrícola é o 

leite e derivados – queijo). 

Fig. 22 - Imagens da Paisagem Característica de Krimpenerwaard 

   

Fonte: DLG (2005) Fonte: autora (2012) Fonte: autora (2012) 

A importância estratégica do “Groene Hart” é muito grande, o que se compreende se atentarmos no 

facto de o 'Randstad' ser a mais extensa área urbana do país (que já de si tem uma altíssima densidade 

populacional, posicionando-se como o 8.º país mais densamente povoado na Europa – ver Anexo 5), onde 

se encontram as quatro maiores cidades do país: Amsterdão, Roterdão, Haia e Utrecht. Efectivamente, o 

“Randstad” tem uma população de mais de 7 milhões de habitantes e, no seu todo, é a 6.ª maior área 

metropolitana da Europa. 

Localizado na Província de Zuid-Holland, embora Krimpenerwaard faça fronteira com Roterdão a 

oeste e com Gouda a norte, as características distintivas deste território foram preservadas essencialmente 

por dois tipos de factores: geográficos e sociais. O primeiro tipo prende-se com o facto de este território 

constituir uma “espécie de ilha” (ver Fig. 23), pois encontra-se totalmente ladeado por três linhas de água (a 

oeste e norte pelo rio Hollandse IJssel, a sul pelo rio Lek e a este pelo Vlist), o que desde sempre limitou um 

pouco a comunicação com o exterior. 
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Fig. 23 - Delimitação de Krimpenerwaard 

 

Fonte: adaptado de Província de Zuid-Holland (2005) 

O segundo tipo de factor relaciona-se com as características dos agricultores desta área. 

Tradicionalmente, a população que habita e cultiva o solo em Krimpenerwaard é protestante conservadora, 

em que a Igreja desempenha um papel central na vida das comunidades, opondo-se estas aos costumes e 

modos de vida mais liberais e dando ênfase aos valores tradicionais. Naturalmente que este aspecto tem-se 

vindo a alterar, até porque pessoas oriundas de outras zonas do país têm-se fixado em Krimpenerwaard, 

mas esta característica ainda tem um peso significativo neste território. Em consequência desta 

particularidade, a agricultura desenvolveu-se pouco e a paisagem manteve-se, até porque esta é uma das 

únicas áreas da Holanda em que ainda não havia sido implementado qualquer projecto de land development. 

 

3.2.1.2 Historial e Problemática do Projecto 

No final da década de 50 do século passado houve um primeiro pedido dos agricultores para que o 

Estado promovesse um projecto de emparcelamento na zona de Krimpenerwaard, tratava-se de uma área 

mais pequena do que a actual, a Sudoeste. Elaborado o projecto, os agricultores votaram “não” porque a 

execução ficava muito cara (a taxa de comparticipação dos agricultores na execução das medidas que 

visassem a melhoria das condições da agricultura era de 35%). 

Em 1982 houve um novo pedido, desta feita para a totalidade da área actual (12.000 ha) mas a 

elaboração deste projecto demorou muito tempo devido à decisão sobre a localização das zonas para 

conservação da Natureza. Efectivamente, esta questão foi criada por dois aspectos:  
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 este tipo de uso do solo requere uma qualidade de água bastante superior à que é 

comportável noutras situações, o que tem consequências directas sobre o sistema de 

gestão da água na área;  

 havia que disponibilizar área suficiente para implantar a totalidade da superfície pretendida 

e, portanto, reduzir a área com uso agrícola e/ou transferi-la para localizações mais 

convenientes. 

Finalmente, em 1992 a Província concordou com a elaboração deste projecto, a qual ficou concluída 

em 1999 (o Framework Plan). Os principais aspectos deste projecto encontram-se no Quadro 8. 

Quadro 8 - Principais Elementos do Projecto de Land Development (em 1999) 

Projecto de land development (em 1999) 

Objectivos Específicos: (1) reduzir os custos de produção na agricultura (que eram elevados devido à 

distribuição irracional e ao tamanho das parcelas de terreno e à ineficácia das redes viária e 

de drenagem) e (2) resolver o problema das cheias (ineficácia da rede de drenagem). 

Gerais: (1) promover uma abordagem integrada de acordo com a estratégia de land 

development existente (desenvolvimento das funções ambientais e recreativas do território 

para alcançar um espaço de qualidade onde a agricultura se conjugue em harmonia com o 

ambiente natural) e (2) promover procedimentos participativos. 

Uso do solo 

projectado 

Agrícola – 7.500 ha (62,5% do total) 

Agrícola de conservação (com medidas agro-ambientais) – 500 ha (4,2% do total) 

Conservação da Natureza – 2.500 ha (20,8% do total) 

Recreio e lazer (trilhos de caminhada, pistas clicáveis, locais para pesca, rotas de canoagem) 

– 121 ha (1% do total) 

Implementação Execução faseada em duas etapas: 2000-2004 e 2002-2006. Custos previstos: 

Medidas 
Custo 

(milhões de €) 
Entidade Financiadora 

Agricultura 10,6 Minist., agricultores 

Natureza 2,1 Minist., Província 

Gestão da água 35,2 Water Board 

Recreio e lazer 1,5 Província, Municípios 

Estradas 1,6 Minist., Província 

Paisagem 1,9 Minist., Municípios 

Outros custos (administrativos) 2,6 Minist. 

Total 55,5 --- 
 

Fonte: Provincie Zuid-Holland (1999) 

No entanto, já na altura havia algumas críticas às soluções encontradas, que se centravam em dois 

aspectos: 

 a fragmentação e dispersão da zonas destinadas à conservação da natureza (ver Fig. 24, dois tons 

de verde); 

 a complexidade e o custo associados ao novo sistema de gestão da água (como resultado da 

localização dessas zonas de conservação da Natureza, que têm requisitos muito superiores em 

termos de qualidade e quantidade de água, o número de unidades de drenagem aumentou de 30 

para 83). 
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Fig. 24 - Plano de Uso do Projecto de Land Development (1.ª versão - 1999) 

 

Fonte: adaptado de Provincie Zuid-Holland (1999) 

Assim, em 2000 deu-se início à fase de execução só que, na altura e para além das críticas supra 

referidas, havia grandes discussões quanto à sustentabilidade do projecto devido à questão da subsidência 

da turfa (ver Fig. 25), preocupação agravada com a associação aos efeitos das alterações climáticas. Mas o 

tema da subsidência da turfa era então muito controverso e nada pacífico a nível político e foi só a partir de 

2004 que houve plena abertura para discutir esta questão, altura em que o Governo (através da “Nota 

Ruimte” - ver Anexo 5) veio reconhecer o carácter particular dos solos de turfa e definir orientações 

específicas para estes solos, relacionando-as com a gestão sustentável da água. 

Fig. 25 - Desenhos Caricaturando o Problema da Subsidência da Turfa 

  

Fonte: DLG (2010) 

A par das supra mencionadas alterações de política, outras houve, entre as quais as que visavam a 

promoção da descentralização. Em consequência, nesta altura dá-se a transição de uma série de 

competências da DLG para a Província de Zuid-Holland (ver Anexo 5), pelo que esta entidade passou então 

a liderar o projecto de land development de Krimpenerwaard. 
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Significa isto que, nesta fase, associam-se então a necessidade e a possibilidade de integrar 

medidas que contrariem a subsidência da turfa, com o objectivo da Província em implantar a Rede Ecológica 

Nacional associada à preservação da paisagem no “Groene Hart” (ver Anexo 5) e o objectivo inicial do 

projecto que era a melhoria das condições para a agricultura e a resolução do problema das cheias. Como 

resultado, foi decidido reformular o projecto antes mesmo de terminada a execução da primeira versão. 

Esta reformulação procurava essencialmente soluções mais sustentáveis que dessem resposta aos 

principais desafios: 

 o problema da subsidência da turfa (cuja resolução depende do nível da água de drenagem 

e, portanto, deveria ser associada à criação de zonas de preservação da Natureza, tal 

como preconizado pela estratégia nacional de ordenamento do território publicada em 2004 

- ver Anexo 5); 

 a impossibilidade de continuar a actuar na descida do nível da água no solo através da 

drenagem (ver Anexo 5); 

 a necessidade de reformular o sistema das infra-estruturas de gestão da água que havia 

sido concebido na primeira versão do projecto, tal como foi atrás explicado; 

 falta de financiamento para a execução do que havia sido planeado (menos fundos 

disponíveis por parte do Governo e aumento dos custos inicialmente previstos). 

Esta visão de um modelo de desenvolvimento mais sustentável para Krimpenerwaard foi dinamizada 

pela Província que decidiu promover um processo de envolvimento de stakeholders que foi formalizado 

através da assinatura de um pacto (o Pacto do Prado de Turfa ou “Veenweidepact” – Anexo 6), em 2005, por 

representantes de 15 entidades: a Província, a Water Board, as cinco Câmaras Municipais abrangidas pelo 

perímetro do projecto e representantes de organizações de agricultores, ambientalistas e de turismo e lazer. 

Em termos gerais, o pacto estabelece: 

 os objectivos a atingir com o projecto de land development (planeamento e 

implementação); 

 as regras para o financiamento do projecto e do processo; 

 a organização do processo. 

Uma das consequências da reformulação do projecto foi que, naturalmente, nem todas as 

actividades incluídas no projecto de 1999 (o Framework Plan) podiam afinal ser implementadas uma vez que 

não apoiavam as novas orientações e até, nalguns casos, as contrariavam. Então, a Província convidou a 

Comissão de Land Development (ver Anexo 5) para dividir as actividades em medidas que fossem 

independentes da reformulação e que seriam sempre executadas em qualquer cenário (chamadas “no regret 

measures” daquelas que dependeriam das soluções preconizadas em resultado da reformulação. Uma vez 

que havia urgência em avançar com a obra e aproveitar os financiamentos disponíveis, a Província decidiu 

continuar a execução do projecto com essas “no regret measures”. Assim, a execução destas medidas foi 

dividida em duas fases, aprovadas pela Província em 2005 e 2006. No seu todo, foram implementadas entre 

2007 e 2010 (correspondendo à terceira fase de implementação), com um orçamento total de 11,2 milhões 
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de euros, em que 76% deste montante se deveu às obras associadas à gestão da água (só uma estação de 

bombagem custou cerca de 8.000.000 de euros).  

Um dos principais aspectos a considerar na reformulação do projecto era adaptar o plano de uso do 

solo em função do plano de gestão da água (que, por sua vez, era extremamente dependente das condições 

do solo) e não o contrário. Isto é, identificar as zonas onde o problema da subsidência da turfa era mais 

preocupante (que é na zona norte de Krimpenerwaard), conceber o sistema de gestão de água de modo a 

que, nessas zonas, o nível de água fosse bastante elevado e preferencialmente localizar aí as zonas 

destinadas à conservação da Natureza (ou com medidas agro-ambientais), por duas razões: porque estas 

são mais exigentes no que respeita à água disponível e porque estes níveis de água mais elevados não são 

compatíveis com uma boa utilização agrícola do solo. Dentro desta lógica, o plano de uso do solo foi 

alterado, também com a finalidade de dar maior coerência e continuidade às áreas de conservação da 

Natureza (ver Fig. 26). 

Fig. 26 - Plano de Uso do Solo de Krimpenerwaard (2.ª versão) 

 

Fonte: adaptado de DLG (2010) 

Na altura em que o pacto supra citado foi assinado, os critérios para reformular o projecto, para além 

da relação do solo com a gestão da água e a localização dos diferentes usos do solo, foram a preservação 

do património cultural e da paisagem, a implementação da Rede Ecológica Nacional, melhores condições 

para a agricultura e promoção do turismo e lazer e do empreendedorismo (ver Anexo 5). Estas duas últimas 

componentes não estavam incluídas nas fases iniciais do processo de preparação do pacto, surgiram em 

resultado das conversações entre entidades envolvidas. 

Assim, pode-se dizer que, em resultado do envolvimento das 15 entidades como parceiras na 

concepção do modelo de desenvolvimento deste território, foi decidido incluir mais duas componentes à lista 

inicial dos objectivos do projecto: (1) promover o usufruto das áreas destinadas à conservação da Natureza, 

aproveitando a oportunidade que constitui a proximidade das zonas urbanas e (2) promover a diversificação 
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de actividades associadas às explorações agrícolas como forma de melhorar o rendimento dos agricultores, 

de promover um espírito mais empreendedor e inovador para as pessoas que vivem neste território (e atrair 

novas pessoas, como visitantes ou como residentes) e como forma de dinamizar, motivar e assim fixar essas 

mesmas pessoas. O projecto de land development de Krimpenerwaard passou assim a ter um leque de 

objectivos mais alargado, com cinco pilares: 

 contrariar o problema da subsidência da turfa, associado à gestão da água; 

 melhorar as condições para a prática da actividade agrícola; 

 implementar a estrutura ecológica principal; 

 promover o uso turístico e recreativo deste território; 

 estimular um novo espírito empreendedor. 

Foi dentro deste enquadramento que a Província contratou a DLG para elaborar um novo projecto 

de land development e gerir o processo de envolvimento de stakeholders, de acordo com as definições do 

pacto assinado pelos 15 parceiros. O novo projecto foi elaborado entre 2009 e 2010 e está em execução. 

Quanto ao financiamento deste novo projecto, o pacto estabelece duas situações: 

 no que respeita à execução das “no regret measures”, os stakeholders providenciarão os 

recursos necessários; 

 quanto à execução das restantes medidas, a Comissão de Land Development deverá 

apresentar um orçamento para que a Província possa negociar com o Governo o 

respectivo financiamento; no caso de isto não ser conseguido, poderá haver lugar ao 

estabelecimento de novos acordos entre os parceiros; 

 no que respeita ao processo, ficou assente que o seu financiamento seria acordado entre 

os parceiros. 

Entretanto, acontece que a quarta fase de implementação do projecto não chegou a ter início porque 

surgiram dois novos factores que vieram pôr novamente em causa as soluções preconizadas. Esses factores 

foram:  

 a crise financeira que conduziu a uma menor disponibilidade de verbas do que aquilo que 

estava previsto (a Província informou os parceiros de que o Governo iria disponibilizar 

menos dinheiro do que aquilo que havia sido combinado, pelo que neste momento não 

existe financiamento para a implantação da totalidade das áreas de conservação da 

Natureza que foram planeadas); 

 um contexto político diferente em resultado da mudança de Governo no pós eleições 

legislativas de 2010, em que a implantação da Rede Ecológica Nacional já não tem o 

mesmo grau de prioridade que tinha anteriormente, por oposição a um maior interesse no 

estímulo da produção agrícola. 

Significa isto que, neste momento, a finalização do projecto de land development de 

Krimpenerwaard e as soluções preconizadas estão novamente em aberto. 
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3.2.2 Processo de Envolvimento dos Stakeholders 

Neste longo trajecto em que o projecto de land development de Krimpenerwaard se tem 

desenvolvido (desde 1982, se consideramos o tempo decorrido desde a apresentação da candidatura), se 

atentarmos ao modo como os stakeholders foram envolvidos, podemos identificar dois períodos distintos: um 

primeiro que é anterior ao supra mencionado pacto e que corresponde ao período de tempo em que a DLG e 

a Comissão de Land Development lideraram o processo e um segundo período em que a Província assumiu 

essas responsabilidades, algumas partilhadas com os stakeholders pela assinatura do pacto. 

O envolvimento dos stakeholders nessa primeira fase foi feito de acordo com a legislação vigente, 

as competências das várias entidades envolvidas e o método de trabalho “clássico” da DLG que é um 

organismo com cerca de 75 anos de experiência neste tipo de projectos. O processo de envolvimento dos 

stakeholders foi desenvolvido de forma muito mais agregada ao projecto, muito baseada na Comissão de 

Land Development (cuja constituição era obrigatória por força da legislação anterior – ver Anexo 5) e em que, 

para além disto, os stakeholders vão sendo envolvidos à medida das necessidades e sempre que tal se 

justifique, geralmente com contactos directos e muito informais e, quando necessário, com grande 

proximidade e regularidade, ao longo de toda a elaboração do projecto. Não quer isto dizer que, nesta 

primeira fase, não houvesse a percepção da importância do envolvimento dos stakeholders, pelo contrário. A 

DLG tem bem presente a relevância deste aspecto, não só pela abordagem que emprega nos vários 

projectos que desenvolve mas também pelo facto de proporcionar formação específica sobre esta matéria 

aos seus técnicos. Só que, em Krimpenerwaard, esse envolvimento foi sendo desenvolvido sem que 

houvesse um claro “destaque” do processo de envolvimento dos stakeholders face ao projecto de land 

develoment e portanto, sem que houvesse lugar à concepção desse processo como uma actividade em si 

mesma, dentro das diversas que é necessário desenvolver no contexto do projecto. 

Para efeitos de análise do processo de envolvimento de stakeholders vamo-nos focar no segundo 

período, tomando em consideração os acontecimentos anteriores “apenas” na perspectiva do historial do 

projecto (que é importante para compreender toda a problemática em causa e por, expectavelmente, poder 

ter reflexos no período posterior). Esta opção prende-se com as seguintes razões:  

 a mudança na liderança do projecto / processo (da DLG para a Província de Zuid-Holland) 

trouxe uma mudança no modo de conduzir e desenvolver o processo de envolvimento dos 

stakeholders, muito baseado na assinatura do pacto de entendimento entre parceiros; 

 consideramos que esta segunda etapa é mais interessante no contexto desta dissertação 

por aparecer associada a uma maior preocupação com o processo em si e com uma 

aplicação de conhecimentos e recursos especificamente dirigidos para o processo, 

constituindo um bom caso de estudo para as questões que nos propusemos investigar.  
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3.2.2.1 Pacto de Entendimento entre Stakeholders 

A assinatura do pacto foi iniciativa da Província, tal como referimos atrás, sendo os quinze parceiros 

os seguintes: Província de Zuid Holland, os cinco municípios (Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Nederlek e 

Bergambacht), a Water Board de Schieland e Krimpenerwaard, Comissão para a Natureza e Recreio de 

Krimpenerwaard, Associação para a Agricultura e Horticultura – LTO (secção de Krimpenerwaard), Grupo de 

Trabalho para a Natureza e Aves de Krimpenerwaard, Associação dos Jovens Agricultores de 

Krimpenerwaard, Associação para a Paisagem na Zuid-Holland – ZHL, Associação para a Gestão 

Agro-ambiental ‘Weidehof – Krimpenerwaard”, Associação para a Gestão do Solo de Krimpenerwaard e 

respectiva Comissão de Land Development. 

Este pacto estabelece um acordo entre estas 15 entidades no que respeita a: 

 Planeamento, uso e gestão do território em causa; 

 Partilha de responsabilidades e modo de conseguir uma gestão transparente no contexto 

do projecto de land development; 

 Acções a serem planeadas e implementadas. 

No que respeita ao relacionamento e partilha de responsabilidades entre os quinze parceiros, este 

pacto estabelece um modelo organizacional segundo uma estrutura apresentada no Quadro 9 (na pág. 

seguinte). 

Em anexo ao texto do pacto (Anexo 6), é apresentado um esquema representando o modelo 

organizacional definido pelo pacto, onde estão alguns desses grupos mas que não representa na íntegra a 

estrutura exposta no texto do pacto (ver Fig. 27) 

 

Fig. 27 - Modelo Organizacional Definido no Anexo ao Pacto de Krimpenerwaard 

 

Fonte: adaptado do anexo ao pacto de Krimpenerwaard (2005)  
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Quadro 9 - Modelo Organizacional Definido no Texto do Pacto de Krimpenerwaard 

 

Estrutura Constituição Funções 

Grupo Estratégico Representantes da Província (que 

preside), das cinco Câmaras 

Municipais e da Water Board e, 

ainda, pelo presidente da 

Comissão de Land Development 

Estes representantes têm cargo de 

direcção nas organizações que 

representam 

Tem um secretário que é o 

presidente do Grupo de Projecto 

- intensificação da cooperação entre membros do 

grupo para uma implementação mais célere 

- acertar procedimentos para obter resultados 

mais concertados, boa comunicação entre 

stakeholders e ganhar tempo 

- resolver problemas conjuntamente 

- organizar negociações transparentes, expeditas 

e decisivas sobre financiamento 

- optimizar a coordenação e cooperação entre 

entidades públicas e grupos de interesse 

Grupo de Projecto Idêntica à do Grupo Estratégico 

Representantes das várias 

organizações com funções 

técnicas 

Quem preside, secretaria o Grupo 

Estratégico 

Apoiar o Grupo Estratégico 

Comissão de Land 

Development  

(definida por lei)  

Representantes de organizações 

de agricultores, organizações não-

governamentais ambientalistas e 

de recreio e lazer, Water Board, 

Câmaras Municipais  e DLG 

É apoiada pelo Comité Consultivo 

(no pacto é dito que será 

analisada posteriormente) 

- orientar a implementação, baseando as suas 

tarefas em atribuições fornecidas pela Província 

- aconselhar no que respeita à redefinição das 

funções do território 

- realizar as actividades necessárias à execução 

do projecto 

É apoiada pelo Comité Consultivo 

(no pacto é dito que as funções serão analisadas 

posteriormente) 

Comité Consultivo Representantes de entidades 

públicas e organizações da 

sociedade civil (a nível consultivo) 

Apoiar a Comissão de Land Development 

(coopera estreitamente com o Grupo de Projecto) 

Grupos Locais 

(no pacto é dito 

que poderão vir a 

ser estabelecidos)  

(depende das condições locais e 

dos problemas em causa) 

Representante de uma Câmara 

Municipal (que preside) e 

representantes de organizações 

relevantes 

- promover o empreendedorismo 

-  contribuir para soluções sob medida 

- promover a aceitação 

- explorar a criatividade 

 

Fonte: adaptado do texto do Pacto de Krimpenerwaard (2005) 
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O pacto define uma clara diferenciação entre o tipo de participação das entidades de interesse 

público (a própria Província, as Câmaras Municipais e a Water Board) e o dos outros parceiros: para o 

primeiro grupo fala-se de “cooperação” e para o segundo de “consulta” e “apoio” (ver ponto 4.1 do pacto, 

Anexo 6). Esta diferenciação traduz-se no facto de o primeiro conjunto de entidades integrar o Grupo 

Estratégico e o Grupo de Projecto, enquanto o segundo não (excepção feita para uma pessoa, o presidente 

da Comissão de Land Development que também integra o Grupo Estratégico). 

Neste acordo também é evidente a concentração de funções e responsabilidades na Província, não 

obstante a criação da estrutura acima explicada. Na realidade, esta entidade está representada em todos 

grupos, com excepção dos Grupos Locais e é o primeiro ponto de contacto nas negociações com o Governo 

para questões de financiamento (ponto 4.7 do pacto – ver Anexo 6). Na prática, a Província preside ao Grupo 

de Trabalho e, portanto, secretaria o Grupo Estratégico, ao qual também preside, sendo estes os órgãos 

mais relevantes em termos de tomada de decisão, como se pode depreender das funções definidas para os 

vários grupos (ver atrás Quadro 9). 

Depois de assinado o pacto, a Província contratou a DLG para desenvolver duas actividades: a 

elaboração do novo projecto (ou reestruturação do anterior) e a gestão do processo de envolvimento dos 

stakeholders. Ou seja, a DLG fornece o know-how e os recursos humanos especializados e, com base nisso, 

concebe, propõe, aconselha e facilita. A DLG presta um serviço à entidade que a contratou, não tem poder 

de decisão; quem decide é a Província. 

Em termos da gestão do processo, o que foi solicitado à DLG foi que promovesse a ligação e a 

comunicação entre as pessoas e facilitasse as reuniões e outro tipo de eventos organizados neste contexto. 

No que respeita ao processo de tomada de decisão e para o compreendermos melhor, pese embora 

este dependa do assunto em causa, vamos tomar um exemplo que é um dos aspectos mais determinantes 

em todo o projecto: a concepção das áreas para conservação da Natureza no contexto da elaboração do 

novo projecto pela DLG.  

À partida foi decisão da Província a área total (número de hectares) da Rede Ecológica Nacional a 

instalar dentro dos 12.000 ha de Krimpenerwaard: no total, deveria haver cerca de 2.500 ha destinados à 

conservação da Natureza. A Water Board elaborou um parecer escrito para a Província sobre a localização 

destas áreas. Posteriormente, a DLG e a Water Board (por solicitação desta última) elaboraram, em conjunto 

e pela primeira vez, o projecto relativo à componente da gestão da água. 

A localização das áreas para conservação da Natureza foi o resultado de diversas condicionantes 

existentes e que já referimos (ver Cap. 3.2.1.2 e Anexo 5), nomeadamente: as condições do solo (associado 

ao problema da subsidência da turfa), as exigências em termos da qualidade da água disponível, a estratégia 

de ordenamento nacional e o historial do projecto (parte do projecto já estava implementada). Portanto, 

“apenas” o tipo de Natureza a instalar e a localização de cada um desses tipos é que estava em aberto. 

Para desenvolver esta componente de conservação da Natureza do projecto, a DLG recorreu a 

peritos dentro dos seus quadros técnicos (um especialista em ecologia, outro em hidráulica e um arquitecto 
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paisagista experiente em sessões de sketch-match2). Por um lado, numa primeira fase, foi elaborada uma 

abordagem muito técnica em que, face às condições do terreno sobretudo no que respeita à água disponível 

e aos valores naturais a preservar (tais como fauna, paisagem, etc.), procurou-se identificar qual a flora a 

conservar ou introduzir. Paralelamente, a DLG promoveu a constituição de um grupo de trabalho específico 

para este objectivo, com o qual foram promovidas diversas sessões de trabalho em que foram aplicadas 

técnicas de sketch-match. Através destas sessões foi possível encontrar soluções partilhadas entre os 

stakeholders e, muito importante, apaziguar apreensões e ultrapassar algumas oposições: a substituição do 

uso agrícola pela conservação da Natureza era algo que estava a levantar muita polémica na zona e muita 

contestação, não só por questões associadas à sua posterior gestão e manutenção, como também pela 

redução de área agrícola que isso significa e, ainda, pelo impacto na paisagem que esta alteração poderia 

trazer. 

Através das sessões de sketch-match foi possível encontrar soluções que permitissem, nalguns 

casos, a conciliação de usos do solo e de funções (agrícola, preservação da natureza e recreio e lazer) e, 

noutros, a identificação de um tipo de valores naturais (flora e fauna) que viabilizam a possibilidade de a sua 

gestão ser feita por agricultores (em alternativa a uma gestão mais especializada, exclusivamente por parte 

de organizações não-governamentais ambientalistas). Por outro lado, os participantes preocupados com os 

interesses dos agricultores e com a preservação dos valores culturais e da paisagem relaxaram ao 

visualizarem o tipo de Natureza de que se estava a falar para a maioria das áreas destinadas à conservação 

da Natureza: não eram muito diferentes das paisagens a que estão acostumados (ver Fig. 28). Os 

participantes locais contribuíram com sugestões e ideias que permitiram melhor adaptar o projecto às 

condições locais já existentes. 

Fig. 28 - Ilustrações Resultantes de Sessão de Sketch-match Relativas a Áreas de Conservação da Natureza 

  

Fonte: DLG (2009) 

                                                           
2
 Sketch-match é a designação dada a um método de planeamento interactivo, desenvolvido pela DLG, em que os 

participantes são estimulados a desenvolver ideias criativas para o desenvolvimento de um território e a encontrarem 
soluções partilhadas sobre um plano de uso do solo, apoiando assim o processo de tomada de decisão. Estas sessões 
caracterizam-se por serem facilitadas por arquitectos paisagistas que, ao desenharem as ideias e sugestões que vão 
surgindo no decorrer da sessão, permitem a visualização imediata das propostas dos participantes. 
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Foi desta maneira que a DLG elaborou a proposta para a constituição das áreas de conservação da 

Natureza, apresentada ao Grupo de Projecto para análise e posterior aprovação pelo Grupo Estratégico. 

Conscientes de que a implementação do projecto não era totalmente pacífica, sobretudo junto dos 

agricultores, foram criados dois canais de comunicação com o público em geral: foi criado um site específico 

do projecto onde qualquer pessoa pode obter informação sobre o projecto ou apresentar reclamações ou 

sugestões (ver : http://www.veenweidepactkrimpenerwaard.nl/). Ainda, foi estabelecido em 2008 um posto de 

atendimento numa das povoações de Krimpenerwaard que está aberto um dia por semana e onde está um 

técnico da DLG e uma pessoa da Província. 

Desde que o pacto foi assinado, o processo teve dois momentos de estagnação: um ocorreu em 

2009 e foi fruto de divergências entre os 15 parceiros, na sequência das quais houve duas entidades que 

afirmaram pretender retirar-se do processo; o outro momento é o actual, em que todo o projecto está num 

impasse devido à perda do financiamento necessário à implantação da totalidade da área de conservação da 

natureza, o que tem graves repercussões em todo o projecto e processo, como foi atrás explicado (ver Cap. 

3.2.1.2). 

A disputa que levou dois parceiros a retirarem-se temporariamente (durante nove meses) do 

processo envolveu a Câmara Municipal correspondente à zona onde vai ficar localizada a maior parte da 

área destinada à conservação da Natureza e uma das organizações de agricultores envolvidas. Estas 

entidades discordaram do andamento do processo por duas razões: (1) serem de opinião que havia um 

excesso de atenção no que respeitava a conservação da Natureza e as actividades de recreio e lazer em 

detrimento da salvaguarda dos interesses da agricultura e (2), contrariamente ao que estava a ser decidido, 

os agricultores também são capazes de fazer uma boa gestão destas áreas, não devendo, por isso, entregar-

se a gestão da totalidade das áreas de conservação da Natureza a organizações não-governamentais 

ambientalistas. Para resolver esta disputa, seguiu-se o procedimento previsto no pacto (no ponto 7.1, ver 

Anexo 6) e foi nomeado um mediador da confiança destes dois parceiros, ao que se seguiu um período de 

conversações. Em resultado, foi acordado que a gestão de algumas destas áreas será entregue aos 

agricultores, dependendo do tipo de valores naturais presentes. No final deste processo, os dois parceiros 

voltaram a integrar o grupo do pacto. 

A resolução da actual situação de impasse está em aberto uma vez que a Província ainda não 

conseguiu o financiamento necessário. 

 

3.2.3 Impacto do Processo nos Stakeholders 

Para avaliar o impacto do processo de envolvimento nos stakeholders, efectuámos uma série de 

entrevistas, nos moldes explicitados no Capítulo 3.1. Tal como também foi referido, para análise temática das 

entrevistas seguimos a seguinte estrutura: 

1. Projectos de land develoment 

1.1. Projectos de land development e integração intersectorial 
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1.2. Administração Pública, planeamento e implementação de políticas públicas 

2. Processo de envolvimento de stakeholders 

2.1 Aspectos do envolvimento de stakeholders em geral 

2.2 Efeitos do processo: em geral e no caso de estudo 

2.3 Factores que interferem nos processos: em geral e no caso de estudo 

 

3.2.3.1 No Contexto dos Projectos de Land Development 

Quanto aos pontos 1.1 e 1.2, verificou-se ser difícil separá-los pois os entrevistados referem-se a 

estes aspectos de forma conjunta ou global, pelo que nos vamos referir aos dois em conjunto. No Anexo 7 

apresentam-se com maior detalhe os contributos dos entrevistados em cada um destes pontos, pelo que nos 

vamos limitar a apresentar aqui os aspectos que considerámos mais relevantes. 

 

Quadro 10 – Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita à Relação entre Projectos de Land 

Development e Integração Intersectorial e Administração Pública e Implementação de Políticas Públicas 

Categorias de Análise Contributos dos Entrevistados 

Projectos de land 
development e 
integração intersectorial 
e 
Administração Pública, 
planeamento e 
implementação de 
políticas públicas 

A sustentabilidade é um ponto de partida, não uma meta 

Em cada projecto, é preciso saber que tipo de valores queremos criar para aquele território 
específico 

Tem de se começar pelas pessoas, ir de encontro às preocupações, problemas e sonhos 
das pessoas 

A pergunta a fazer agora é “qual o papel da AP nos dias de hoje?” 

A crise financeira veio mudar o cenário em que estes projectos se desenvolviam: a AP não 
tem dinheiro para fazer tudo o que fazia anteriormente 

Principal mudança que está a ocorrer: os organismos da AP hoje são um dos stakeholders, 
ao mesmo nível dos outros, já não dirige o processo, é parte dele 

Organismos da AP com muito know-how técnico acumulado, como é o caso da DLG mas 
estão a perdê-la porque as pessoas estão a ir-se embora (reestruturação do organismo) 

Antigamente trabalhava-se segundo abordagem top-down não-interactiva, hoje em dia 
ainda é top-down mas já é de forma colaborativa; a tendência é para, no futuro, haver um 
funcionamento em rede 

Fonte: Entrevistas realizadas em Krimpenerwaard 

Da análise do Quadro 10, pode-se retirar os seguintes aspectos: 

- a sustentabilidade vista como ponto de partida na concepção de projectos, isto é, primeira pergunta a 

responder será “como tornar este território sustentável?”, associada a um modelo de desenvolvimento que se 

pretende promover; 

- os projectos de implementação de politicas públicas devem levar em linha de conta o factor social, as 

pessoas e aquilo que são as suas ambições, expectativas e problemas; 
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- a Administração Pública está hoje em dia, em profunda e generalizada reestruturação, não só por razões 

económico-financeiras mas também por alteração dos paradigmas da governação e da sociedade em geral; 

- um dos efeitos da progressivamente menor disponibilidade de recursos (sobretudo financeiros) “obriga” a 

Administração Pública a procurar parceiros, com crescente tendência para se posicionar como um dos vários 

stakeholders envolvidos nestes processos; 

- a Administração Pública continua, no entanto, a ter características que lhe conferem um papel único, 

nomeadamente as competências e a sua posição imparcial que advém do facto de ter por objectivo o 

interesse público e não o particular (ou o próprio); 

- tanto as abordagens mais top-dowm como as bottom-up são necessárias, sendo que em termos evolutivos, 

as últimas têm vindo a ganhar um maior relevo. 

 

3.2.3.2 No Contexto dos Processos de Envolvimento de Stakeholders 

No que respeita aos processos de envolvimento dos stakeholders, retiram-se os principais aspectos 

que constam no Quadro 11. 

Quadro 11 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita ao Envolvimento de Stakeholders 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Envolvimento de 
stakeholders (geral) 

Quando se promove o planeamento interactivo, à partida nunca se sabe bem o resultado 
desse envolvimento 

Não é viável promover envolver grandes números de participantes de forma regular em 
projectos deste tipo, no espaço de tempo que é desejável os projectos demorarem 

Há decisões que têm de ser do tipo top-down, como, por exemplo, construir um novo canal 
que atravesse todo o Randstat 

Através destes processos, as pessoas sentem-se mais integradas, mais parte da sociedade 
em que estão inseridas, pois um dos objectivos destes processos é ligar pessoas 

É muito importante que o facilitador do processo tenha apenas um único “chefe”, uma única 
orientação 

O facilitador do processo tem de influenciar as partes envolvidas para obter um acordo e 
fazê-los cooperar, uma vez que todos ou alguns vão ter de ceder nalguma coisa pois é 
impossível que todas as partes realizem a 100% os seus objectivos próprios. Na Holanda 
existe uma nova terminologia para designar estes processos: “deal making” 

As pessoas envolvidas na equipa que facilita o processo têm de ter conhecimentos e 
características apropriadas, nem toda a gente se adequa a esta função 

Fonte: Entrevistas realizadas em Krimpenerwaard 

Assim, no que respeita a aspectos gerais relacionados com os processos de envolvimento de 

stakeholders, há que referir o seguinte: 

- os resultados obtidos de um processo desta natureza não são, à partida, previsíveis; 

- face aos prazos de que normalmente se dispõe para desenvolver um projecto de land development, não é 

viável envolver a totalidade dos stakeholders; 
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- em termos gerais, este processos conduzem a uma maior integração das pessoas no meio / sociedade em 

que se inserem, facilitando a comunicação e o estabelecimento de relações entre pessoas; 

- no âmbito destes projectos, é preciso ter consciência de que regra geral não é possível atingir a total 

satisfação dos objectivos de todos os stakeholders e que, por isso, todos têm de estar dispostos a ceder 

nalguma coisa: no fundo, trata-se de um processo de negociação que requer preparação no sentido de 

tentar, dentro do possível, prevenir conflitos e trabalho constante para imprimir um ritmo adequado e “obrigar” 

a que o processo progrida; 

- para conduzir eficazmente estes processos é necessário ter uma única orientação e é necessário conseguir 

identificar quais os reais problemas e dúvidas das pessoas, bem como os seus reais interesses; 

- estes processos não são fáceis de conceber nem de gerir, sendo conveniente que sejam facilitados e 

orientados por pessoas com a qualificação e características adequadas. 

Relativamente aos efeitos que foram referidos nas entrevistas como sendo resultantes de um 

processo de envolvimento de stakeholders, distinguimos os efeitos gerais dos obtidos como resultado deste 

processo em particular. Para além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.4.7, agrupámos 

os efeitos em três tipos: S – substantivos; P – processuais; C – contextuais. Dentro desta lógica, elaborámos 

o Quadro 12. 

Quadro 12 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita aos Efeitos do Processo de 

Envolvimento de Stakeholders 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Efeitos do processo de 
envolvimento de 
stakeholders 

Em Geral: 

Susbtantivos 

o facto de conciliar agendas, interesses, torna o projecto mais abrangente  

é impossível que todos os stakeholders envolvidos realizem a 100% os seus objectivos 
próprios 

Processuais 

Como forma de facilitar a comunicação, o recurso à visualização daquilo que se está a 
debater permite uma melhor compreensão entre os stakeholders 

estes processos de envolvimento de stakeholders podem tornar a fase de planeamento 
mais longa mas fazer poupar tempo na fase de execução do projecto 

Contextuais 

Estes processos são integradores das pessoas 

Estabelecem relações que vão para além do projecto 

Em Krimpenerwaard: 

Susbtantivos 

os stakeholders contribuíram com soluções para combinar a conservação da Natureza e as 
actividades de recreio de uma forma muito melhor do que os técnicos teriam projectado, 
bem como para a localização dessas áreas 

os stakeholders trouxeram novas ideias para afinar o projecto com as condições locais. 
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precisamos da percepção dos locais por forma a criarmos uma paisagem que seja 
reconhecível para eles, e que vá de encontro ao que já lá existe 

Processuais 

através das sessões interactivas (sketch-match) conseguimos elaborar uma proposta que 
vai de encontro aos elementos de paisagem que já lá existem e que as pessoas valorizam, 
dando assim um grande passo na aceitação do projecto por parte dos locais 

o processo está a levar tempo demais e a sofrer excessivas mudanças de orientação políica 
(associada ao financiamento), pelo que as pessoas estão a ficar frustradas 

a Water Board está satisfeita com o projecto; foi a primeira vez que trabalhou em 
colaboração com a DLG no planeamento do sistema de gestão da água 

Contextuais 

a opinião que os locais tinham sobre a DLG mudou mas não significativamente 

a K5-Gemente passou a envolver os stakeholders do projecto de Krimpenerwaard em 
diversas iniciativas que promove 

Fonte: Entrevistas realizadas em Krimpenerwaard 

 

No que respeita aos principais aspectos relacionados com os efeitos decorrentes do processo de 

envolvimento de stakeholders em Krimpenerwaard, destaca-se o seguinte: 

a) Em termos de efeitos substantivos (sobre o conteúdo do projecto) 

- o envolvimento de diferentes stakeholders que têm variados interesses, pode conduzir à integração no 

projecto de um maior número de questões, assuntos, temas o que poderá promover a integração 

intersectorial; 

- os stakeholders podem contribuir com novas ideias para soluções procuradas; 

- os stakeholders locais podem contribuir com uma melhor adaptação das soluções às condições específicas 

do território em questão e aos desejos/vontades das pessoas que irão usufruir dos resultados dos projectos; 

- podem ser gerados sentimentos de frustração, decepção ou de outro tipo, pelo facto de não ser possível 

concretizar a 100% os desejos de todos os stakeholders; 

b) Em termos de efeitos processuais 

- através do envolvimento dos stakeholders na fase de planeamento, pode-se conseguir uma melhor 

aceitação dos resultados do projecto na fase de implementação; esta maior adesão, pode tornar essa última 

fase mais célere; 

- a linguagem como veículo de comunicação é um factor em ter em conta, sendo o recurso à ilustração uma 

boa forma de conseguir uma efectiva compreensão entre interlocutores; 

- processos que se tornam excessivamente demorados e / ou sofrem remodelações, acabam por causar 

sentimentos de frustração nos stakeholders; 

- o facto de ter uma oportunidade de ter uma efectiva participação na elaboração do projecto, pode gerar 

sentimentos de satisfação nos stakeholders envolvidos; 
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c) Em termos de efeitos contextuais (efeitos que extravasam o contexto do projecto) 

- as relações que se estabelecem entre as pessoas podem ser úteis noutros contextos, fomentando a 

constituição de redes; 

- os conhecimentos estabelecidos no contexto do projecto podem servir de inspiração para o envolvimento 

desses stakeholders noutros contextos; 

- a cooperação entre stakeholders pode ser estimulada para além do projecto. 

 

No que respeita aos factores que influenciam os processos de envolvimento dos stakeholders, 

distinguem-se os factores gerais dos que foram referidos como afectando este processo em particular. Para 

além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.4.8, agrupámos os factores segundo dois 

tipos: P - os que se relacionam com o processo de envolvimento em si e S - os que se relacionam com os 

stakeholders. Dentro desta lógica, elaborámos o Quadro 13. 

Quadro 13 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita aos Factores que Interferem nos 

Processos 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Factores que interferem 
nos processos de 
envolvimento de 
stakeholders 

Geral: 

Processo 

Quanto maior a liberdade de negociação, mais rápido e eficaz poderá ser o processo 

É indispensável promover o envolvimento de todos os stakeholders relevantes 

Um dos factores de sucesso nas fases iniciais do processo, é falar sobre aquilo que é 
realista, aquilo que podemos promover, aquilo que os stakeholders podem esperar; é 
necessário honestidade acerca das limitações existentes e dos possíveis resultados 

O sentido de urgência (por exemplo, dado pela disponibilidade temporária de financiamento) 
é algo que pode ser utlizado para exercer pressão; há que exercer pressão constante para 
que o processo progrida; o segredo da progressão está na pressão constante 

É importante clarificar bem aquilo que se está a falar, descodificar linguagem; daí que por 
vezes, o facto de as pessoas poderem visualizar as possíveis soluções faça uma grande 
diferença (ex. técnica do sketch-match) 

A procura do consenso faz o processo demorar muito tempo 

É muito importante que o facilitador do processo tenha apenas um único “chefe 

Stakeholders 

As pessoas envolvidas na equipa que promove/facilita o processo têm de ter conhecimentos 
e características (skills) apropriadas a este contexto, nem toda a gente se adequa a este 
objectivo 

Em Krimpenerwaard: 

Processo 

O pacto estabelece / atribui um mandato para o objectivo de promover e estimular a 
cooperação a que os parceiros se “obrigaram”; o pacto dá o poder para o fazer 

Cada passo dado, cada decisão tomada não deveria ter retrocesso 
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A insuficiência de verbas para financiar a totalidade do projecto criou, na Província, a 
necessidade de procurar parceiros para colaborarem voluntariamente 

Tem havido uma sucessiva alteração dos objectivos no que toca à área destinada à 
conservação da Natureza 

É difícil manter o entusiasmo e a participação quando as pessoas já estão envolvidas e 
ouvem falar do projecto há 30 anos, com dores e frustrações acumuladas 

Stakeholders 

A Water Board tinha urgência na execução das obras do sistema de gestão de água porque 
as estações de bombagem e os canais que existiam eram muito velhos 

As pessoas em Krimpenerwaard já têm muitas dores e frustrações acumuladas, o que torna 
difícil mantê-las entusiasmadas no projecto e interessadas em participar 

Os locais não têm o mesmo tipo de preocupações: por exemplo, para eles a subsidência da 
turfa constitui um problema apenas quando as estradas ficam inundadas pela água de uma 
vala de drenagem; os agricultores estão conscientes da subsidência da turfa mas não estão 
preocupados com isso 

A selecção dos stakeholders foi feita com base no poder que exercem, dinheiro, influência e 
tipo de interesse; portanto, um primeiro nível, com poder de decisão onde estão os 
principais stakeholders no que respeita a esses parâmetros 

Fonte: Entrevistas realizadas em Krimpenerwaard 

No que respeita aos principais factores que foram referidos no contexto do processo de 

envolvimento de stakeholders em Krimpenerwaard, destaca-se o seguinte: 

- quanto maior a margem de negociação, mais fácil e rápido poderá ser o processo; 

- pode ser importante promover a consciencialização / fornecer informação por forma a que todos os 

stakeholders possam ter uma melhor percepção da realidade e dos assuntos em causa; 

- é importante ser honesto no que respeita aos possíveis resultados do projecto e gerir bem as expectativas; 

- o curso do projecto e do processo podem ser fortemente influenciados por factores externos, tais como 

financiamento, alterações de politicas do Governo, etc.; 

- a linguagem é importante como factor de  comunicação entre stakeholders; 

- o prazo em que o projecto se desenvolve é importante, podendo provocar sentimentos de frustração  e 

desânimo quando se prolonga por tempo excessivo; 

- é preciso exercer pressão para o processo avançar e o sentido de urgência pode ser um bom meio par ao 

fazer; 

- o consenso pode não ser necessário às tomadas de decisão, sendo por vezes um factor de prolongamento 

dos prazos; 

- as decisões não devem ter retrocesso; 

- é necessário envolver todos os stakeholders relevantes para o efeito pretendido; para tal, há que encontrar 

os critérios de selecção mais adequados. 
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3.2.4 Opinião dos Stakeholders sobre Efeitos e Factores dos Processos 

Tal como já foi exposto no Cap. 3.1, na sequência das entrevistas realizadas na Holanda, foi pedido 

a cada pessoa que preenchesse um inquérito cujo modelo encontra-se no Anexo 4. O objectivo deste 

inquérito foi obter dados para fazer uma análise sobre: os efeitos que potencialmente podem resultar dos 

processos de envolvimento de stakeholders e sua relação com a integração intersectorial e sobre os factores 

que afectam este tipo de processos, bem como a influência destes factores sobre o próprio processo de 

envolvimento dos stakeholders. Dos quinze entrevistados sobre Krimpenerwaard, apenas dois não 

responderam ao inquérito, pelo que a amostra sobre a qual este foi analisado é de 13 pessoas, o que se 

deve ter presente ao utilizar percentagens na consideração dos resultados obtidos. 

 

Efeitos Resultantes dos Processos de Envolvimento de Stakeholders 

No que respeita à primeira pergunta “Tendo em consideração a lista de efeitos na tabela abaixo, 

quais é que identifica como sendo resultantes de um processo de envolvimento de stakeholders? (Sim /Não)” 

verifica-se o seguinte: 

- houve apenas dois efeitos que tiveram 100% de respostas “Sim”; são eles “Partilha de conhecimento …” e 

“Melhor integração das necessidades e perspectivas locais…”; 

- houve dois efeitos em que houve mais respostas “Não” do que “Sim”; são eles “Alterações das relações 

tradicionais de poder e de conflito”, “Melhor gestão de conflitos de interesses” e “”Melhoria da capacidade de 

influência dos interesses menos organizados”; 

- houve três efeitos em que o número de respostas “Sim” foi mais baixo do que “Não” e que foram: 

“Alterações nas relações tradicionais de poder e de conflitos”, “Melhor gestão de conflitos de interesses” e 

“Melhoria da capacidade de influência dos interesses menos organizados”; houve um outro efeito em que o 

número de respostas “Sim” igualou o “Não”: foi este “Mais confiança nos organismos públicos,…”; 

- o efeito em que o número de respostas “Sim” foi o mais baixo de todos (5 dos 13 inquiridos) foi o “Melhoria 

da capacidade de influência dos interesses menos organizados”. 

Se ordenarmos os efeitos por ordem crescente da percentagem de respostas “Sim”, obtemos a 

Fig. 29, onde é interessante observar que nos extremos há mais certezas (para os três efeitos de cima e para 

os dois de baixo, todas as pessoas responderam “Sim” ou “Não”). 

Houve duas pessoas que apresentaram novos efeitos:  

 não reduz as reclamações /queixas / recursos;  

 soluções inesperadamente /surpreendentemente melhores. 
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Fig. 29 - Respostas Dadas à Pergunta “Quais destes efeitos é que identifica como sendo resultantes de um 

processo de envolvimento de stakeholders?” 

 

Fonte: Questionários realizados para o caso de estudo de Krimpenerwaard 

 

Relativamente à relação destes efeitos com a promoção da integração intersectorial, podemos 

verificar que houve três efeitos em relação aos quais todas as pessoas responderam “Sim” e que são “Melhor 

aprendizagem mútua …”, “Melhor integração das necessidades e perspectivas locais…” e “Partilha de 

conhecimento…”. Já os efeitos “Melhoria da capacidade de influência dos interesses menos organizados” e 

“Reforço das práticas democráticas …” foram os que tiveram maior número de pessoas a responder “Não” (4 

pessoas) e o efeito “Mais confiança nos organismos públicos …” foi aquele onde um maior número de 

pessoas não respondeu (também 4). Mantendo a ordem de apresentação dos vários efeitos que utilizámos 

acima, obtemos a Fig. 30. 
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Fig. 30 - Respostas dadas à pergunta “Quais destes efeitos é que considera que facilitam / promovem a 

integração intersectorial?” 

 

Fonte: inquéritos realizados para o caso de estudo de Krimpenerwaard 

 

Se pusermos lado a lado estas mesmas duas figuras, podemos verificar que a tendência de 

respostas afirmativas é semelhante nos dois casos, uma vez que a ordem dos efeitos é a mesma, e que as 

respostas “Não” da primeira figura são “substituídas” por um maior número de pessoas que não responderam 

na segunda figura. 
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Quanto ao grau de influência que cada efeito tem na promoção da integração intersectorial em 

projectos de land development, pode-se retirar o seguinte: 

- o grau zero (situação em que o efeito não tem influência) apenas foi empregue por uma pessoa para os 

efeitos “Melhoria da capacidade estratégica dos decisores”, “Responsabilidades mais partilhadas na tomada 

de decisão”, “Mais confiança nos organismos públicos …” e “Reforço das práticas democráticas…”; 

- os efeitos onde houve mais pessoas a atribuir o grau cinco foram “Melhor informação dos stakeholders e/ou 

do público → mais transparência …” (5 pessoas) e “Mais confiança nos organismos públicos …” (4 pessoas); 

- os efeitos que obtiveram mais pessoas a atribuir graus 4 e 5 foram “Partilha de conhecimento …” (69% das 

pessoas), “Melhor integração das necessidades e perspectivas locais…” (69% das pessoas) e “Definição de 

opções com maior aceitação social …” (62% das pessoas). 

Em conclusão, os efeitos dos processos que obtiveram maior reconhecimento por parte dos 

inquiridos foram: “Partilha de conhecimento …” e “Melhor integração das necessidades e perspectivas 

locais…” em primeiro lugar e depois “Implementação facilitada…”, seguida de “Motivação e pertença” e 

“Aprendizagem mútua”.  

Por outro lado, os efeitos mais relevantes em termos de influência sobre a integração intersectorial 

(porque tiveram as maiores percentagens de pessoas a reconhecê-los como resultantes dos processos de 

envolvimento de stakeholders, tiveram as maiores percentagens de pessoas a reconhecê-los como influentes 

em termos de integração intersectorial e porque lhes foram reconhecidos os maiores graus de influência na 

promoção dessa mesma integração) são: 

 Partilha de conhecimento → melhoria da qualidade da base de conhecimento de apoio à 

tomada de decisão e um melhor uso da informação existente; 

 Melhor integração das necessidades e perspectivas locais, nas soluções encontradas; 

 Definição de opções com maior aceitação social → maior suporte às decisões tomadas. 

 

Factores que Influenciam os Processos de Envolvimento de Stakeholders 

No que respeita aos factores que influenciam os processos foi apresentada uma lista de 17 factores 

em relação aos quais foram feitas duas perguntas aos inquiridos, sendo a primeira “Quais destes factores é 

que considera que influenciam um processo de envolvimento de stakeholders?”, cujas respostas 

encontram-se traduzidas na Fig. 31. Da análise às respostas a esta pergunta, retira-se o seguinte: 

- a percentagem de respostas afirmativas variaram entre 100% e 76,9% (cor azul com grande predomínio na 

Fig. 31); 

- os factores que tiveram 100% dos inquiridos a responderem “Sim” foram: “Características das pessoas 

envolvidas…”, “Stakeholders sentem que a sua opinião é considerada”, “Concepção do processo de 

envolvimento”, “Tipo de stakeholders envolvidos…” e “Contexto cultural e institucional…”; 
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- o factor que obteve a mais alta percentagem (23%) de pessoas a responderem “Não” foi “Objectivos do 

projecto e principais características…”; 

- houve apenas dois factores em que houve uma pessoa que não respondeu: “Relação entre as fases do 

projecto e a implementação do processo de envolvimento dos stakeholders” e “Implementação do processo, 

técnicas utilizadas, capacidade…” (portanto, não houve muitas dúvidas nas respostas a atribuir). 

Fig. 31 - Respostas dadas à pergunta “Quais destes factores é que considera que influenciam um processo 

de envolvimento de stakeholders?” 

 

Fonte: inquéritos realizados para o caso de estudo de Krimpenerwaar 

 

No que respeita à solicitação de indicação de outros factores, houve 4 inquiridos que acrescentaram 

novos factores. São estes: 

 liderança (pessoa / entidade que lidera: características, modo como o faz); 

 capacidade de liderar pessoas em grupos; 

 valorizar os pequenos sucessos; 

 ter a possibilidade de combinar interesses gerais com interesses particulares / privados; 

 ter a confiança dos colegas e chefias do seu próprio organismo; 

 local, espaço utilizado para as reuniões ou eventos, equipamento (modo como a mesa das reuniões 

é disposta, o facto de o local ser terreno conhecido dos participantes, utilização de microfones, 

utilização de mapas, datashow, ecrã, etc.). 

No que diz respeito à segunda pergunta “Como é que considera que se faz sentir o grau de 

influência destes factores num processo de envolvimento de stakeholders?”, os aspectos mais relevantes a 

referir são: 
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- o grau zero foi atribuído por uma pessoa aos factores “Implementação do processo, técnicas utilizadas, 

capacidade…”, “Legitimidade da entidade líder e dos representantes dos stakeholders” e “Compromisso da 

entidade líder …”; 

- o grau cinco foi atribuído em maior percentagem, aos factores “Stakeholders sentem que a sua opinião é 

considerada” (62% das pessoas), “História passada…”, “Tipo de stakeholders envolvidos …”, “Transparência 

na tomada de decisão – responsabilização” e “Características das pessoas envolvidas …” (com 46% das 

pessoas); 

- houve três factores em que só foram atribuídos os três níveis mais elevados da escala definida: “Tipo de 

stakeholders envolvidos…”, “Suficiente informação é fornecida aos stakeholders” e “Stakeholders sentem que 

a sua opinião é considerada”; 

- no que respeita aos dois graus superiores da escala definida, verifica-se que os factores com maior 

percentagem de respostas são “Características das pessoas envolvidas…” (com 100% das pessoas), 

”Contexto cultural e institucional …”, “Stakeholders sentem que a sua opinião é considerada” (ambos com 

85% das pessoas) e “Tipo de stakeholders envolvidos” (77% das pessoas). 

Em conclusão, os factores que influenciam este tipo de processos e que são considerados mais 

relevantes (porque têm maior percentagem de respostas a atribuir-lhes o grau cinco da escala e porque têm 

maiores percentagens de respostas no conjunto dos graus quatro e cinco) são:  

 Stakeholders sentem que a sua opinião é considerada; 

 Tipo de stakeholders envolvidos (conhecimento, influência, poder, interesse); 

 Características das pessoas envolvidas (educação e experiência em processos deste tipo, 

capacidade de comunicação, motivação, compromisso, …). 

 

3.2.5 Síntese Conclusiva 

Reflectindo sobre todos os aspectos discutidos neste capítulo relativo ao caso de estudo de 

Krimpenerwaard, salientamos como mais relevantes os seguintes: 

- a sustentabilidade não é um objectivo mas um ponto de partida nos projectos de land development com 

base na qual se constrói o modelo de desenvolvimento a implementar no território em causa; 

- a Administração Pública tem um carácter diferente de todas as outras entidades e tem, hoje em dia, uma 

maior necessidade de desenvolver este tipo de processos; 

- este tipo de processos são difíceis de conceber e de gerir e podem ter resultados que não estavam 

inicialmente previstos, sendo necessário competências específicas para o fazer; 

- trata-se de processos de negociação, em que todos os stakeholders têm um interesse (ou mais) mas onde 

frequentemente não é possível que todos satisfaçam em absoluto todos os seus interesses; 

- estes processos têm uma série de efeitos, tais como a integração de diferentes tipos de conhecimento, 

promoção de soluções inovadoras, melhor adaptação das soluções às condições locais ou maior aceitação 

dos resultados do projecto, entre outros; 
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- no entanto, podem tornar o processo mais demorado pelo menos na fase de planeamento, podem causar 

sentimentos de frustração, têm resultados que não são previsíveis e podem pôr em causa o projecto se mal 

conduzidos; 

- mas também têm efeitos que vão além do contexto do próprio projecto, tais como o estímulo e a motivação 

das pessoas, fomento de relações mais próximas e estabelecimento de redes; 

- os efeitos que são mais reconhecidos pelos stakeholders são a partilha de conhecimentos, a melhor 

integração das necessidades e perspectivas locais, a implementação facilitada, a motivação sentimento de 

pertença, a aprendizagem mútua; 

- os efeitos que poderão ter uma maior influência positiva na promoção da integração intersectorial são a 

partilha de conhecimentos, a melhor integração das necessidades e perspectivas locais e a definição de 

opções com maior aceitação social; 

- estes processos sofrem a influência de uma série de factores, tais como o prazo disponível, a selecção de 

stakeholders feita, os níveis de participação definidos, a comunicação entre stakeholders, entre outros; 

- os factores considerados pelos stakeholders como mais relevantes são o facto de os stakeholders sentirem 

que a sua opinião é considerada, o tipo de stakeholders envolvidos e as características das pessoas 

envolvidas. 

 

Em particular, da experiência com o processo desenvolvido em Krimpenerwaard retiramos também 

alguns aspectos que poderão servir de orientação para um futuro processo que venhamos a conceber. São 

estes: 

 o pacto de cooperação assinado entre parceiros, que não tem qualquer “suporte” legal mas 

que pode constituir uma boa maneira de formalizar compromissos e de definir uma agenda 

comum (embora, em termos gerais, seja preciso pensar com cuidado para que não se 

torne demasiado restritivo face a desenvolvimentos futuros imprevistos e desejáveis); 

 associar a um acordo entre parceiros, uma efectiva partilha de responsabilidades caso 

contrário, não vale a pena estabelecer esse acordo que não pode ser um objectivo por si 

só) 

 associada ao pacto, houve partilha de recursos financeiros, o que viabilizou a execução do 

projecto e contribuiu para um sentimento de co-propriedade dos resultados do projecto 

entre os parceiros; 

 houve um efectivo planeamento colaborativo nalgumas áreas técnicas, criando 

oportunidades para melhorar a qualidade global do projecto e para a promoção de um 

modelo de desenvolvimento para a área que é mais sustentável (como no caso da Water 

Board que trabalhou em conjunto com a DLG no plano de gestão da água); 

 foi definida uma estrutura organizacional que, embora demasiado complexa pode servir de 

inspiração; 

 ter sempre cuidado com a transparência das decisões, com a comunicação entre parceiros 

e com a permanente disponibilização de informação. 
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3.3 Caso de Estudo do Baixo Vouga Lagunar, Portugal 

 

Este caso de estudo corresponde a um projecto de land development localizado no Baixo Vouga 

Lagunar, em Portugal. A área de estudo é de cerca de 3.000 ha cuja localização pode ser vista na Fig. 32. 

 

Fig. 32 - Localização do Baixo Vouga Lagunar, Portugal 

   

Fonte: DGADR/DGT (2012) Fonte: adaptado de DGADR (2011) 
Fonte: adaptado de DGADR 

(2011) 

A informação recolhida para proceder à caracterização da área de estudo e para relatar o historial 

do projecto teve as seguintes fontes: Andresen et al., (2001), IHERA / PDAV (1997), DGADR (2012) e as 

entrevistas que foram realizadas no contexto desta dissertação. 

 

3.3.1 Projecto de Land Development do Baixo Vouga Lagunar 

Em 1975 foi elaborado o Plano Geral do “Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Vouga”, após o que 

se seguiram diversas etapas, sendo que em 1984 foi criado o Gabinete de Estudos do Baixo Vouga, altura 

em que se pode dizer que o projecto de land development do Baixo Vouga Lagunar teve início. No entanto, 

até à data este projecto não foi concluído, aguardando desde 2006 financiamento para a execução. Trata-se 

de um projecto localizado numa zona ambientalmente sensível, cuja abordagem inicial foi sectorial mas que 

foi alvo de reformulação posterior em resultado de circunstâncias várias, tal como iremos expor adiante. O 

Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga foi criado com o objectivo geral de permitir o aproveitamento 

das potencialidades agrícolas da região, tendo sido planeadas intervenções ao nível das redes de drenagem, 

rega e viária e da estrutura fundiária. A reformulação a que acima nos referimos teve como objectivo 

principal, conciliar os interesses da actividade agrícola com os da conservação da Natureza. 
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3.3.1.1 Enquadramento do Projecto na Região 

Os 3.000 ha do Baixo Vouga Lagunar localizam-se na NUT II Centro e abrangem parte da área de 

três municípios: Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja, como se pode ver na Fig. 30 atrás apresentada. 

Todo o território em estudo está incluído simultaneamente na Reserva Agrícola Nacional – RAN e na 

Reserva Ecológica Nacional – REN dos três Planos Directores Municipais – PDM, sendo que, no caso da 

REN, está classificado como “leitos de cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias” ou “áreas de 

máxima infiltração”. Refira-se que, neste momento, estes três PDM encontram-se em revisão, estando a área 

do Baixo Vouga Lagunar demarcada em todos eles e definida como zona de intervenção do Projecto de 

Desenvolvimento Agrícola do Vouga – PDAV, sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). 

Por outro lado, todo este território também se encontra integrado numa Zona de Protecção Especial 

- ZPE para Aves Selvagens, a ZPE n.º 11 “Ria de Aveiro” (Fig. 33), criada em 1999 (DL n.º 384-B/99, de 23 

de Setembro). 

Fig. 33 - Localização do Baixo Vouga Lagunar na ZPE “Ria de Aveiro” 

 

 Legenda: 

 

ZPE 

 BVL 

Fonte: DGADR (2012) 

Trata-se de um território que está rodeado a norte, este e sul por diversos centros urbanos, tal como 

se pode observar na Fig. 34: Murtosa, Estarreja, Salreu, Canelas, Fermelã, Angeja, Cacia e Aveiro 

assinalados com sinalética de cor amarela. Nesta mesma imagem também é visível a proximidade do porto 

de Aveiro. Aliás, (Andresen et al., 2001) referem o impacte, sobre o Baixo Vouga Lagunar, que têm tido as 

obras sucessivamente levadas a cabo no Porto de Aveiro e que tão fortemente terão contribuído para o 

problema causado pelo efeito das marés e pela intrusão salina no território em estudo. O equilíbrio que 
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existia na ria de Aveiro foi abalado quando, na década de quarenta do século passado e posteriormente, 

foram executadas uma série de obras no porto de Aveiro e dragagens na ria com o objectivo de facilitar a 

entrada de navios de maior capacidade. Em consequência, passou a entrar uma maior quantidade de água 

salgada na ria e os efeitos das marés passaram a fazer-se sentir em zonas onde anteriormente não eram um 

problema, tal como no caso do Baixo Vouga Lagunar. Embora exista um sistema tradicional de defesa 

(constituído por motas construídas a partir de terra e materiais de deposição), este está obsoleto e é cada 

vez menos eficaz na sua função (o que é piorado pelo efeito das cheias dos rios que periodicamente 

ocorrem, em consequência das quais, abrem-se rombos neste sistema e dá-se a entrada de água salgada 

pelos terrenos agrícolas). 

 

Fig. 34 - Centros urbanos (sinalética amarela) a circundar o Baixo Vouga Lagunar (limite vermelho) 

 

Fonte: adaptado do Google maps (2010) 

Por outro lado, praticamente todo o território em estudo encontra-se incluído na área de influência 

da Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A., criada 

em Janeiro de 2009. A missão desta sociedade consiste na gestão, coordenação e execução do investimento 

a realizar no âmbito do Programa Polis Litoral Ria de Aveiro – Operação Integrada de Requalificação e 

Valorização da Ria de Aveiro, o que inclui acções para promover a valorização e requalificação ambiental e 

urbana, dinamização de actividades turísticas, culturais, de lazer e de outras intervenções que contribuam 

para o desenvolvimento económico e social da sua área de intervenção. No seu todo, a área de intervenção 

da Polis Litoral Ria de Aveiro estende-se por 37.000 ha, abrangendo os concelhos de Águeda, Albergaria-a-

Velha, Aveiro, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, 

tal como assinalado na Fig. 35. 
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Fig. 35 - Área de Intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro (tonalidade intermédia da cor azul) 

 

Fonte: site da Polis Litoral Ria de Aveiro (2012) 

No contexto da intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro foi estabelecido um Plano de Intervenção 

que engloba quatro tipos de acções: (1) protecção e requalificação da zona costeira e lagunar visando e 

prevenção de riscos, (2) protecção e valorização do património natural e paisagístico, (3) valorização dos 

recursos como factor de competitividade económica e social e (4) promoção e dinamização da vivência da 

Ria. De entre os diversos estudos efectuados e acções que estão a ser equacionadas, existem diversas 

intervenções que, se forem levadas a cabo, poderão exercer diversos tipos de interferência na área em 

estudo, nomeadamente: execução de um troço de dique de defesa que irá ligar a um outro já existente, vias 

ecológicas cicláveis (algumas destas previstas para a área do Baixo Vouga Lagunar) e a concepção de três 

espaços de lazer e estadia (com a criação de miradouros, percursos variados, etc.). 

Paralelamente, a Câmara Municipal de Estarreja tem vindo a desenvolver o Projecto Bioria desde 

2005, com vista à requalificação de zonas ambientalmente degradadas do Baixo Vouga Lagunar e a 

promoção deste território junto da população e dos visitantes do concelho. Basicamente, consiste numa rede 

de percursos pedestres e cicláveis dotada de painéis informativos e estruturas de apoio que permitem ao 

visitantes usufruir do local e dos valores naturais presentes e de um Centro de Interpretação Ambiental que 

constitui o ponto de recepção dos visitantes e um pólo de dinamização de actividades de sensibilização 

ambiental. Tanto os percursos como este centro interpretativo desenvolvem-se dentro do perímetro do Baixo 

Vouga Lagunar. 
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Existem ainda dois elementos externos ao limite da nossa área de estudo mas com forte 

interferência na gestão da água na zona do Baixo Vouga Lagunar. São estes a unidade industrial da celulose 

de Cacia e a barragem de Ribeiradio-Ermida. 

Efectivamente, a unidade industrial da celulose de Cacia, do Grupo Portucel-Soporcel está instalada 

desde 1953 nos terrenos adjacentes à margem esquerda do rio Vouga, próximo mas fora do Baixo Vouga 

Lagunar. Esta fábrica necessita de água de qualidade (doce), que é captada no rio Vouga, o que faz dela um 

dos grandes utilizadores de água deste. No entanto, tem-se verificado que durante os meses de estiagem e 

desde há cerca de 50 anos, a fábrica tem investido verbas importantes na defesa da qualidade da água 

contra a contaminação com água salgada proveniente da ria. Sendo este um factor decisivo e indispensável 

para manter a actividade fabril, a celulose de Cacia executa dois açudes móveis que, no início da época 

chuvosa (Outubro-Novembro), são desmontados. Estas estruturas, além de protegerem a captação fabril, 

garantem a qualidade da água nas captações que fazem o abastecimento de água aos campos agrícolas e 

sistemas húmidos dulçaquícolas não só no Baixo Vouga Lagunar.  

No que respeita ao Aproveitamento Hidroeléctrico Ribeiradio-Ermida, da responsabilidade da EDP, 

está em curso a fase de construção que deverá estar concluída em 2013. Para além da produção de energia 

eléctrica, tem alguns objectivos de abastecimento urbano e industrial e de controlo da cunha salina no Baixo 

Vouga. De facto, a DIA prevê que desempenhe um papel importante no controlo da cunha salina, 

contribuindo para a reserva de um “caudal de despoluição” mínimo.  

 

3.3.1.2 Historial e Problemática do Projecto 

Como foi atrás referido, em 1975 foi elaborado o plano geral do “Aproveitamento Hidráulico da Bacia 

do Vouga”, na sequência do qual foi, depois, criado o Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga – 

PDAV com o objectivo geral de permitir o aproveitamento das potencialidades agrícolas da região, através de 

intervenções ao nível das redes de drenagem, rega e viária e da estrutura fundiária.  

O Plano Geral do “Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Vouga” abrangia uma área de cerca de 

12.000 ha, tendo esta área sido dividida em dez blocos hidráulicos, sendo um deles o do Baixo Vouga 

Lagunar – BVL, tal como se pode ver na Fig. 36. 

Na década de oitenta do século passado, é criado o Gabinete de Estudos do Baixo Vouga e 

concluído o Estudo Complementar do Plano Integrado do Desenvolvimento do Baixo Vouga Lagunar. Depois 

de concluída a primeira fase de planeamento, em Abril de 1989 é elaborado o Estudo de Impacte Ambiental e 

Socioeconómico do Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, pela 

Universidade de Aveiro. 
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Fig. 36 - Blocos do “Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Vouga” 

 

Fonte: DGADR (2012) 

Num sistema de faseamento da totalidade da intervenção no Baixo Vouga Lagunar, em 1992 é 

concluído o projecto de execução do dique de protecção contra as marés, com 10 km de desenvolvimento e 

quatro estruturas hidráulicas a implantar na intersecção desse dique com quatro linhas de água. Depois de 

obtidas as devidas permissões no que respeitava à RAN e à REN e a autorização da Ministra do Ambiente e 

Recursos Naturais, a consignação da obra para a execução do troço médio do dique de protecção contra as 

marés e de uma das estruturas hidráulicas, foi efectuada em 1995, empreitada que veio a ser concluída em 

1999. No procedimento que antecedeu a autorização da Senhora Ministra, a Direcção-Geral do Ambiente 

considerou que a obra em causa referia-se à reconstrução de estruturas já existentes (o sistema tradicional 

de defesa contra o efeito das marés) e não a novas estruturas. Assim sendo, a obra foi isenta de processo de 

Avaliação do Impacte Ambiental. 

Entretanto, em 1995, foi criado o Aproveitamento Hidroagrícola da Bacia do Vouga, obra classificada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/95 (DR n.º 219, I Série B, de 21-09-1995) como pertencendo 

ao grupo II, isto é, obra de interesse regional com elevado interesse para o desenvolvimento agrícola da 

região (segundo o Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de Abril). De acordo com a legislação em vigor, ainda em 

1995, é constituída por escritura pública, a Associação de Beneficiários do Baixo Vouga Lagunar - ABBVL 

(pessoa colectiva de direito público). 
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Só que, em Junho de 1995, é apresentada uma queixa por duas organizações não-governamentais 

ambientalistas, contra o Estado Português junto do Ministério Público da Comarca de Aveiro e na Comissão 

Europeia, alegando fundamentalmente a infracção de normas legais nacionais, internacionais e comunitárias 

destinadas à protecção ecológica e chamando a atenção para a ameaça eminente na Ria de Aveiro devida 

ao Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga - PDAV, com a construção do dique que, supostamente, 

iria drenar a área e impedir a circulação da água salgada, destruindo uma zona húmida de importância 

fundamental para Portugal e para a Europa e o emparcelamento de 4.000 ha. Esta queixa foi registada na 

Comissão Europeia (Processo de Queixa n.º P-95/4554), que considerou então que Portugal estava em 

incumprimento por infracção da Directiva 85/337/CEE (vulgo Directiva de AIA), da Directiva 79/409/CEE 

(vulgo Directiva Aves) e da Directiva 92/43/CEE (vulgo Directiva Habitats). A partir daqui a execução do 

projecto parou e houve que resolver este conflito. 

A primeira consequência desta queixa foi a criação de uma Comissão Técnica de Acompanhamento 

interministerial com a incumbência de acompanhar as acções do Instituto de Estruturas Agrárias e 

Desenvolvimento Rural – IEADR (sucessor da DGHEA e antecessor da DGADR neste contexto) no Baixo 

Vouga Lagunar, condicionando a realização de quaisquer novos projectos ou obras neste bloco à prévia 

sujeição a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental. Por outro lado, com o objectivo de dar uma nova 

orientação à intervenção planeada no Baixo Vouga Lagunar, a equipa de projecto elaborou o trabalho 

“Princípios e orientações das intervenções do MADRP para a área do BVL” (1997). Uma vez concluído, este 

trabalho foi objecto de sessões de apresentação a diversas entidades, nomeadamente organizações 

não-governamentais ambientalistas, após o que foi obtido um conjunto de pareceres favoráveis por parte das 

várias entidades. Em consequência, houve que adaptar a intervenção planeada a estes novos princípios e 

rever o anterior projecto, o que foi feito pelo Instituto de Hidráulica, Estruturas Rurais e Ambiente – IHERA 

(sucessor do IEADR e antecessor da DGADR neste contexto) e ficou concluído no início de 2000. Nesta 

altura, o projecto de desenvolvimento agrícola do Baixo Vouga Lagunar foi objecto de um novo Estudo de 

Impacte Ambiental – EIA, pela Universidade de Aveiro. 

Em resultado das conclusões deste EIA, em 2002 foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental 

- DIA com parecer favorável condicionado ao cumprimento do parecer da Comissão de Avaliação e das 

medidas de monitorização e mitigadoras propostas no EIA. 

Consequentemente, o Estado Português solicitou a revisão do pretenso incumprimento da 

legislação comunitária e, depois de mais algumas diligências, em Julho de 2003, o Instituto de 

Desenvolvimento Rural e Hidráulica – IDRHa (sucessor do IHERA e antecessor da DGADR neste contexto) 

foi informado de que a Comissão Europeia decidira arquivar o processo de queixa contra o Estado 

Português. 

Nesta fase, as intervenções previstas para o Baixo Vouga Lagunar tinham os seguintes objectivos: 

 travar a degradação progressiva dos solos agrícolas pela acção das águas salgadas e poluídas 

provenientes da ria de Aveiro; 
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 promover o controlo das cheias;  

 intervir nas redes de drenagem, de rega e de caminhos e ainda sobre a estrutura da propriedade;  

 possibilitar simultaneamente o aumento da biodiversidade e garantir condições para a continuação 

da actividade agrícola de regime extensivo nesta área. 

Na sequência de todo o processo atrás referido havia que, por um lado, implementar um plano de 

monitorização de diversos parâmetros de acordo com a DIA (para fixação da situação de referência do BVL 

no contexto da AIA) e, por outro lado, proceder à elaboração do Projecto de Execução das Infra-estruturas 

Primárias (que comportava a execução dos sistemas de protecção contra as marés e a reabilitação das 

redes primárias de drenagem e da estrutura verde primária ou sebes de compartimentação). O financiamento 

de foi aprovado no Programa AGRO, os planos de monitorização foram implementados no período 2004-

2007, mas a elaboração dos projectos dos sistemas primários não teve seguimento por dois motivos que se 

sucederam no tempo: primeiro, não foi possível fazer a adjudicação para a elaboração dos projectos; depois, 

faltou o financiamento para o fazer. Ficou-se, então, a aguardar a disponibilização de verbas no PRODER 

para financiamento dos trabalhos em falta (elaboração do projecto de execução dos restantes troços do 

dique de defesa e das outras intervenções nos sistemas primários e do respectivo RECAPE), o que nunca 

veio a suceder até à corrente data, pelo que não houve qualquer progresso posterior no que respeita à 

intervenção do Ministério que havia sido planeada para o Baixo Vouga Lagunar. 

O orçamento estimado para a execução da 1ª fase dos sistemas primários de defesa e drenagem do 

Baixo Vouga Lagunar é de cerca de 22 milhões de euros. 

 

É unanimemente aceite que a preservação deste território com as valências que actualmente o 

caracterizam, encontra-se sob o efeito de algumas ameaças, sendo a mais premente, a que resulta dos 

efeitos das marés e da intrusão salina. Tal como ficou explícito no Estudo de Impacte Ambiental (Andresen et 

al., 2001), a manutenção daquela que era, àquela data, a “situação de referência” já era de todo 

desaconselhada uma vez que a evolução do estado das infra-estruturas dos sistemas de defesa dos efeitos 

das marés e das cheias tenderia no sentido da degradação, conduzindo ao abandono dos terrenos por parte 

dos agricultores, em resultado da intrusão salina e consequente salinização da água e dos solos, do 

encharcamento dos campos e da dificuldade de circulação. Este estudo também sublinha o facto de a 

manutenção da actividade agrícola na região ser uma peça fundamental para a preservação dos habitats que 

se pretendem proteger e conservar, pelo que apresenta várias recomendações no sentido de uma 

intervenção que contemple soluções flexíveis e integradoras dos interesses dos sectores agricultura e 

ambiente. 

Efectivamente, este território, fortemente humanizado, caracteriza-se pela estreita interligação entre 

os valores naturais existentes (biodiversidade e paisagem) e o tipo de uso do solo (agrícola). Como se pode 

observar pela Fig. 37, o uso de solo dominante no Baixo Vouga Lagunar é o agrícola (verde), pese embora o 

inculto produtivo (laranja) corresponda a áreas de vegetação natural constituída por junco que vai tendo 
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alguma gestão humana, uma vez que são utilizadas na actividade pecuária (na cama do gado), daí a 

designação da classe de uso. Se comparamos as duas cartas desta figura, podemos observar que esta 

classe de uso tem vindo a aumentar a sua expressão na área em estudo, sobretudo a Norte, por efeito da 

intrusão salina. No que respeita à classe designada “improdutivo” (padrão riscado cinza), corresponde a 

terrenos que, devido ao teor excessivo de sal no solo, não são passíveis de utilização agrícola (pelo menos, 

no que respeita aos sistema agrícolas existentes nesta área). Pode-se verificar que esta classe, que não era 

visível na carta de 2000, surge com relativa expressão na carta do levantamento realizado em 2011 (mancha 

a sudoeste do perímetro). 

Fig. 37 - Cartas de Uso do Solo a Partir de Levantamento de Campo Realizado em 2000 e em 2011 

  

Fonte: DGADR (2012) Fonte: DGADR (2012) 

 

A actividade agrícola existente divide-se basicamente entre duas realidades: a das explorações de 

maior dimensão (com área total acima dos 4 ha) e a das explorações que se destinam ao autoconsumo. A 

actividade das primeiras baseia-se na produção leiteira (o que poderá constituir um factor de alguma 

fragilidade, pela extrema dependência do mercado leiteiro). Estas explorações agrícolas caracterizam-se por 

incluírem parcelas no Baixo Vouga Lagunar com sistemas culturais constituídos pela sucessão milho e 

consociação forrageira, por prados naturais e por prados melhorados ou semeados. Consequentemente, em 

termos de ocupação cultural podemos ver na Fig. 38 que, nas áreas de uso agrícola, predomina o milho / 

azevém, milho / pastagem ou as pastagens (cor amarela e tons de verde). 
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Fig. 38 - Ocupação Cultural no Baixo Vouga Lagunar, em 2011 

 

Fonte: DGADR (2012) 

Face ao que foi atrás exposto, depreende-se que a actividade agrícola no Baixo Vouga Lagunar 

depara-se com alguns problemas, sendo o de maior impacto, o efeito da salinização progressiva do solo e da 

água subterrânea e os efeitos das cheias dos rios. Para além destes, existem outras ameaças associadas à 

manutenção da actividade agrícola, nomeadamente: uma população de agricultores envelhecida (problema 

geral no país, em que a agricultura não é uma actividade atractiva para as gerações mais jovens) e uma 

estrutura predial extremamente fragmentada, tal como se pode observar na Fig. 39. Efectivamente, numa 

área cerca de 2.638 ha, existem cerca de 9.300 prédios, pertencentes a cerca de 3.800 proprietários 

(segundo dados de finais dos anos noventa do século passado), ou seja, a área média por proprietário é de 

0,7 ha e a área média por prédio é de 0,3 ha.  

 



120 
 

Fig. 39 - Estrutura Predial da Propriedade (dados de finais de 1990) 

 

Fonte: DGADR (2011) 

Associados à actividade agrícola, existem três outros aspectos que caracterizam este território e que 

importa referir pela sua relevância em termos da biodiversidade e paisagem existentes neste território: 

 a cultura do arroz que, nos tempos em que o mercado era mais favorável, teve outra expressão 

nesta região, ainda subsiste no Baixo Vouga Lagunar (com uma área de cerca de 90 ha) devido ao 

interesse ambiental que tem, uma vez que se encontra associado ao ecossistema de algumas das 

aves que são protegidas nesta ZPE; 

 dentro da actividade pecuária, existem nesta área diversos efectivos da raça marinhoa que é uma 

raça de bovinos para produção de carne, que é endémica e protegida e que encontra nesta região o 

seu solar; 

 a utilização de sebes para delimitar as parcelas de terreno que se encontram associadas as três 

funções (protecção dos ventos, ensombramento e confinação do gado) e constituem um elemento 

característico associado ao “Bocage” (ver Fig. 40); estas sebes têm de ser geridas (corte regular do 

excesso de biomassa) pois caso contrário, esta vegetação invade a parcela e esta transforma-se 

num bosquete, o que leva à perda do valor paisagístico do “Bocage”; por outro lado, devido às 
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espécies florísticas que as constituem, a manutenção destas sebes é incompatível com a 

salinização da água doce. 

Fig. 40 - Paisagem Característica do “Bocage” 

  

Fonte: autora (2010) Fonte: Crespo (2003) 

Em termos de valores naturais, destacam-se neste território a presença de habitats e de espécies da 

fauna e flora de interesse para a conservação da Natureza, alguns protegidos como é o caso de algumas 

espécies da avifauna (Ria de Aveiro classificada pelo DL n.º 384 B/99 de 23 de Setembro como ZPE, código 

de sítio PTZPE0004) e um tipo de paisagem de carácter único na região sul do continente europeu que é o 

“Bocage”.  

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental (Andresen et al., 2001), os habitats existentes no 

Baixo Vouga Lagunar são: (1) Sistemas húmidos: sapal, juncal, caniçal e bancos intermareais; (2) 

corredores: rios, esteiros e valas; (3) “Bocage”; (4) campos abertos: arrozais, pastagens permanentes e 

terrenos agrícolas. 

No que respeita à paisagem, este mesmo estudo define, neste território, três unidades homogéneas: 

o “Bocage”, os sistemas húmidos e os campos abertos. Dentro destes tipos, realce para o “Bocage” pois a 

rede de sebes arbóreo-arbustivas que o caracterizam constitui um factor de distinção, cujo valor é acrescido 

pela sua raridade na paisagem portuguesa, tal como foi atrás referido. 

Face ao que foi atrás exposto, importa reter que existe uma série de ameaças à manutenção das múltiplas 

valências deste território, das quais destacamos pelo presente e potencial impacto: 

 a intrusão salina e o efeito das marés; 

 as cheias dos rios (também associadas à destruição do sistema tradicional de defesa do 

efeito das marés); 

 a fragilidade da manutenção de uma agricultura equilibrada com os propósitos de 

conservação da Natureza. 

Do que foi exposto, pode-se concluir que a intervenção no Baixo Vouga Lagunar deverá, 

necessariamente, de passar por uma abordagem integrada, visando a compatibilidade da actividade agrícola 
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com a preservação da biodiversidade e da paisagem. Para tal, há que promover a manutenção de uma 

actividade agrícola que seja económica e ambientalmente sustentável, executar as infra-estruturas 

indispensáveis à defesa dos valores naturais e a essa actividade agrícola e promover a efectiva conservação 

da Natureza. Estes propósitos devem ser desenvolvidos de um modo participado pelos stakeholders 

considerados relevantes no contexto em que nos situamos. 

 

3.3.2 Processo de Envolvimento dos Stakeholders 

Ao longo dos vários anos em que o Projecto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga se desenrolou, 

houve envolvimento das partes interessadas “à maneira tradicional”, isto é, em função da legislação em vigor 

e das competências formais das diversas entidades, à medida que a necessidade surgia, como 

consequência “natural” do projecto, por vezes dependendo da experiência e sensibilidade das pessoas nas 

equipas. No contexto deste projecto, em particular, até houve necessidade de promover um maior 

envolvimento de algumas entidades (tais como a Universidade de Aveiro e as organizações não-

governamentais ambientalistas) face àquilo que era a prática corrente, em resultado das circunstâncias que 

foram atrás descritas. Até que o projecto estagnou, tal como foi atrás referido. 

Entretanto, em 2009 foi proposto à DGADR integrar um grupo de organismos de vários países para 

efeitos de apresentação de uma candidatura ao financiamento de um projecto de cooperação internacional 

que se veio a designar por F:ACTS! - – “Forms for Adapting to Climate Change through Territorial Strategies!” 

(ver www.factsproject.eu). Assim, a DGADR tornou-se parceira neste projecto que é financiado pelo 

Programa de Cooperação Inter-regional INTERREG IVC, no contexto da “Prioridade 2: Biodiversidade e 

preservação do património natural”. Este projecto teve início em Janeiro de 2010 e terminará em Dezembro 

do corrente ano. Envolve um total de 14 parceiros provenientes de 8 países, sendo que dois desses 

parceiros são portugueses: a DGADR e a DGOTDU (actual Direcção Geral do Território - DGT). Os restantes 

países parceiros são a Holanda, a Bélgica (Flandres), Lituânia, Bulgária, Grécia, Itália e Espanha (Galiza), 

integrando tanto, entidades com competências ao nível da implementação de políticas públicas, como 

organismos dedicados à investigação (universidades). 

O objectivo geral deste projecto é criar / melhorar a capacidade de implementação de abordagens 

territoriais integradas, tanto a nível nacional como local, que permitam a adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas, em zonas rurais e peri-urbanas. Pretende-se, portanto, melhorar e promover as 

abordagens, metodologias e instrumentos de política que visam adaptar as áreas vulneráveis aos efeitos das 

alterações climáticas, aumentando a resiliência dessas áreas através de abordagens territoriais integradas e 

utilizando processos de planeamento abertos, equilibrados e sustentados. O Programa Interreg IVC e, por 

conseguinte o Projecto F:ACTS!, tem por base o princípio de que, através da partilha de experiências e de 

conhecimentos entre parceiros e do trabalho conjunto associado à inspiração mútua, se consegue atingir 

uma efectiva melhoria de métodos, abordagens e políticas nas regiões envolvidas. 

No âmbito do F:ACTS! e desde o primeiro momento, foram definidos seis princípios que constituem 

a base das ideias-chave associadas ao conceito de resiliência de um território e às quais se considerou ser 

fundamental prestar especial atenção para atingir esse fim e que são:  

 a multifuncionalidade; 
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 a relação entre os utilizadores e usos do solo; 

 a escala de intervenção; 

 o envolvimento dos stakeholders; 

 a governança; 

 a viabilidade económica. 

Significa isto que, nas diversas actividades promovidas no âmbito do F:ACTS!, procurou-se sempre 

dar especial relevo a estes aspectos. Assim é, por exemplo, com os projectos-piloto que os parceiros estão a 

levar a cabo no contexto do F:ACTS!, cinco no total, os quais constituem a base para a aprendizagem mútua 

pretendida: “learn by doing”. Através de diverso tipo de acções tais como workshops, visitas técnicas inter-

regionais e estágios em organismos parceiros, a partilha de conhecimento é estimulada no contexto destes 

projectos-piloto, sendo que a parceria beneficia pela possibilidade do recurso à experimentação/testagem de 

ensinamentos e inovações a vários níveis, permitindo retirar conclusões de natureza diversa e o 

desenvolvimento da experiência prática indispensável a uma melhoria significativa dos métodos e 

abordagens adequados a este tipo de situações. Assim, estão a ser promovidos cinco projectos-piloto: 

Strofylia (Grécia), Varna (Bulgária), De Wijers (Flandres), Carrio (Galiza) e Baixo Vouga Lagunar (Portugal). 

Em particular, a DGADR e a DGT partilham a responsabilidade de desenvolver o piloto que coincide com o 

Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

O trabalho que se tem vindo a desenvolver no contexto do projecto-piloto no Baixo Vouga Lagunar 

prende-se, necessariamente, com os objectivos do F:ACTS!, isto é: 

 promover a resiliência deste território aos efeitos das alterações climáticas (tais como a 

subida do nível médio do mar, alteração dos padrões de chuva com maior ameaça de seca, 

maior probabilidade de ocorrência de fenómenos extremos tais como cheias dos rios, 

subida da temperatura média do ar); 

 ter em consideração os seis princípios do F:ACTS! (atrás referidos); 

 actuar através de abordagens territoriais integradas e, portanto, promover uma proposta de 

actuação que tenha por base este tipo de abordagem; 

 dar especial ênfase ao processo para além do conteúdo, isto é, promover métodos de 

planeamento inclusivos e participados (envolvimento de stakeholders). 

Para além destes, foram definidos alguns objectivos específicos para o Baixo Vouga Lagunar e para 

os dois parceiros portugueses envolvidos, nomeadamente: 

 colocar à discussão a proposta de actuação para o Baixo Vouga Lagunar por forma a averiguar da 

sua actualidade e apoio entre os stakeholders, procurando que fosse abrangente no sentido de 

integrar propostas que visem a sustentabilidade e viabilidade económica daquele território; 

 melhoria dos instrumentos de política Intervenção Territorial Integrada - ITI e Programa de Acção 

Territorial - PAT 

 aprendizagem no que respeita aos métodos e abordagens preconizados no contexto do F:ACTS! 

(com especial ênfase para as questões que se prendem com o envolvimento dos stakeholders), 

através da partilha de conhecimentos e experiências dos outros parceiros; 
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 sensibilização e melhoria das práticas no que respeita ao envolvimento de stakeholders. 

 

Uma vez que não há, até à corrente data, uma decisão sobre o futuro do projecto (se haverá ou não 

financiamento, se o projecto será executado, ou em que moldes o será), o trabalho foi desenvolvido sobre a 

versão do projecto de land development de 2000 (e que foi sujeita ao segundo Estudo de Impacte Ambiental, 

Andresen et al., 2001) procurando validar e actualizar esta proposta face aos paradigmas, abordagens e 

objectivos de políticas actuais e envolver os stakeholders nesta tarefa. 

Considerámos que esta seria uma primeira fase de um processo de envolvimento de stakeholders 

(que será preciso consolidar e concretizar se um dia o projecto for adiante), havendo então que concebê-lo 

consoante os objectivos pretendidos. 

Assim, a selecção dos stakeholders a envolver foi muito abrangente tendo em atenção os objectivos 

atrás expostos: basicamente foram envolvidas as entidades que foi entendido que poderiam ter interesse ou 

competências, em algumas das soluções ou iniciativas passíveis de serem implementadas no Baixo Vouga 

Lagunar, dentro dos temas ou componentes do projecto em discussão: actividade agrícola, diversificação da 

actividade na exploração, conservação da Natureza, desenvolvimento local e regional, ordenamento do 

território, etc. Assim, diversas entidades participaram nas actividades desenvolvidas, nomeadamente: 

- os stakeholders internos (diversas unidades orgânicas na DGADR e na DGT); 

- DRAP Centro, ICNB, GPP, CCDR Centro, ARH Centro (agora na APA), Sociedade POLIS da Ria de Aveiro, 

CIRA, C. M. Aveiro, C. M. Estarreja, C. M. Albergaria-a-Velha, J. F. de Cacia, J. F. Fermelã, Universidade de 

Aveiro (Departamento de Ambiente e Ordenamento e IDAD), Associação de Beneficiários do Baixo Vouga, 

Cooperativa Agrícola de Estarreja, Associação de Criadores da Raça Marinhoa, LPN, SPEA, GEOTA, 

QUERCUS (Delegação de Aveiro). 

As acções desenvolvidas neste contexto foram: 

 reuniões preparatórias com os stakeholders (datas diversas); 

 visita de campo ao piloto com parceiros do F:ACTS! de outros países e alguns stakeholders locais 

(Setembro de 2011); 

 visita de campo por ocasião da deslocação de um perito em hidráulica da DLG, acompanhada por 

alguns stakeholders locais (Outubro de 2011); 

 sessão de divulgação do Projecto F:ACTS! e do piloto no Baixo Vouga Lagunar por ocasião da visita 

de estudo a Portugal dos parceiros do projecto (Novembro 2011); 

 sessão de divulgação de boas práticas, ideias e experiências de um dos parceiros F:ACTS! (da 

Província de Limburg, Bélgica), para inspiração (Novembro de 2011); 

 um workshop com o objectivo de promover uma visão partilhada para um modelo de 

desenvolvimento deste território (Janeiro de 2012); 

 um workshop com o objectivo de fornecer informação aos stakeholders, dar uma perspectiva mais 

holística dos problemas em causa e recolher ideias para a promoção da diversificação de 

actividades (Maio de 2012). 
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Uma vez que o Projecto F:ACTS! está a terminar, está previsto realizar-se apenas mais uma reunião 

com todos os stakeholders envolvidos com o objectivo de apresentar as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido neste contexto. 

Face aos objectivos definidos, pretende-se no final do trabalho no contexto do Projecto F:ACTS! vir 

a elaborar orientações / recomendações para uma futura actuação no Baixo Vouga Lagunar. Esta proposta 

de actuação deverá ser construída a partir de uma estratégia de desenvolvimento territorial e incluir aspectos 

relacionados com: 

 a adaptação aos efeitos das alterações climáticas, a defesa dos efeitos das marés e a 

gestão da água neste território; 

 a sustentabilidade da agricultura no Baixo Vouga Lagunar e acções associadas à 

diversificação da actividade nas explorações agrícolas e que contemplam aspectos 

relacionados com a preservação e valorização da biodiversidade e da paisagem; 

 uma proposta de constituição de uma Intervenção Territorial Integrada desenhada de 

acordo com as orientações decorrentes da Proposta de Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo FEADER; 

 a governança e o envolvimento dos stakeholders nas fases subsequentes de planeamento 

e execução de projecto, bem como da posterior gestão do território em causa, associados a 

uma proposta de um Programa de Acção Territorial – PAT. 

 

É de frisar que os dois parceiros portugueses, a DGADR e a DGOTDU (actual DGT), trabalharam 

em conjunto, constituindo uma equipa única de trabalho no que respeita ao trabalho desenvolvido no projecto 

piloto, partilhando responsabilidades e actividades. 

 

3.3.3 Impacto do Processo nos Stakeholders 

A metodologia seguida já foi exposta no Cap.3.1. Para a análise temática das entrevistas seguimos 

a mesma estrutura utilizada para o caso de estudo na Holanda e que foi referido no mesmo capítulo. 

 

3.3.3.1 – No Contexto dos Projectos de Land Development 

Tal como no outro caso, verificou-se ser difícil separar os pontos 1.1 e 1.2 pois os entrevistados 

referem-se a estes aspectos de forma conjunta ou global, pelo que nos vamos referir aos dois em conjunto. 

No Anexo 8 apresentam-se com maior detalhe os contributos dos entrevistados em cada um destes pontos, 

pelo que nos vamos limitar a apresentar aqui os aspectos que considerámos mais relevantes. 
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Quadro 14 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita à Relação entre Projectos de Land 

Development e Integração Intersectorial e Administração Pública e Implementação de Políticas Públicas 

Categorias de Análise Contributos dos Entrevistados 

Projectos de land 
development e 
integração intersectorial 
e 
Administração Pública, 
planeamento e 
implementação de 
políticas públicas 

A integração intersectorial já começa a ser uma realidade como forma de promover a 
sustentabilidade dos resultados dos projectos e uma melhor utilização dos recursos mas 
ainda não é fácil 

Na actualidade falta uma discussão sobre o papel a desempenhar pela Administração 
Pública, as funções que deverá ter; os respectivos recursos deverão ser proporcionais a 
esse papel 

Face ao desequilíbrio entre recursos disponíveis e funções que se espera que 
desempenhe, o Estado já não consegue fazer tudo: precisa de ajuda, de parceiros. A 
necessidade fomenta a procura 

Em PT ainda existe a tendência para o Estado assumir uma atitude paternalista e chamar a 
si as responsabilidades 

Por outro lado, a nossa estrutura social não está habituada a participar pois sempre foi o 
Estado a providenciar uma série de coisas 

Em teoria, na Administração Pública há maior consciencialização de que há interesse em 
desenvolver estes processos participativos mas, na prática, ainda estamos muito longe 
disso.  

A Administração Pública tem uma estrutura que traz dificuldades ao desenvolvimento 
destes processos mas o primeiro aspecto que tem de mudar é a cabeça das pessoas, a 
cultura das organizações. No fundo, o que faz a diferença são as pessoas 

Os projectos podem ser muito bons, mas o que interessa é que tenham resultados no 
terreno, que sejam implementados e, se não envolvermos os stakeholders, temos planos 
que ficam na gaveta 

Fonte: Entrevistas realizadas no Baixo Vouga Lagunar 

Por aquilo que é aqui referido, pode-se retirar como principais aspectos: 

- a integração intersectorial aparece associada à sustentabilidade mas ainda é algo difícl de concretizar; 

- é preciso clarificar as funções que a Administração Pública deve ter e adequar recursos; 

- face à escassez de recursos a Administração Pública necessita de procurar outras vias para atingir os seus 

objectivos, uma das quais passa pela cooperação e estabelecimento deste tipo de processos; 

- hoje em dia, já não se pode esperar que o Estado providencie tudo aquilo que providenciava há uns anos 

trás, sendo que hoje somos todos chamados a ter um papel mais activo e interveniente; 

- havendo uma generalizada consciência do interesse em desenvolver este tipo de processo, ainda não são 

prática corrente. 

 

3.3.3.2 – No Contexto dos Processos de Envolvimento de Stakeholders 

Neste contexto, vamo-nos referir a aspectos dos processos em geral, aos efeitos decorrentes destes 

processos e, por último, aos factores que influenciam este tipo de processos. 
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Quadro 15 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita ao Envolvimento de Stakeholders 

 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Envolvimento de 

stakeholders (geral) 

É necessário e há interesse em aprender as metodologias para desenvolver estes 

processos, é algo que ainda é relativamente novo e desconhecido em Portugal 

As pessoas que participam também têm de aprender sobre o que esperar deste tipo de 

processos e como é que eles se desenvolvem; mas estes processos de aprendizagem 

social são demorados 

Os stakeholders têm de ver alguma vantagem ou benefício em aderir ao processo, têm de 

ter algum interesse em fazê-lo 

Estes processos assentam sobre a ideia de que temos de ouvir os outros e promovem-se 

para encontrar soluções que passam por identificar equilíbrios sustentáveis 

É preciso ter presente que dificilmente teremos 100% do apoio do público ou beneficiários 

Nestes processos gerimos conflitos de interesses, não gerimos verdades 

A selecção dos stakeholders a envolver e os níveis de participação são elementos 

fundamentais na concepção de um processo destes 

Nos meios rurais, o envolvimento de stakeholders é ainda mais importante pois pretende-se 

fixar as pessoas, pelo que existe a necessidade de responder aos suas expectativas, 

resolver os seus problemas, ir de encontro aos seus desejos 

 

Fonte: Entrevistas realizadas no Baixo Vouga Lagunar 

 

Naquilo que se refere aos processos em geral, sublinha-se que: 

- há toda uma aprendizagem que é necessária, não só da parte de quem promove os processos, como da 

parte de quem participa; 

- os stakeholders participam quando reconhecem algum interesse em fazê-lo; 

- a selecção dos stakeholders a envolver e os níveis de participação são elementos fundamentais na 

concepção de um processo deste tipo; 

- conflitos de interesses é algo que deve ser visto com naturalidade neste contexto 

- nos meios rurais, o envolvimento dos stakeholders é particularmente importante. 

 

Relativamente aos efeitos que foram referidos nas entrevistas como sendo resultantes de um 

processo de envolvimento de stakeholders, distinguimos os efeitos gerais dos obtidos como resultado deste 

processo em particular. Para além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.4.7, agrupámos 

os efeitos em três tipos: S – substantivos; P – processuais; C – contextuais. Dentro desta lógica, elaborámos 

o Quadro 16. 
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Quadro 16 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita aos Efeitos do Processo de 

Envolvimento de Stakeholders 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Efeitos resultantes dos 

processos de 

envolvimento de 

stakeholders 

Em Geral: 

Efeitos substantivos 

o resultado final é mais incerto 

permite ter acesso a um tipo de conhecimento que não nos chega via documental, próprio 

de quem lida com as situações in loco; também coligir conhecimento que advém de 

diferentes especialidades e sensibilidades 

Efeitos processuais 

Execução facilitada (menos dispendiosa e com melhor aceitação); por vezes pode tornar o 

projecto mais demorado mas também podem fazer ganhar tempo (na fase de 

implementação) 

Promovem sinergias e a motivação das pessoas  

Facilitam as relações entre pessoas possibilitando que os assuntos entre entidades sejam 

tratados com menos formalidade, mais pragmatismo, mais bom senso e maior celeridade 

A participação leva à apropriação dos resultados, as pessoas sentem orgulho nesses 

resultados e são as primeiras a protegê-los 

Se um processo se descontrolar ou não for bem sucedido, pode “matar” um projecto 

Efeitos contextuais 

A cooperação abre mentes e melhora capacidades 

Aprendizagem mútua 

Criam-se novas alianças, sinergias e interacções entre stakeholders que se mantêm para 

além do projecto; estes processos aproximam pessoas, criam empatias, estabelecem 

relações 

Acredita as instituições e as pessoas 

No Baixo Vouga Lagunar: 

Efeitos substantivos 

Participantes adquiriram conhecimentos e ganharam novas perspectivas 

Foi criada uma nova energia no processo e o desenvolver de novas valências  

Efeitos processuais 

Foi dada alguma visibilidade ao projecto 

Aprendizagem de técnicas para desenvolver estes processos 

Houve envolvimento de stakeholders determinantes 

Por causa do passado, as expectativas e a motivação de algumas pessoas são muito 

baixas enquanto não virem alguma coisa a ser feita 

Efeitos contextuais 

As experiências de Limburg forneceram inspiração para propor novas iniciativas à Câmara 

Municipal 

O F:ACTS! ensinou à Administração Pública a coordenar-se entre si (por efeito da equipa 

DGADR x DGT) são experiências vão mudando a cultura das instituições 

Sentimento de surpresa e de satisfação ao ver o Estado a consultar os stakeholders locais 

antes de tomar uma decisão 

Sentimento de surpresa ao ver organismos da Administração Central ,autarquias locais e 

serviços regionais a discutir em conjunto para resolver problemas 

 

Fonte: Entrevistas realizadas no Baixo Vouga Lagunar 



129 
 

Quanto aos efeitos resultantes dos processos de envolvimento de stakeholders, destacamos os 

seguintes: 

 permite ter acesso a outros tipos de conhecimento; 

 facilita a implementação do projecto; promove sinergias, a motivação das pessoas e o 

estabelecimento de relações entre pessoas; facilitam a aprendizagem mútua 

 em particular no Baixo Vouga Lagunar, tanto os participantes como a equipa técnica adquiriram 

conhecimentos e ganharam novas perspectivas, o projecto ganhou alguma visibilidade, serviu de 

inspiração e motivação para novas iniciativas, alguns stakeholders sentiram-se satisfeitos e 

motivados pelo simples facto de serem envolvidos. 

No que respeita aos factores que influenciam os processos de envolvimento dos stakeholders, 

distinguem-se os factores gerais dos que foram referidos como afectando este processo em particular. Para 

além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.4.8, agrupámos os factores segundo dois 

tipos: P - os que se relacionam com o processo de envolvimento em si e S - os que se relacionam com os 

stakeholders. Dentro desta lógica, elaborámos o Quadro 17. 

Quadro 17 - Principais Contributos dos Entrevistados no que Respeita aos Factores que Interferem nos 

Processos 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Factores que interferem 
nos processos de 
envolvimento de 
stakeholders 

Geral: 
Processo 
A transparência nas decisões é importante 
A necessidade fomenta/propicia a cooperação 
É preciso ter conhecimentos sobre as técnicas a utilizar nestes processos 
O interesse em participar é maior se as pessoas sentirem que o processo é consequente 
A participação e o envolvimento dos stakeholders têm de entrar na cultura das instituições 
A participação é para desenvolver ao longo de todo o processo  
Processos previamente concebidos de acordo com metodologias 
A arquitectura do processo tem de ser adaptada a cada caso 
É preciso dar tempo para que uma haja efectiva oportunidade para o processo 
A participação dos stakeholders é facilitada se o projecto tiver visibilidade e identidade 
A gestão das expectativas é fundamental 
É importante formalizar os acordos de colaboração para clarificar competências, 
responsabilizar entidades e pessoas e dar mais garantias 
É importante que o processo mantenha um certo ritmo constante, uma certa dinâmica 
Convite para participação tem de ser apelativo para atrair os participantes 
Stakeholders 
A motivação das pessoas é um factor de sucesso  
É importante termos uma atitude de abertura e construtiva  
É muito importante que as pessoas sintam que a opinião delas é considerada 
As pessoas participam quando vêem que há alguma coisa que lhes interesse 
Ter uma entidade externa aos interesses locais a coordenar o processo tem a vantagem de 
ter uma visão mais crítica e objectiva 
É muito importante o envolvimento dos stakeholders internos  
 
No Baixo Vouga Lagunar: 
Processo 
O trabalho de sensibilização prévio à realização de cada evento (telefonemas, outros): é 
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muito importante para convencer as pessoas a participarem 
Em resultado do historial do projecto, as pessoas estão desmotivadas e enquanto não 
houver algo concreto e não se der início à execução da obra, as pessoas já não acreditam; 
no que respeita ao F:ACTS até tem havido muita participação, sinal de que interessa muito 
às pessoas 
Há quem entenda que, embora seja importante receber toda a informação necessária para 
as decisões, não têm competências para julgar/opinar nas questões técnicas 
As ONGAS têm de ser envolvidas mas há que escolher bem o representante pois, para algo 
desta natureza, tem de ser alguém com bastante pragmatismo 

Fonte: Entrevistas realizadas no Baixo Vouga Lagunar 

 

Relativamente aos factores que interferem nos processos de envolvimento de stakeholders, 

queremos sublinhar: 

 a transparência, o facto de ser um processo consequente, a gestão das expectativas, a dinâmica do 

processo são factores importantes que se prendem com as suas próprias características; 

 a motivação e a atitude das pessoas são muito importantes, assim como o facto de elas sentirem 

que a sua opinião é considerada; 

 no caso particular do Baixo Vouga Lagunar, o passado é factor de desmotivação. 

 

3.3.4 Síntese Conclusiva 

Fazendo um breve balanço dos resultados obtidos, pode-se referir: 

 clarificação sobre um plano de uso de solo futuro, acordado entre stakeholders que participaram no 

workshop em Janeiro de 2012; 

 aproximação entre stakeholders, promovendo o diálogo e estabelecendo contactos informais; 

 envolvimento de novos stakeholders que foi a primeira vez que foram chamados a participar num 

processo desta natureza ou a discutir assuntos relativos com o Baixo Vouga Lagunar; 

 (alguma) inspiração com a experiência de Limburg, associada à diversificação de actividades e ao 

empreendorismo; 

 mostrar a interligação entre vários assuntos, promovendo uma visão mais holística do projecto; 

 promoção da livre iniciativa e de uma atitude proactiva no que respeita ao desenvolvimento do 

território. 

 

Não obstante, existem duas atitudes ou tipologias de raciocínio que são marcantes e que têm clara 

ligação com o historial do projecto:  

- a posição de alguns stakeholders segundo os quais já está tudo definido, não é preciso mais nada a não ser 

a execução da obra; que, para isso, tudo o que é preciso são técnicos, não se ganhando mais nada com a 

participação (só pontualmente, se necessário); e, se não se fizerem as obras de defesa, tudo o resto perde 

sentido. Não obstante, são pessoas que compareceram aos eventos, participaram em todas as solicitações 

feitas, foram críticas mas estiveram atentas; 

- a perspectiva nalguns stakeholders de que “Se o Ministério da Agricultura não assumir, não chamar a si a 

obra, nós morremos e fica tudo como está”. 



131 
 

Existe um contraste claro entre o entusiasmo sentido pelas pessoas que foram envolvidas pela 

primeira vez e aqueles que já andam nesta discussão há vários anos, o que é natural e expectável. 

 

Neste contexto, afigura-se-nos que os principais efeitos conseguidos foram a aquisição de 

conhecimentos, alguma visibilidade do projecto, alguma concertação entre entidades e, para os novos 

stakeholders, uma certa abertura a novas perspectivas de desenvolvimento, inspiração e motivação para 

novas iniciativas. 

Em termos de factores que interferiram neste processo, sem dúvida que o facto de não haver uma 

clara orientação sobre o futuro do projecto associado ao seu historial, são os principais. É claro que o tipo e 

número de iniciativas e o período de tempo durante o qual o processo decorreu, que foi curto, não seriam 

nunca propícios a que se conseguissem grandes resultados. Se adicionarmos a falta de conhecimentos e de 

experiência dos técnicos envolvidos neste processo, obtemos os principais factores que condicionaram este 

processo. 

 

 

3.4. Krimpenerwaard e Baixo Vouga Lagunar 

Atendendo ao facto de o projecto e o processo em Krimpenerwaard se encontrarem numa fase mais 

avançada e amadurecida que o do Baixo Vouga Lagunar, entendemos que poderia ser útil tentar retirar 

orientações a partir do primeiro que dêem suporte a eventuais iniciativas que se venham a desenvolver no 

contexto do segundo projecto. 

Assim sendo, se fizermos um balanço do processo em Krimpenerwaard, podemos identificar alguns 

aspectos positivos e outros negativos: 

Aspectos Positivos 

1. foi assinado um pacto de cooperação entre parceiros, que não tem qualquer “suporte” legal mas que 

constituiu uma boa maneira de formalizar o compromisso e de definir uma agenda comum (embora, 

em termos gerais, seja preciso pensar com cuidado para que não se torne demasiado restritivo face 

a desenvolvimentos futuros imprevistos e desejáveis); 

2. foi dada relevância ao envolvimento dos stakeholders especificamente, tornando-a uma actividade 

do projecto em si mesma e não apenas um “processo natural” que decorre do regular 

desenvolvimento do projecto; foi dada atenção explícita ao envolvimento dos parceiros, muito para 

além daquilo que são as disposições legais; 

3. houve um enriquecimento do projecto em termos de componentes ou pilares que suportam o 

modelo de desenvolvimento a implementar (nomeadamente no que respeita ao empreendedorismo 

e turismo e lazer); 

4. foi prevista a gestão de conflitos no Pacto e os que surgiram foram resolvidos através do recurso a 

um mediador externo escolhido pelas partes conflituantes; 

5. houve uma adequação (e, consequentemente, uma antecipação face a possíveis conflitos da fase 

de implementação) do projecto às necessidades e desejos da população local durante a fase de 

planeamento, promovendo assim o apoio à execução do projecto; 
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6. houve partilha de recursos financeiros, o que viabilizou a execução do projecto e contribuiu para um 

sentimento de co-propriedade dos resultados do projecto entre os parceiros; 

7. houve um efectivo planeamento colaborativo nalgumas áreas técnicas, criando oportunidades para 

melhorar a qualidade global do projecto e para a promoção de um modelo de desenvolvimento para 

a área que é mais sustentável (como no caso da Water Board que trabalhou em conjunto com a 

DLG no plano de gestão da água); 

 

Aspectos Negativos 

1. foi definida uma estrutura organizacional que é demasiado complexa tanto mais que, na prática, é 

um pouco diferente daquilo que está definido no Pacto (tem mais grupos), o que traz uma certa 

carga burocrática para o processo e aumenta o número de “engrenagens a olear”, diminuindo o 

ritmo do processo, trazendo dúvidas, falta de clareza, diminuindo o apoio e entendimento entre 

parceiros; 

2. existe a falta de um parceiro que efectivamente represente o pilar da agricultura no Grupo 

Estratégico (e, portanto, também no Grupo de Projecto uma vez que estes dois grupos incluem os 

mesmos parceiros); 

3. existe uma concentração de responsabilidades na Província, o que aparenta ser contraditório com a 

filosofia por detrás do processo expressa, por exemplo, ponto 2.2 no Pacto "...Adaptar o controle 

administrativo de forma a que uma clara divisão de funções é alcançada..." e ponto 2.3, que afirma 

que o Pacto define acordos entre parceiros, bem como a"… divisão de responsabilidades e acordos 

para obter uma gestão administrativa transparente.”; 

4. existe a mesma fragilidade na estrutura organizativa e na execução do projecto face à alteração de 

factores externos (como mudanças nas políticas e de Governo), que existiria se não houvesse um 

tal processo de colaboração (que seria desejável que conferisse alguma robustez acrescida na 

prossecução dos seus objectivos face a essas mudanças). 

 

Com base nesta experiência, poderiam ser orientações para o processo no Baixo Vouga Lagunar: 

a) Estabelecer uma estrutura com dois grupos – um associado à tomada de decisão e outro 

ao desenvolvimento de trabalho técnico – durante as fases de elaboração e execução do 

projecto; dever-se-á ter o cuidado de constituir uma estrutura simples e funcional, onde as 

funções sejam muito claras para todos e que tenha uma preocupação na garantia da 

comunicação e da transparência nas tomadas de decisão; 

b) Deverá ser prevista a posterior transição para a fase de exploração da obra, altura em que 

provavelmente já não se justificará tal estrutura; 

c) A composição destes grupos dependerá dos objectivos do projecto mas deverá ser feita 

uma análise de stakeholders atendendo não apenas a interesses, competências e 

influência actuais mas também os futuros, já na fase de exploração da obra; terá 

necessariamente de incluir representantes de todos as componentes ou pilares do projecto 

que se pretendem desenvolver; 
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d) Na ponderação da composição dos grupos deverá ser proposta o alargamento das 

componentes do projecto para além dos pilares da agricultura e ambiente (talvez, à 

semelhança de Krimpenerwaard, o estímulo ao empreendedorismo e a exploração da 

vertente do turismo e lazer associados à manutenção da actividade das explorações 

agrícolas); estas componentes corresponderão à concretização de um modelo de 

desenvolvimento sustentável para o Baixo Vouga Lagunar; 

e) Desenvolver actividades de envolvimento de outos stakeholders para além dos dos grupos, 

com o objectivo de aferir soluções e de integrar, nas propostas, a vontade e perspectivas 

dos locais; 

f) Deverá ser feita uma análise cuidada dos níveis de participação associados a esses 

grupos, tendo em atenção as competências legais das entidades em causa; 

g) A partilha de recursos financeiros deverá ser um dos aspectos a integrar no acordo de 

colaboração entre os stakeholders envolvidos; 

h) Este acordo deverá ser formalizado, quer através da assinatura de um documento redigido 

e acordado por todos os intervenientes mas sem suporte legal ou, caso seja possível, 

através do estabelecimento de um Programa de Acção Territorial; este documento deve ser 

estabelecido e assinado logo no início do processo. 
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4. Considerações Finais 

 

Ao longo da dissertação debruçámo-nos sobre os processos de envolvimento de stakeholders no 

contexto dos projectos de land development. 

Pesquisámos bibliografia, estudámos dois casos concretos. Fixámos conceitos, aprendemos um 

pouco sobre “o fazer” de um processo deste tipo: análise de stakeholders, níveis de participação, fases do 

processo. 

De um modo geral as pessoas têm a noção de que estes processos não são simples e podem 

demorar bastante tempo. Nesse caso, que razões - ou para que efeito - é que um organismo da 

Administração Pública pode ter para promover um processo deste tipo? Para responder a esta questão, 

fomos olhar para os efeitos que poderão resultar de um processo de envolvimento de stakeholders no 

contexto em que nos situamos.  

Acessoriamente perguntámos se estes processos teriam influência na promoção da integração 

intersectorial, que continua ser um grande desafio ao nível em que nos situamos, isto é, da implementação 

de políticas públicas. É interessante notar que, tal como vimos, se por um lado a integração intersectorial 

acaba muitas vezes por ser fruto do envolvimento dos stakeholders (em resultado da combinação das 

diversas agendas ou interesses), por outro lado, a integração intersectorial “exige” esse mesmo envolvimento 

(por necessidade de juntar diferentes especialidades, por exemplo): é causa e efeito. 

A seguir perguntámos quais seriam os factores que influenciam estes processos pois é fundamental 

saber aquilo que temos de ter em consideração quando concebemos um processo deste tipo. 

Perante a informação recolhida, deixamos alguns elementos de reflexão acerca dos processos de 

envolvimento de stakeholders: 

1. Regra geral, existe um interesse por trás da pessoa ou entidade participante. Não é 

necessariamente algo relacionado com proveitos económicos, pode ser tão somente a promoção da imagem 

daquela entidade junto do público ou o desenvolvimento das suas competências, por exemplo. E não é 

necessariamente um interesse particular, pode ser um interesse colectivo. A identificação dos interesses dos 

vários stakeholders é fundamental ser feita como forma de antecipar possíveis conflitos e de identificar aquilo 

que poderemos ter para “oferecer” aos stakeholders e que é, afinal, aquilo que os levará a querer participar. 

2. Estes processos não implicam uma participação alargada, pelo contrário, estão geralmente 

associados ao envolvimento de um grupo de stakeholders seleccionado. 

3. Pode-se atribuir diferentes tipos de intervenção aos diversos stakeholders, isto é, diferentes níveis 

de participação: é o que está na base da constituição de uma estrutura organizacional diferenciada no 

contexto de um processo desta natureza (como é o exemplo de Krimpenerwaard). 
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4. Certamente haverá situações em que a promoção de um processo destes não é desejável: isto 

pode suceder, por exemplo, quando as decisões a tomar não são compatíveis como tempo disponível para o 

fazer, por exemplo. Ou quando se trata de intervenções a uma escala tal que torne inexequível o processo de 

envolvimento de stakeholders. Por muito interessados que estejamos nestes processos, não podemos deixar 

de ser realistas e pragmáticos e não ver que estes processos não são o remédio para todos os males. Aliás, 

faca à actual situação da Administração Pública em termos de escassez de recursos, não só financeiros mas 

cada vez mais humanos, nalgumas situações poder-se-á justificar fazer uma análise da relação custo-

benefício antes de decidir promover um processo destes. 

5. O processo e os níveis de participação devem ser adequados aos verdadeiros motivos do 

processo, isto é, consoante se quiser partilhar responsabilidades e decisões ou apenas informação, o 

processo deve ser concebido de acordo com esta orientação. Em qualquer das hipóteses deve ser evitado 

iniciar processos quando um projecto está terminado. 

6. Existe uma grande falta de conhecimento sobre as metodologias inerentes a estes processos, 

pelo que é preciso melhorar esta situação. 

7. Também é preciso aprender a participar, isto é, por um lado ter uma atitude proactiva e, por outro, 

não ficar frustrado quando as nossas pretensões não são atendidas: como foi atrás referido, dificilmente se 

poderá satisfazer a 100% os interesses de todos os stakeholders. As pessoas têm de ir preparadas para 

fazer concessões e encontrar soluções de compromisso, dar para receber, negociar. 

8. A gestão de expectativas (nem demais nem de menos), a comunicação (é fundamental ouvir e 

compreender, falar e fazer-se entendido) e a transparência sobretudo no que diz respeito à tomada de 

decisão (todos devem saber quem decide o quê) são determinantes. Estes são três aspectos que é 

necessário ter presente desde o início do processo. 

9. É muito importante que os objectivos de cada processo sejam muito bem definidos logo à partida. 

Igualmente importante é a tarefa de definir e explicitar o processo de tomada de decisão e que haja 

transparência e boa comunicação ao longo de todo o processo. 

10. Para além de alguma forma de equilíbrio entre os interesses dos stakeholders, frequentemente 

há que procurar outros três tipos de equilíbrio: 

 entre as soluções pretendidas pelos stakeholders e aquelas que são exequíveis mas não 

consensuais; consensos nem sempre são possíveis e, mesmo quando o são, podem por vezes 

acarretar prazos excessivamente prolongados para os atingir que podem não se coadunar com o 

progresso do projecto; 
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 entre a necessidade de dar tempo suficiente aos participantes para que pratiquem uma participação 

efectiva e a necessidade de exercer pressão sobre esse mesmos participantes para que o processo 

progrida a um ritmo desejável; 

 entre a flexibilidade que se possa dar aos stakeholders na tomada de decisões e o não permitir que 

o processo regrida por os participantes poderem, de forma recorrente, voltar a colocar à discussão 

decisões que já haviam sido tomadas. 

11. Os efeitos que foram unanimemente reconhecidos como resultantes dos processos de 

envolvimento de stakeholders foram “Partilha de conhecimento …” e “Melhor integração das necessidades e 

perspectivas locais…” e os factores que foram unanimemente reconhecidos como afectando estes processos 

foram “Características das pessoas envolvidas…”, “Stakeholders sentem que a sua opinião é considerada”, 

“Concepção do processo de envolvimento”, “Tipo de stakeholders envolvidos…” e “Contexto cultural e 

institucional…”. 

 

Olhando agora para os dois casos de estudo que apresentámos nesta dissertação: 

O processo de Krimpenerwaard assenta sobre um pacto assinado por 15 entidades. Esta foi uma 

maneira de atingir dois dos objectivos primordiais para a Província: a viabilização e um maior apoio à 

implementação da Rede Ecológica Nacional e o financiamento de parte da obra de execução do projecto. O 

pacto foi um marco importante como instrumento de partilha de responsabilidades entre parceiros, por 

estabelecer uma estrutura organizativa e atribuir competências às estruturas criadas. A maior dúvida que se 

levanta é o facto de haver uma aparente discrepância entre a intenção de partilha de responsabilidades e de 

redefinir de competências administrativas e o perpetuar da concentração de responsabilidades na Província. 

Este “desacerto”, associado a problemas na comunicação e a uma estrutura organizativa relativamente 

complexa está a acusar algum mal-estar e desentendimentos entre parceiros, o que é agravado pelo novo 

impasse causado pela falta de financiamento para terminar a execução do projecto. 

Quanto ao caso do Baixo Vouga Lagunar, tratou-se de uma iniciativa exploratória de um eventual 

processo que poderá vir a ser desenvolvido no futuro. Com base no exemplo de Krimpenerwaard 

apresentámos algumas ideias exploratórias nesse sentido. Um processo de envolvimento de stakeholders 

naquele território poderia ter por objectivos a promoção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, 

a coordenação das iniciativas de uma série de entidades com intervenção naquele território e o 

estabelecimento de um acordo entre parceiros no sentido de partilharem responsabilidades e verbas para 

financiar a implementação do projecto. 

De tudo aquilo que foi exposto, retiramos as seguintes conclusões: 
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- os processos de envolvimento de stakeholders, pelo facto de permitirem agregar diferentes tipos 

de conhecimento e diferentes perspectivas, poderão ser particularmente favoráveis no desenvolvimento de 

projectos de land development atendendo ao facto de este tipo de projecto ser complexo e de natureza 

integrada, podendo assim melhorar as soluções e propostas, aumentando a qualidade dos projectos e o seu 

impacto; 

- os processos de envolvimento de stakeholders, pelo facto de permitirem integrar as perspectivas 

dos locais, poderão facilitar a implementação dos projectos, bem assim também o seu impacto; 

- os processos de envolvimento de stakeholders poderão facilitar algumas funções da Administração 

Pública pelo facto de poderem constituir uma alternativa a um cenário de escassez de recursos (financeiros e 

humanos), permitindo cumprir com o seu objectivo primeiro que é o serviço público, fornecendo uma via para 

procurar conciliar o interesse público e os interesses particulares /individuais e ir de encontro às actuais 

preocupações com a “satisfação do cliente”; 

- os processos de envolvimento de stakeholders poderão facilitar o estabelecimento de redes ou de 

relações informais que funcionam para além do contexto estrito de um projecto, o que poderá promover 

situações de colaboração e cooperação entre organismos da Administração Pública e entre estes e outro tipo 

de entidades; 

- por último, os processos de envolvimento de stakeholders poderão ter um papel significativo na 

promoção da sustentabilidade do territórios rurais, não apenas por poderem melhorar a intervenção do 

Estado nestes territórios pelos motivos acima expostos, melhorando assim a sua capacidade de resposta aos 

diversos desafios que surgem, mas pelo facto de permitirem envolver stakeholders locais e, desta forma, 

motivá-los a serem activos, dar-lhes uma palavra e responsabilidade na definição da sua realidade e dar uma 

resposta àquilo que são os seus desejos e problemas, o que certamente contribui para a permanência 

dessas pessoas nesses territórios. 
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Glossário 

 

Ao longo da dissertação utilizámos vários conceitos fundamentais à temática desta dissertação, 

entre os quais os que consideramos mais importantes e que constam neste glossário. Para tal, 

utilizámos definições retiradas de Thomas (2007), Vasconcelos (2001), Brundtland (1987). 

Complexidade - conceito que aparece associado ao de sistema quando um conjunto de partes 

ou elementos encontram-se relacionados entre si, tornando o todo maior do que a soma das partes, ou 

seja, quando as propriedades de um sistema não são a simples consequência natural dos seus 

elementos constituintes vistos de forma isolada. 

Projectos de land development– projectos de implementação de políticas públicas de 

expressão territorial que utilizam a adaptação do tipo de uso do solo e/ou da propriedade da terra, como 

forma de atingir diversos objectivos. 

Stakeholders - todos os indivíduos, grupos ou organismos que estão activamente envolvidos 

no projecto ou aqueles cujos interesses venham a ser afectados em resultado da execução do projecto. 

O termo português que mais se aproxima é “partes interessadas”. 

Sustentabilidade – conceito associado ao princípio de que o desenvolvimento deve satisfazer 

as necessidades actuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras também o fazerem; 

na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a utilização dos 

recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 

promovem as actuais e futuras capacidades para ir ao encontro das necessidades e aspirações 

humanas. 
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Lista de Pessoas Entrevistadas 

 

Caso de Estudo de Krimpenerwaard 

Vincent Tiel Groenestege (especialista em planeamento interactivo, DLG) 

Cathy Witteman (gestora do processo pela DLG),  

Harm Janssen (especialista em hidráulica, DLG)  

Robbert de Ridder (especialista em ecologia, DLG) 

Marieke Korporaal (dirigente, DLG) 

Livina Tummers (especialista em arquitectura paisagista, responsável por sessões de sketch match, 

DLG) 

Erik van Herk (gestor do projecto pela DLG) 

Peter van Proosdij (facilitador e especialista em gestão de processos de envolvimento, DLG) 

Jantien van Oostijen (gestora do projecto pela Província de South Holland) 

Michel van Cappellen (representante da Water Board Krimpenerwaard and Schieland) 

Jan Vente (vereador no município de Bergambacht e iniciador do processo de organização dos 

agricultores numa ‘cooperativa para preservação da natureza’) 

Bart Crouwers (vereador no município de Vlist e presidente de um grupo LEADER, fomentador do 

empreendorismo em Krimpenerwaard) 

Jaap Schep (representante da LTO, cooperativa de agricultores que tem por objectivo a conservação da 

Natureza, agricultor, produtor de queijo) 

Rudy Terlouw (sub-director regional da “Regional Landscape of South Holland – ZHL”, ONG que gere 

territórios para preservação da natureza) 

Iris Steenvoorden (responsável pelos assuntos de recreio e lazer em representação dos cinco 

municípios, K5-gemeenten) 

 

Caso de Estudo do Baixo Vouga Lagunar 

Pedro Teixeira (Director Geral da DGADR) 

Sandra Candeias (técnica da área de agronomia, DGADR, equipa F:ACTS!) 

Teresa Barata (técnica da área de desenvolvimento rural, DGADR) 

Pedro Brito (técnico da área de hidráulica, DGADR) 



168 
 

Marta Afonso (técnica da área de arquitectura paisagista, DGOTDU, equipa F:ACTS!) 

Maria João Botelho (anterior Sub-Directora da DGOTDU, equipa F:ACTS!) 

João Paulo Magalhães Crespo (engenheiro agrónomo da DRAP Centro, anterior chefe do projecto do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga) 

Filomena Martins (Professora da Universidade de Aveiro - Departamento de Ambiente e Ordenamento 

do Território) 

Nelson Silva (técnico representante da ex-Administração da Região Hidrográfica do Centro) 

Adolfo Vidal (técnico representante da Câmara Municipal de Estarreja) 

Aleixo Patinha (representante da Cooperativa Agrícola de Estarreja) 

Zeferino Pereira (Presidente da Associação de Beneficiários Baixo Vouga, agricultor) 

Casimiro Calafate (Presidente da Junta Freguesia de Cacia) 

Elisabete Ferreira (técnica representante da Associação de Criadores da Raça Marinhoa) 

Luís Bandeira (técnico representante da Sociedade POLIS Ria de Aveiro) 
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Entrevistas Realizadas no Âmbito dos Casos de Estudo 

 

Tal como referido nos Caps. 1.4 e 3.1, através das entrevistas procurámos proceder à recolha 

das percepções dos entrevistados sobre cada um dos casos de estudo, as respectivas interpretações ou 

opiniões e experiências adquiridas, tanto no contexto dos casos de estudo, bem como visões e 

percepções mais generalizadas. 

Para além de perguntas direccionadas para os casos de estudo e temas em pesquisa, 

procurámos obter uma breve caracterização do entrevistado e da entidade que representa, bem como 

da sua intervenção no caso de estudo (especialmente no caso de Krimpenerwaard, que era nosso 

desconhecido na situação anterior a esta dissertação). Exemplos de perguntas: 

Desde quando é que está envolvido no projecto de Krimpenerwaard? 

Conhece bem a área do projecto? 

Tem experiência em processos de envolvimento de stakeholders noutros projectos? 

Qual tem sido a sua participação no contexto deste processo? 

Qual tem sido a sua área de intervenção na Câmara Municipal?  

Quais são os interesses da Water Board no que respeita ao projecto de Krimpenerwaard? 

No que diz respeito à recolha de informação relativa aos casos de estudo e temas em pesquisa, 

as perguntas foram concebidas a partir dos seguintes eixos e sub-eixos temáticos: 

3. Projectos de land develoment 

1.3. O projecto de Krimpenerwaard / do Baixo Vouga Lagunar 

1.4. Projectos de land development e integração intersectorial 

1.5. Administração Pública, planeamento e implementação de políticas públicas 

4. Processos de envolvimento de stakeholders 

2.4. Envolvimento de stakeholders em geral (características, efeitos e factores dos 

processos) 

2.5. Envolvimento de stakeholders em cada caso de estudo 

2.2.1 “Retrato” do processo no caso de estudo 

2.2.2 Efeitos do processo no caso de estudo 

2.2.3 Factores que interferiram no processo de cada caso de estudo 

Atendendo a esta estrutura temática e para melhor explicitar a lógica subjacente à concepção 

das perguntas feitas no decurso das entrevistas, apresentamos de seguida os objectivos das perguntas 
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feitas no decurso das entrevistas organizadas segundo os diferentes eixos temáticos, bem como alguns 

exemplos de perguntas, indicando a tipologia dos entrevistados a que essas perguntas se dirigiram. 

 

1. Projectos de land develoment 

Sub-eixo 

temático 
Objectivos das perguntas 

Tipologia dos 

entrevistados 

1.1. Os projectos 

de 

Krimpenerwaard 

e do Baixo 

Vouga Lagunar 

Caracterização do caso de estudo e problemática 

associada; levantamento do historial do projecto 

Todos, com maior 

profundidade no caso 

de Krimpenerwaard  

Exemplos de perguntas: 

Os agricultores estão conscientes e preocupados com a subsidência da turfa? 

As pessoas identificam a paisagem de Krimpenerwaard como algo típico desta área? 

Os agricultores consideram a declaração da Zona de Protecção Especial, como uma 

oportunidade ou um problema? 

Parece-lhe que esse cepticismo das pessoas que referiu tem a ver com o passado do projecto 

ou não? 

Como considera que decorreu a ligação entre as fases do processo e as do projecto? 

1.2. Projectos de 

land 

development e 

integração 

intersectorial 

Levantamento da importância da integração intersectorial 

para o projecto em causa, para a promoção da 

sustentabilidade e da problemática associada a este 

aspecto, em geral 

Maior enfoque nos 

entrevistados de perfil 

técnico 

Exemplos de perguntas: 

Para manter este território com estas valências, acha que é importante conciliar a preservação 

dos valores naturais com a actividade agrícola? 

Considera que no caso de Krimpenerwaard é importante envolver pessoas de todos os cinco 

pilares do projecto? Porquê? 

Acha que a viabilidade do projecto no Baixo Vouga Lagunar passa pela implementação de um 

modelo de desenvolvimento sectorial- agrícola ou por um outro mais integrado? 

Os modelos de desenvolvimento sustentável estão intimamente ligados à questão da integração 

intersectorial. Acha que isto é algo que  difícil de desenvolver? 

Pode-se dizer que estes processos de participação são inerentes à integração intersectorial? 
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No caso de projectos integrados, como o de Krimpenerwaard, considera importante proceder ao 

envolvimento dos stakeholders? Porquê? 

1.3. 

Administração 

Pública, 

planeamento e 

implementação 

de políticas 

públicas 

Auscultação da visão dos entrevistados sobre a 

Administração Pública, planeamento e implementação 

de projectos; preocupações e problemas associados; 

também a percepção sobre a importância atribuída ao 

envolvimento de stakeholders neste contexto 

Perguntas dirigidas aos 

entrevistados com 

vínculo profissional à 

Administração Pública, 

especialmente os com 

cargo dirigente 

Exemplos de perguntas: 

Considera que a colaboração entre instituições públicas é fácil ou difícil? 

Há quem defenda um Estado a funcionar em rede. Acha que estamos a caminhar para aí? 

Considera que a questão da integração intersectorial é particularmente pertinente ao nível da 

execução das políticas públicas? Porquê? 

Acha que este tipo de processo pode alterar a opinião que as pessoas têm sobre os organismos 

públicos? 

Acha que o interesse em desenvolver estes processos, por parte da Administração Pública, tem 

vindo a aumentar ou não? 

Parece-lhe que ainda existe, na Administração Pública, falta de conhecimentos sobre as 

metodologias para desenvolver estes processos? 

 

2. Processo de envolvimento de stakeholders 

Sub-eixo 

temático 
Objectivos das perguntas 

Tipologia dos 

entrevistados 

2.1. 

Envolvimento de 

stakeholders em 

geral 

Procurar a opinião dos entrevistados sobre aspectos 

gerais destes processos, tais como a importância deste 

tipo de processos, características, efeitos, factores que 

interferem nos processos. 

Todos 

Exemplos de perguntas: 

Quão importante é envolver os stakeholders quando se pretende promover o desenvolvimento 

sustentável? 

Qual é a sua opinião sobre os processos de envolvimento dos stakeholders? 
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Quais seriam as suas recomendações se fôssemos iniciar um processo deste tipo? 

Acha que há interesse em melhorar as metodologias para desenvolver estes processos de 

envolvimento de stakeholders? 

Considera que o envolvimento dos stakeholders está a melhorar o projecto ou seria preferível 

um processo mais tipo “top-down”? 

Quais lhe parecem ser os efeitos deste tipo de processos? 

 

2.2. Envolvimento de stakeholders em cada caso de estudo – perguntas divididas segundo 

os seguintes sub-subeixos: 

Sub-subeixo 

temático 
Objectivos das perguntas 

Tipologia dos 

entrevistados 

2.2.1 “Retrato” 

do processo no 

caso de estudo 

Averiguar a percepção e opinião dos entrevistados sobre o 

modo como o processo foi concebido e se desenvolveu 

Todos 

Exemplos de perguntas: 

Qual é a sua opinião sobre a constituição e funcionamento do Strategic Group constituído pelo 

pacto? 

Qual o balanço que faz sobre este processo de envolvimento dos stakeholders, aspectos 

positivos e negativos? 

Quais foram as principais contribuições dos stakeholders ? 

Qual lhe parece que foi o objectivo da Província em iniciar este processo? 

O que é que achou  das várias sessões do F:ACTS! em que participou? 

Em termos da experiência com o piloto no Baixo Vouga Lagunar, quais foram, no seu entender, 

os principais pontos de aprendizagem!? 

 

Sub-subeixo 

temático 
Objectivos das perguntas Tipologia dos entrevistados 

2.2.2 Efeitos do 

processo no 

caso de estudo 

Averiguar a percepção e opinião dos 

entrevistados sobre os efeitos destes 

processos, dentro do contexto do caso de 

estudo 

Todos 
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Exemplos de perguntas: 

Quais foram os principais efeitos deste processo? 

Acredita que, se um processo deste tipo for bem sucedido, possa contribuir para uma maior 

confiança entre parceiros? 

O texto do pacto dá ênfase à colaboração. Acha que houve mudança nas atitudes antes e 

depois da assinatura do pacto? 

A imagem e confiança das pessoas em relação à DLG alterou-se no decurso deste processo? 

Estes processos podem poupar tempo no projecto ou não? 

A cooperação entre a sua associação e a ZHL tem vindo a melhorar? 

 

Sub-subeixo 

temático 
Objectivos das perguntas Tipologia dos entrevistados 

2.2.3 Factores 

que interferiram 

no processo do 

caso de estudo 

Averiguar a opinião dos entrevistados sobre os 

factores que tiveram interferência nestes 

processos, dentro do contexto do caso de 

estudo 

Todos 

Exemplos de perguntas: 

Se tivesse de iniciar um processo de envolvimento de stakeholders, que factores é que teria em 

consideração? 

Achou sempre que lhe era fornecida suficiente informação para tomar opções ou dar opiniões? 

Considera importante a assinatura do pacto ou poderiam ter atingido os mesmos resultados sem 

o pacto? 

Tendo em consideração a estrutura criada pelo pacto com os diversos grupos, acha que esta foi 

uma boa maneira de envolver os stakeholders? 

O processo de decisão foi sempre claro para todos os parceiros? 

Acha que há algum stakeholder que não foi envolvido e que faz falta? 

Sentiu que teve um papel efectivo no processo e que foi tomado em consideração ao longo 

deste processo? 
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Questionnaire 

Name:  

Age: 

Experience / education on stakeholders’ involvement processes and/or land development 
projects: 

Questions: 

A. Considering the list of effects below, which ones do you recognize as resulting from a 
process of stakeholders’ involvement? (Yes / No) 

Effects 
Resulting Promote Degree 

(Y/N) (Y/N) 0-5 

Share of knowledge → improvement of the quality of the 
informational basis of decision processes and better use of 
information 

   

More pertinent choices from the environmental, economic 
and technical points of view → better quality in decision 
making 

   

Improvement of strategic capacity of decision makers    

Better integration of the wider context that determines the 
range of choices for the decision 

   

More integration of local needs and perspectives in solutions    

More socially acceptable choices → more support    

Bigger share of responsibilities in decision making    

More commitment in results’ preservation / sustainability    

Facilitated implementation and more dynamic processes    

More motivation and sense of belonging    

Modification in traditional power relations and conflicts    

Improved empowerment    

Better conflict management    

Increased legitimacy of the decision process    

Improvement of the effectiveness of the process in terms of 
costs and time 

   

Improvement of the power of influence of less organized 
interests 

   

Improved mutual learning    

Better information to stakeholders and/or the public → more 
transparency in decision making 

   

Increased trust in public organizations, policy makers, in 
institutional players 

   

Changes in the perception and conceptualisation of the social 
context 

   

Reinforcement of democratic practices and citizens’ 
involvement in public domains 

   

Broadening of resources availability (labor, financial, etc.)    

Other    
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B. Are there other effects that you would add to this list? If yes, which ones? 

C. Which of these effects do you consider that facilitate / promote intersectoral 
integration? (Yes/No) 

D. According to the following scale, please classify each effect on the list according to the 
degree of influence that such effect has in facilitating intersectoral integration in land 
development projects (if you added any other effect classify it as well): 

Scale: 

0 (no influence), 1 (hardly any effect), 2 (has little effect), 3 (has effect), 4 (has 
substantial effect) 5 (is crucial). 

Factors 

E. Considering the list of factors below, which ones do you recognize as influencing a 
process of stakeholders’ involvement? (Yes / No) 

Factors 
Influencing Degree 

(Y/N) (0-5) 

Cultural and institutional context (relations between stakeholders, 
political context, timing, sensitiveness of issues at stake, ..) 

  

History behind (reasons to start the process, former attempts, …)   

Goals of the process and expected results   

Type of stakeholders’ involved (knowledge, influence, power, 
interest) 

  

Levels of participation   

Process design   

Process implementation, techniques being used, capacity (physical, 
organizational and human resources available) 

  

Legitimacy of developer and representatives   

Transparency in decision making - accountability   

Enough information is provided to stakeholders   

Stakeholders feel their opinion is considered   

Commitment of developer, process manager, team, key persons   

Project’s goals and main features (broader or narrower level of 
integration, complexity,…) 

  

Project’s phases in relation to process’ implementation   

Institutional and cultural model in developing organization 
(associated to decision making process, team work and 
collaborative attitudes, openness for innovation,…) 

  

Experience in previous processes   

Personal characteristics of people involved (education and 
experience in such processes, communicative skills, motivation, 
commitment, …) 

  

Other   

F. Are there other factors that you would add to this list? If yes, which ones? 

G. Using the same scale as above, how do you consider these factors to influence a process 
of stakeholders’ involvement? (0-5) 
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Caso de Estudo de Krimpenerwaard, Holanda – Contextualização Geral 

Procurámos neste anexo ao texto da dissertação, fazer uma breve caracterização de alguns 

aspectos gerais que dizem respeito ao caso de estudo de Krimpenerwaard e que considerámos relevantes 

para uma melhor compreensão dos aspectos abordados na dissertação. 

A informação aqui compilada foi recolhida a partir da bibliografia consultada Provincie Zuid-Holland 

(1999), Provincie Zuid-Holland et al. (2005), Provincie Zuid-Holland (2006) e Dienst Landelijk Gebied / 

Werkgroep Integraal Inrichtingsplan Krimpenerwaard (2010), FARLAND (2005), Trindade (1999), Alterra 

(2008), da consulta do site do CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, bem como das entrevistas 

realizadas. 

 

1. Enquadramento e Caracterização Geral 

A Holanda é um país que, juntamente com algumas ilhas do Caribe, constitui o Reino dos Países 

Baixos. Localizada no noroeste da Europa, a Holanda continental faz fronteira a norte e oeste com o mar do 

Norte, com a Bélgica ao sul e a Alemanha a leste, e fronteira marítima com a Bélgica, Alemanha e Reino 

Unido. A área total da Holanda é 41.526 km2, o que inclui superfícies de água, sendo a área de solo de 

33.939 km2. 

Fig. A.1 - Localização da Holanda no Continente Europeu 

 

Fonte:  retirado de http://geography.about.com/library/cia/blcnetherlands.htm 

Com uma população estimada de 16.742.993 pessoas (informação datada de 12 de agosto de 2012, 

no site do CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek que é o serviço nacional de estatística holandês cujo site 

é http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm), a Holanda é o 30.º país mais densamente povoado no 

mundo e o 8.º na Europa, com 395 habitantes por quilómetro quadrado - ou 484 habitantes por quilómetro 

quadrado, se apenas contabilizarmos a área de solo. A taxa de crescimento estimada é de 0,436 % (dado 

relativo a 2008, no site do CBS). A província mais densamente povoada é a da Zuid-Holland, com 1.227 

habitantes por quilómetro quadrado, onde se situa Krimpenerwaard. 
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Trata-se de um país que se caracteriza por ter cerca de 20% da área e 21% da população abaixo do 

nível do mar e 50% da sua superfície a menos de um metro acima do nível do mar (ver Fig. A.2). Esta 

característica distintiva contribui para o nome do país: em muitas línguas, é-lhe dado um nome que significa 

“Países Baixos”. O país é muito plano, com excepção do extremo sudeste e algumas elevações de baixa 

altitude na parte central, no valor de algumas centenas de metros de altura (como em Limburg, no sudeste, 

onde algumas elevações vão até aos 322 m de altitude). 

 

Fig. A.2 - Superfície da Holanda em Relação ao Nível Médio do Mar 

 

 

 

“High Netherlands” 

(essencialmente areias) 

 

“Low Netherlands” 

(essencialmente barros e 

turfa) 

 

Dunas 

 

Linha de 1m acima  

do nível médio do mar 

Fonte: DLG (2005) 

Geologicamente, este território é constituído por um delta de sedimentos: grande parte da Holanda é 

formada pelo estuário de três importantes rios europeus que, juntamente com seus tributários, formam o 

delta de Rhine-Meuse-Scheldt. Não há praticamente nenhuma formação rochosa à superfície. 

Desencadeada por mudanças históricas no nível do mar, surgem diversos padrões de turfa, solos de argila e 

areia. As áreas de turfa são essencialmente adequadas para a criação de gado leiteiro, os solos de argila 

têm outros usos agrícolas e nos solos arenosos surge o uso florestal. 

 

 

2. Uso do solo e Tendências de Evolução 

Mais de metade da superfície da Holanda é ocupada por terrenos agrícolas. No entanto, este tipo de 

uso do solo tem-se vindo gradualmente a reduzir, à medida que as áreas construídas se vão expandindo.  



185 
 

De acordo com o CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) nos últimos anos verificaram-se, 

na Holanda, algumas tendências de evolução com repercussões ao nível do uso do solo que correspondem 

essencialmente a um constante declínio no número de explorações agrícolas (em 1950 eram 315.000 e em 

2004 era de 84.000) em resultado da diminuição do rendimento da actividade agrícola e do aumento dos 

preços da terra e dos edifícios/construção, acompanhado de uma crescente urbanização do espaço rural. 

Em termos sociais tem-se verificado um envelhecimento das populações rurais e um afastamento 

das populações em relação às actividades agrícolas pois vivem, na sua maioria, nas cidades. Mas, em 

resposta, tem havido um número crescente de pessoas que procuram voltar a estabelecer relações com os 

territórios rurais.  

Por outro lado, os agricultores tornaram-se, um pouco, uns icons como guardiões da natureza, da 

autenticidade, da utilidade. Todos estes aspectos fizeram desenvolver a procura dos serviços e produtos 

destes territórios na vertente ligada à multifuncionalidade da agricultura, o que cada vez mais é reconhecido 

pelos agricultores como uma fonte de rendimento alternativa, dando-lhe um significado crescente.  

Não obstante o facto de o número de agricultores estar a diminuir, as explorações existentes têm 

aumentado a sua dimensão. Trata-se de um sector de actividade que apenas emprega 4% da força de 

trabalho do país mas que está altamente mecanizado, fornecendo muitos excedentes para a indústria de 

processamento de alimentos e para exportação.  

A Holanda posiciona-se em terceiro lugar em termos mundiais, no que respeita ao valor das 

exportações agrícolas, atrás dos Estados Unidos e da França. Uma parte significativa das exportações 

agrícolas holandesas é constituída por derivados de plantas frescas de corte, flores e bolbos, sendo que a 

Holanda fornece dois terços do mercado mundial destes produtos. A Holanda também exporta um quarto de 

todos os tomates comercializados a nível mundial e um-quinze avos das maçãs do mundo. Encontra-se na 

Holanda, a agricultura mais intensiva da UE (Alterra, 2008). 

De um modo geral, todas estas tendências de evolução que referimos têm repercussões ao nível do 

uso do solo, o que é visível na Fig. A.3. 

Efectivamente, segundo o CBS, entre 2006 e 2008, a área urbana total cresceu cerca de 7 mil 

hectares. A maior expansão da área urbana foi na província de Zuid-Holland com grandes cidades como 

Roterdão (300 ha) e Haia (80 ha). A maior área de novos conjuntos habitacionais também foi construída 

nesta mesma região e novas áreas industriais construíram-se também predominantemente na Zuid-Holland., 

como se pode ver na Fig. A.4. Esta é precisamente a província onde se localiza este caso de estudo. 
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Fig. A.3 - Evolução do Uso do Solo na Holanda, entre 1979 e 2008 

 

Fonte: adaptado de CBS (2008 e http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-

regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm) 

 

 

Fig. A.4 - Aumento das Áreas Residenciais e Industriais, por Província, entre 2006 e 2008 

 

Fonte: CBS em http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-

regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm 

 

De tudo isto tem resultado, de há vários anos a esta parte, uma preocupação do governo holandês 

em apoiar a agricultura e em promover a conservação e, muitas vezes, a recuperação da natureza e da 

paisagem. Por exemplo, no que respeita a paisagem, foram designadas algumas áreas como sendo 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3433-wm.htm
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relevantes para a preservação da paisagem considerada característica e valiosa: uma delas é designada por 

“Green Heart” e é onde se localiza o caso de estudo em causa. Aqui, a edificação é permitida, mas somente 

para cumprir com as necessidades da população local, pelo que a proporção de área urbana é em média 6,6 

% abaixo do nível de qualquer outro lugar no país, mas também crescente. 

 

3. Aspectos Relacionados com Governança 

A Holanda é uma monarquia constitucional desde 1815 e uma democracia parlamentar desde 1848. 

Neste país existem três níveis de governação: o nacional, o provincial e o municipal. 

O monarca é o Chefe de Estado, mas constitucionalmente tem poderes limitados. Assim, o poder 

executivo é exercido pelo Conselho de Ministros e o chefe do Governo é o Primeiro-Ministro. 

O país é dividido em doze regiões, chamadas Províncias (tal como se pode observar na Fig. A.5), 

que correspondem às NUTS II. Cada uma é dirigida por um governador (chamado "Comissário da Rainha"), 

sendo que o governo provincial tem dois órgãos: o Executivo e o Conselho da Província. Tal como a 

designação indica, o primeiro é o órgão executivo da Província, que tem seis membros (o "Comissário da 

Rainha" e cinco deputados). O Conselho da Província é o parlamento provincial, em que o número de 

membros depende do número de habitantes da província. Estes membros são eleitos por esses habitantes, 

em ciclos de quatro anos. 

Fig. A.5 - Holanda e as doze Províncias 

 

Fonte: adaptado de FARLAND (2005) 

Na década de 1990, o Governo iniciou um processo de descentralização com o objectivo de passar 

uma série de responsabilidades administrativas relativas às zonas rurais do nível nacional para as Províncias 

e de melhorar a cooperação. Este processo terminou em 2006-2007 depois de ter sido criado um Fundo de 

Investimento para Áreas Rurais, para o qual contribuem os vários ministérios com competências nas 

matérias em causa e de ter sido publicada nova legislação. Este Fundo é gerido pelas Províncias em 

cooperação com os serviços regionais do Ministério. Esta passagem de competências do Governo para as 

Províncias também se verificou nos campos do planeamento físico e ordenamento do território, bem como na 

política de preservação da Natureza. Assim, por exemplo, a implementação da Rede Ecológica Nacional 

passou a ser da responsabilidade das 12 Províncias, sendo que, em 2008, havia 4.464 ha de corredores 
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ecológicos que haviam sido implementados pelas Províncias, de um total de 19.816 ha que foram planeados 

(Alterra, 2008). 

As Províncias, por sua vez, estão divididas em municípios que correspondem ao nível administrativo 

mais baixo. O número de municípios tem variado ao longo do tempo pois, na Holanda, tem-se vindo a 

verificar um processo de fusão de municípios: se há três décadas atrás havia 774 municípios, desde 1 de 

Janeiro de 2012, o número de municípios foi reduzido de 418 para 415. 

O poder legislativo ao nível dos municípios é partilhado entre o Presidente da Câmara, o Conselho 

Municipal e os vereadores (que são dois). O poder executivo é exercido pelo concelho constituído pelo 

Presidente da Câmara e Vereadores. O Presidente da Câmara é nomeado pelo Governo por um período de 

seis anos, enquanto o Concelho Municipal é eleito pela população, por um período de quatro anos, sendo 

que o número de membros que o constituem depende do número de habitantes do município. Os vereadores 

são eleitos pelo concelho municipal. Na sua maioria, as competências dos municípios holandeses situam-se 

ao nível da execução de políticas que são definidas a nível nacional ou provincial, nas áreas de gestão 

territorial, desenvolvimento urbanístico, transportes e infra-estruturas, acção social e emprego, economia e 

ambiente e educação. Os municípios recebem a maioria do seu orçamento a partir do Governo, para além de 

poderem cobrar impostos, licenças e taxas sobre serviços prestados. 

Neste mesmo contexto, entendemos ser relevante referir as Water Boards pelo papel determinante 

que desempenham nas questões de land development, bem como carácter único destas entidades, 

associado às condições particulares da Holanda. Devido à importância determinante que as questões 

associadas à gestão da água têm neste país (tal como já tivemos aqui oportunidade de referir), todo o 

território encontra-se dividido em distritos hidráulicos (ou “water districts”), cada um gerido por uma Water 

Board, num total de 26 por todo o país. Uma vez que as bacias hidrográficas dos rios ou os limites dos 

diques não coincidem com os das Províncias nem com os dos municípios, as áreas de intervenção de cada 

Water Board também não têm relação com os destas entidades.  

Constituindo uma das entidades democráticas mais antigas ainda em funcionamento (a sua criação 

remonta ao séc. XIII), as Water Boards são entidades públicas descentralizadas, de estatuto legal 

semelhante ao dos municípios, independentes dos outros órgãos de governo, com responsabilidade legal 

definida e um sistema financeiro auto-sustentável. Podem cobrar as suas próprias taxas e fazer aplicar as 

suas próprias regras sobre diversos tipos de agentes, tais como residentes e proprietários. 

A sua missão primordial é assegurar “dry feet” e a qualidade da água na sua zona de influência. Ou 

melhor dito, as Water Boards são responsáveis pelo controlo das cheias (manutenção dos diques e gestão 

das estruturas hidráulicas associadas), quantidade (gestão dos níveis de água à superfície), qualidade das 

águas superficiais e pelo tratamento das águas residuais das zonas urbanas. 

 

4. Ambiente e Políticas Públicas 

Rede Ecológica Nacional 

Em resultado da forte industrialização e urbanização do território e agricultura intensiva, 

praticamente não existem habitats naturais na Holanda. Conscientes de que a natureza fragmentada das 
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pequenas áreas remanescentes que mantiveram algum tipo de valor natural constitui um problema, foi 

entendido que essas mesmas áreas poderiam constituir uma oportunidade se passassem a funcionar como 

corredores ecológicos. Assim, em 1990 o governo holandês aprovou o Plano da Política para a Natureza cujo 

objectivo principal era promover a conservação sustentável, a reabilitação e o desenvolvimento da natureza e 

da paisagem. Este plano introduziu a figura da Rede Ecológica Nacional com o objectivo de desenvolver uma 

rede coerente de áreas naturais que estariam ligadas através de corredores ecológicos e que deveria estar 

implementada até 2018. O governo introduziu, assim, uma nova abordagem à conservação da natureza, 

substituindo a protecção tradicional de áreas naturais no seu estado original, por formas mais activas de 

protecção e de desenvolvimento da natureza (Alterra, 2008). 

Esta Rede Ecológica Nacional seria assim constituída por diversos tipos de áreas: grandes zonas 

húmidas costeiras, grandes lagos e estuários, reservas naturais terrestres, novas áreas onde a natureza 

houvesse sido recriada, corredores ecológicos e zonas agrícolas com valores naturais (a serem geridas pelos 

agricultores). Para tal, foram definidos diversos instrumentos, consoante o tipo de área (Alterra, 2008): 

 para a criação de áreas consideradas núcleos centrais para a preservação da natureza: 

aquisição de áreas naturais por aplicação de legislação nacional, criação de Parques 

Nacionais ou aquisição de áreas naturais por aplicação de Directivas da EU ou 

Convenções Internacionais; 

 para o aumento da dimensão e da conectividade de áreas naturais: aquisição de terra para 

criar reservas naturais e acordos de gestão com os agricultores, realização de Projectos 

Estratégicos Verdes (projectos que visam a qualidade da natureza e da biodiversidade), 

criação de corredores ecológicos robustos através do planeamento, aquisição e medidas 

agro-ambientais. 

 

A responsabilidade pela conservação da Natureza é, em primeiro lugar, daquele que foi durante 

muitos anos o Ministério da Agricultura, Conservação da Natureza e Qualidade Alimentar até que 

recentemente, após as eleições de 2010 e consequente remodelação ministerial, foi “desagregada” da 

política agrícola por ter passado a haver o Ministério dos Assuntos Económicos, Agricultura e Inovação e o 

Ministério das Infra-estruturas e Ambiente. 

Com a mudança de governo em resultado das passadas eleições em 2010 as prioridades das 

políticas públicas neste contexto alteraram-se: existe agora uma maior preocupação com a produção 

agrícola, em detrimento da conservação da natureza. Por outro lado, a crise financeira que se abateu sobre a 

EU também afectou a Holanda. As repercussões destes dois aspectos no domínio a que nos vimos referindo, 

ainda não é conhecido mas parece haver uma dúvida crescente no que diz respeito à viabilidade da 

execução da totalidade da Rede Ecológica Nacional que foi planeada. 

 

Solos, Gestão da Água e Subsidência da Turfa 

Há um ditado inglês que diz: "God created the world but the Dutch created Holland". Esta frase 

refere-se ao processo através do qual o solo é “conquistado” ao oceano, leitos de rio ou lagos (em inglês, 
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“land reclamation”). Efectivamente, cerca de 1/5 da Holanda foi conquistada ao mar, lagos, pântanos ou 

sapais, isto é, cerca de 7.000 km2 no total. 

Os holandeses têm uma longa história de conquista de solos ao mar, pois este processo teve início 

já no século XVI: grandes áreas de polder têm sido criadas e preservadas (existem cerca de 3.000 polders a 

nível nacional) por meio de elaborados sistemas de drenagem com diques, canais e estações de bombagem. 

Um polder é um perímetro que é cercado por aterros, os diques, que formam uma entidade hidrológica 

artificial, ou seja, que não tem ligação com a água exterior a este sistema, a não ser através de dispositivos 

operados pelo homem. Se não tivessem sido construídos os diques e não houvesse drenagem do excesso 

de água do solo, 65% do país de hoje estaria debaixo de água. 

Dos cerca de 3,4 milhões ha que constituem hoje a superfície terrestre da Holanda, um terço está 

abaixo do nível do mar, tal como já referimos (Fig. A.6). A maioria destas áreas que se encontra abaixo do 

nível do mar é artificial, causada por séculos de extracção de turfa, baixando a superfície em vários metros.  

Mas, para além disto, existe um outro fenómeno de repercussões significativas: a utilização de 

terrenos com estas cotas exige drenagem e o resultante arejamento do solo leva à oxidação de componentes 

orgânicos do solo (como a turfa), sendo que este processo de decomposição pode causar uma significativa 

subsidência do solo - subsidência é o movimento da superfície da terra, no sentido descendente em relação 

ao nível do mar. Só que, à medida que os níveis de água subterrânea vão sendo periodicamente adaptados 

à subsidência (de modo a manter a insaturação do solo a uma profundidade desejada), mais a turfa fica 

exposta ao oxigénio, o que por sua vez, causa mais subsidência. Além disso, verifica-se que os solos 

drenados têm tendência para se irem consolidando. Desta forma, a subsidência do solo tem o potencial de 

entrar num ciclo vicioso, podendo atingir taxas até 5 cm por ano. Por esta razão, a gestão da água nos 

Países Baixos, que costumava ter em consideração essencialmente factores associados à optimização das 

culturas, cada vez mais tem em consideração a subsidência da turfa. 

Fig. A.6 – Zonas de Solo Recuperado ao Mar, na Holanda 

 

 

 

 

 

 

 

Solo com espessura de  

turfa > 1,2 m 

 

Solo “reclamado” 

Fonte: DLG (2005) 
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Uma vez que o nível do solo, nos pântanos e zonas húmidas drenados (em que o solo é composto 

de turfa), vai sofrendo subsidência ao longo do tempo, todos os polders eventualmente acabarão por ficar 

abaixo do nível de água circundante. Na realidade, os polders estão sempre em risco de serem inundados, 

pelo que é necessário ter muito cuidado para proteger os diques circundantes. Significa isto que deve ser 

mantido um equilíbrio: se o polder tem excesso de água, este precisa de ser bombado para fora ou drenado 

através da abertura de comportas na maré baixa; no entanto, há que ter cuidado para não originar um nível 

de água que seja muito baixo ou a turfa sofrerá subsidência. Este balanço, que é preciso encontrar, constitui 

um dos principais desafios para uma gestão da água que seja sustentável, na Holanda. 

Estas questões tornam-se mais críticas ao serem considerados os possíveis cenários associados 

aos efeitos das alterações climáticas (Quadro A.1). 

A verificarem-se estes cenários, entre outros aspectos, haverá mais evaporação da água no solo, 

maior necessidade de drenagem e maior pressão nos polders pela subida do nível do mar, sendo que os dois 

primeiros têm implicações directas na problemática da subsidência da turfa. 

 

Quadro A.1 – Principais Efeitos das Alterações Climáticas (em 2100) 

Efeitos das Alterações Climáticas na Holanda 

(cenários para 2100) 

Temperatura 

Precipitação (anual) 

Intensidade da chuva 

Subida do nível do mar 

+ 2 - 4°C 

+ 6 - 12% 

+ 20 - 40% 

+ 60 - 110 cm 

Fonte: DLG (2005) 

Neste contexto, em 2004 foi publicada uma estratégia de ordenamento do território a nível nacional, 

a chamada “Nota Ruimte” (que veio a alcançar o estatuto de lei em 2006), a qual reconheceu o carácter 

particular dos solos de turfa, dando orientações para que as condições do solo e de gestão sustentável da 

água fossem consideradas decisivas para o desenvolvimento territorial dessas áreas, devendo a oxidação e 

a subsidência da turfa ser evitadas sempre que possível. 

Nessa mesma altura, foi também publicada pelo Ministério da Agricultura, Natureza e Pescas, uma 

“Agenda for a Vital Countryside” que veio consagrar as zonas de turfa como áreas de paisagem única a nível 

internacional. 

A verdade é que a gestão da água na Holanda é simultaneamente tão importante e tão complexa 

que existem entidades que foram especificamente criadas com este propósito que são as “Water Boards”. 

 

Paisagem 

Para além do que foi acima referido, a estratégia nacional de ordenamento do território publicada em 

2004 veio criar as áreas de “Paisagem Nacional” que correspondem a territórios diferenciados onde existe 
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uma combinação única de agricultura com valores naturais e histórico-culturais. Esta designação não 

constituiu uma figura de ordenamento formal mas mais uma orientação estratégica, indicando que o Governo 

considerava que a preservação e desenvolvimento da paisagem nessas áreas era considerado 

suficientemente relevante para, entre outros aspectos, canalizar fundos de investimento. Dentro desta lógica, 

houve 180.824 ha que foram designados pelo Governo holandês como áreas de “Paisagem Nacional” pelas 

suas características e pela qualidade da paisagem, raras e exclusivas a nível internacional, no sentido de 

preservar essas qualidades e, sempre que possível, reforçá-las. Muitas destas áreas, no contexto da supra 

mencionada “Agenda for a Vital Countryside”, correspondem a zonas onde os solos são constituídos por 

turfa. Assim é o caso de Krimpenerwaard. No entanto, após as eleições legislativas de 2011 e consequente 

mudança de governo, as “Paisagens Nacionais” deixaram de ter o carácter relevante que tinham, a nível 

nacional. 

 

 

5. Projectos de Land Development na Holanda  

Segundo FARLAND (2005), o espectro de objectivos dos projectos de land development na Holanda 

têm-se vindo a alterar ao longo dos anos: de 1935 a 1970 o foco era a melhoria das condições do sector 

agrícola. A partir desta altura, os projectos tornaram-se mais integrados incluindo objectivos agrícolas, 

ambientais e sociais. Consequentemente, em 1985 houve alteração da legislação de modo a criar a base 

legal para estes objectivos mais alargados. Em 2007 houve nova alteração legislativa com o objectivo de 

criar mais possibilidades de iniciar projectos integrados e para alterar procedimentos no sentido de os ajustar 

à situação que já vinha sendo posta em prática em que as Províncias lideravam os projectos de land 

development. 

Nos últimos anos, os projectos de land develoment na Holanda têm lidado principalmente com 

questões associadas à implementação de novos conceitos espaciais que envolvem a alteração da 

localização de actividades agrícolas, nomeadamente: 

 manutenção de uma paisagem atraente na periferia das cidades – onde estas paisagens servem um 

propósito importante que é o lazer; no entanto, uma agricultura economicamente viável é cada vez 

mais difícil devido às condições desfavoráveis do solo nas zonas mais densamente povoadas do 

país; assim, o desafio neste tipo de áreas é como manter os agricultores activos na gestão desses 

territórios, salvaguardando uma elevada qualidade espacial; 

 criar espaço para a rede ecológica nacional – neste caso, diversos instrumentos têm sido utilizados 

para este fim, tais como o banco de terras (aquisição de terras agrícolas e entrega a organizações 

de conservação da natureza) ou o emparcelamento (realocar as parcelas a fim de aumentar as 

áreas dedicadas à conservação da natureza ou para criar corredores ecológicos).  

Desde há muitos anos que, na Holanda, o objectivo destes projectos comporta uma perspectiva 

integrada: promover o desenvolvimento económico, social e ambiental, para melhorar a qualidade de vida, 

tendo em conta os requisitos harmonizados do desenvolvimento agrícola sustentável, do recreio e lazer, da 

preservação da paisagem e protecção ambiental. Assim, estes projectos geralmente incluem medidas com 

os objectivos de promover uma agricultura racional (com melhoria das condições no sentido de reduzir os 
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custos de produção) e o uso integrado do solo, criar novas áreas de conservação de natureza e implementar 

elementos de paisagem novos, melhorar a gestão da água e promover novas actividades recreativas. 

No entanto, para promover tais projectos, sempre houve a consciência de que a cooperação entre 

entidades é um factor-chave: os procedimentos seguidos e as ferramentas utilizadas devem 

necessariamente prever e incluir a cooperação entre agricultores, organizações não-governamentais de 

diverso tipo (recreativas, ambientalistas, etc.), Water Boards e autoridades competentes, que trabalham 

juntos para atingir os objectivos. É claro que estes parceiros têm responsabilidades e papéis diferentes, entre 

os quais queremos destacar quatro entidades pela sua relevância no contexto e no horizonte temporal em 

que nos situamos e que são a Comissão de Land Development, as Províncias, a DLG e as Water Boards. 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento destes projectos, até cerca de 2005, era essencialmente 

repartida entre três entidades: a Comissão de Land Development, a Dienst Landelijk Gebied - DLG e a 

respectiva Província. 

A Comissão de Land Development era a entidade responsável pela elaboração do projecto de land 

development e pela sua implementação, depois de a execução ter sido aprovada pela Província. A 

elaboração de um projecto de land development na Holanda iniciava-se com a constituição da respectiva 

comissão, a qual era constituída por representantes de organizações de agricultores da área do projecto, de 

organizações não-governamentais ambientalistas, respectivas Water Board e Província (apenas como 

consultor), das Câmaras Municipais envolvidas na área do projecto e pela DLG que secretariava. Nessa 

altura, a Província era responsável pelo processo de consulta pública ao projecto e pela decisão sobre a 

execução do projecto. Depois da publicação de nova legislação relativa aos projectos de land development, 

em 2007, a constituição destas comissões deixou de ser obrigatória, sendo uma decisão da Província fazê-lo 

ou não.  

 

Quanto à Dienst Landelijk Gebied - DLG, este organismo assegurava o secretariado das Comissões 

de Land Development e desenvolvia a maior parte do trabalho durante a elaboração dos projectos, 

exercendo bastante influência ao nível da política nacional e no financiamento do land development, bem 

como no conteúdo e na execução dos projectos. 

A DLG é um organismo do Ministério da Economia, Agricultura e Inovação (no âmbito da actual 

legislatura porque pertenceu, durante muitos anos, ao Ministério da Agricultura, Natureza e Qualidade 

Alimentar) que há cerca de 75 anos tem promovido o desenvolvimento das áreas rurais, actuando ao nível da 

implementação das políticas públicas. Em consequência das alterações progressivamente introduzidas a 

partir dos finais do século passado, princípio deste, o papel desta entidade tem-se vindo a alterar: de actor 

principal para um outro lugar onde as responsabilidades são mais divididas. Anteriormente a estas 

alterações, a DLG actuava a nível estratégico junto do Governo, tinha uma palavra a dizer na atribuição do 

investimento (fazia a gestão dos fundos de financiamento) e concebia e, juntamente com as comissões de 

land development ,executava os projectos. Hoje em dia, as duas primeiras tarefas são da responsabilidade 

das Províncias e a DLG, porque tem o know-how, poderá elaborar e executar projectos para os seus 

“clientes” que podem ser o próprio Governo, as Províncias, as Câmaras Municipais ou as Water Boards. Em 
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consequência desta profunda modificação, o próprio organismo está a sofrer uma remodelação interna que 

passa, entre outras coisas, pela redução do número de funcionários. 

Assim, entre 2000 e 2007 desenvolveu-se um período de adaptação à transição das competências 

supra mencionadas da DLG para as Províncias, o que foi formalizado através da publicação de legislação em 

2007 (no contexto das reformulações referidas anteriormente, neste anexo). Entretanto, a fim de introduzir 

mais descentralização e flexibilidade no processo, o Ministério fez um acordo com todas as Províncias sobre 

os objectivos a atingir no período 2007-2013 e sobre o montante de dinheiro que os Ministérios 

providenciariam para os governos provinciais alcançarem esses objectivos. Assim, quando a nova lei relativa 

ao land development entrou em vigor em 2007, os governos provinciais ficaram responsáveis por atingir 

estes objectivos. Estes têm várias maneiras de atingir os objectivos: podem instalar comissões de variados 

tipos e diversas responsabilidades possíveis e podem pedir a uma entidade para realizar os projectos (por 

exemplo, à DLG, municípios ou Water Boards). Portanto, na actualidade, o Governo fornece o financiamento 

para as medidas de land development e as Províncias lideram os projectos. 

 

Quanto às Water Boards e a partir daquilo que foi atrás referido, facilmente se consegue retirar o 

papel pertinente que estas entidades desempenham no contexto dos projectos de land development, não só 

porque são os agentes que ficarão com a responsabilidade da gestão e manutenção de muitas das infra-

estruturas que geralmente são executadas em resultado destes projectos, como também pelo facto de 

possuírem um conhecimento do terreno e das questões específicas da gestão da água que são 

indispensáveis para garantia da melhor qualidade das soluções preconizadas no âmbito de cada projecto. As 

Water Board têm o estatuto de entidades privadas de interesse público e são dirigidas por um conselho de 

administração eleito entre os associados da respectiva Water Board, cujo presidente é nomeado pela Coroa. 

No caso particular da Water Board com competências sobre Krimpenerwaard, a Schieland en de 

Krimpenerwaard, tem uma área de influência de cerca de 33.700 ha que se estendem desde Roterdão e 

Zoetermeer até Schoonhoven, num total de 17 municípios, ou seja, inclui maioritariamente áreas urbanas. 

Em consequência, dos trinta elementos que constituem o conselho de administração desta entidade, apenas 

cinco exercem ou estão associados ao sector agrícola. 
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Peat land Pact Krimpenerwaard 
 
Bergambacht, 22 december 2005 
 
 
 
Signed by: 
 
Province of Zuid Holland 
 
Municipality of Ouderkerk 
 
Municipality of Schoonhoven 
 
Municipality of Vlist 
 
Municipality of Nederlek 
 
Municipality of Bergambacht 
 
Water Board for Schieland and the Krimpenerwaard 
 
Nature and Recreation Board Krimpenerwaard 
 
Agriculture and Horticulture Association (LTO), Krimpenerwaard division 
 
Nature and Bird Working Group Krimpenerwaard 
 
Young Farmers Association Krimpenerwaard 
 
Association South Holland Landscape (ZHL) 
 
Association for Agri-environmental Management ‘Weidehof – 
Krimpenerwaard 
 
Association Soil Management Krimpenerwaard 
 
Land Development Commission 
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1. Background and issues 
 
1.1 Characterisation 
  
The Krimpenerwaard is an important part of the National Landscape Green Heart. 
The 
area has a strong identity and a unique character, a peat land area consisting of 
agricultural land, surrounded by rivers which is hardly urbanized. The 
Krimpenerwaard is one of the few peat land areas where no land use project or 
land consolidation has been carried out. KRW is a valuable cultural and historical 
landscape which many residents from the Randstad enjoy since it still has the 
same characteristics as at the time of claiming the land. 
 
1.2 Development 
 
To face the future and to meet new demands placed on this area it is necessary to 
redevelop the area. To this end a Framework Plan for the redevelopment is 
prepared in which individual steps (modules) are implemented. This plan and the 
first implementation module was approved in 1999 by the provincial council (GS). 
The implementation takes place under the responsibility Land Consolidation 
Commission. It takes the former view that the water management the area should 
support the main functions of the area. 
 
1.3 The problem 
 
Since the approval of the Framework Plan, the discussion about the ongoing 
subsidence in peat land areas, and correspondingly, climate change and the 
policy developments relating to this has led to new views on sustainable water 
management. Developments in agriculture mean that the margins in which 
production takes place are becoming smaller. The existing natural values are 
declining as long as no nature development plan has been implemented and no 
agri-environmental measures are implemented. Usefulness and necessity of 
implementing of the Framework plan increased to upkeep the valuable landscape. 
However, reflection on how this should take place is necessary. 
 
1.4 Stagnation and risks for further stagnation 
 
By now, two modules are approved and partially implemented. The 
implementation of the 
land development has been stagnating by: 
- Changed national policy: more than before, the emphasis on redevelopment of 
peat areas and avoiding subsidence is on creating robust connections for nature 
development (Water management 21st century, National Spatial Strategy 2004, 
jointly developed by the Ministry of Spatial planning, Agriculture and Nature, 
Infrastructure and Economical Affairs). 
For peat lands, policies policies are aimed maintaining or increasing groundwater 
levels, or the exclusion of activities that lead to unnecessary acceleration of 
subsidence in peat areas. The intent of the government is slowing down 
subsidence in peat areas and developing of robust and safe water management 
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systems. 
- The conclusion of national, provincial, municipal and water that strong lowering of 
drainage levels is no longer feasible (approving "Agenda Western peat meadows" 
May 2004). 
- While developing the Framework Plan it became clear that allocation of new 
functions led to a strongly fragmented and complex water infrastructure (from 30 
drainage units to 83), 
causing differences in subsidence involving difficult management and costly 
situations. 
- Lack of funds of the government. Module 2 could only partially be carried out. 
- The sharply increased costs associated with the implementation of the 
Framework Plan (increase of 30% in 5 years). 
- Dairy farming becoming under increasing (economic and spatial) pressure 
- The stagnation in the acquisition of land, especially when it comes to the 
realization of the landscape elements. 
- The amendment of the financing structure of the national government meaning 
that not all measures are still eligible for funding. 
 
1.5 Opinion of the land development committee and starting points for the 
Pact 
 
Because of this altered insights and thereby changed policies, the province 
requested the land development committee to review actions defined in the 
Framework plan. Consequently the land development committee Planning 
Commission has given an opinion about which measures in the Framework Plan 
coincided with new policies and what measures required reconsideration of the 
land development plan. The Land development committee concluded that a 
modification of the plan was necessary. 

 

 

2. Strategic objective of the Pact, intentions and future prospects 
 
2.1 Strategic goal 
 
The pact is aimed at conservation and development of the valuable agricultural 
landscape of Krimpenerwaard and its natural values. For the redevelopment of this 
peat land area more than before the possibilities and impossibilities of soil and 
water management will be preconditions. Main aim is to limit the soil subsidence 
as much as possible. Sustainable management, future values and cost 
effectiveness will be starting points. Redevelopment of the area, and an 
acceleration of the implementation 
remain necessary. The area fulfills both in terms of landscape and recreational 
value an essential role in the Randstad that will be further developed. 
The Krimpenerwaard is considered one of the priorities and major projects within 
the Green Heart policy.  In the area main aim is to ensure sustainable 
development and management of the National Landscape Green Heart. This pact 
provides the basis. 
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2.2 The underlying goals of the Pact 
 
This strategic objective is reached by the following points: 
 
In terms of results related to sustainability / redevelopment: 
- The preservation and development of this scenic and high value cultural 
landscape in which dairy farming is the basis 
- Tuning of the functions to the physical characteristics of this area, while 
minimizing soil subsidence, reaching sustainable water management and reducing 
the fragmentation of 
drainage units 
- Improving the physical structure for agriculture and improving the circumstances, 
for agricultural use. 
- The realization of the nature program for this area (see Table 9.2 of the 
Framework Plan of 1999), taking advantage of potential natural values and 
realising the national assignment of creating a ‘wet axis’.  
- To improve the facilities for recreation in the area for people from the area and 
the urban 
surroundings. 
- To increase the opportunities for multiple use of space. 
- Improving the environment and water quality. 
 
In terms of investments: 
- Use the Pact as a basis for further negotiations with the national government and  
making appointments. 
- Efficient and effective use of public investment and private investments. 
 
In terms of organization and process: 
- Implement in an inspiring and dynamic manner the Pact in which each party 
takes its responsibility. 
- Achieve a joint delineation of functions on the short term; 
- Continue actively the realization through modular implementation and "no-regret" 
measures. 
- Utilizing and promoting creativity and new entrepreneurship to the extent that it 
fits 
within the above intentions and future vision. 
- Adapt the administrative control in a way that a clear division of roles is reached 
for the  
strategic direction of the implementation, the use and management of the area 
fitting in the ILG system from 2007 onwards (Investment Budget for Rural Areas). 
 
2.3 Boundaries of the area 
 
The Pact covers the area of the original Framework Plan (see Annex 1). The 
urban area of the municipalities remains outside the scope of the Pact. The Pact is 
applied for the implementation period of the redevelopment. The focus is on 
completion in 2018, 
but the bulk of the measures should be implemented before 2013 (realization 
EHS).  



223 
 

This is highly dependent on the rate at which the land acquisition takes place. 
 
This pact defines the following: 
- Agreements on how the stakeholders come to adjustment of implementation, use 
and management. 
- The division of responsibilities and agreements to come to transparent 
administrative management. 
- Agreements on the actions to be implemented and related planning. 
 
The Pact also provides a basis for making further funding arrangements (see also 
6.2). 

 

 

3. Approach towards redefinition of functions 
 
3.1 Redefinition of functions necessary 
 
To achieve a sustainable land development plan that fits within the new policy, a 
redefinition of the functions is required. This involves, among other things 
redrawing of 
nature areas and realization of the national assignment to realize the ‘wet axis’. 
The redrawing takes place on the basis of the so-called "layered approach" (see 
definition in Annex 4). This means that allocation of the functions is tuned to the 
physical characteristics of the area. The aim is to minimize soil subsidence. Higher 
water levels in 
low lying and / or oxidation sensitive peatlands and lower water levels in upper 
peatlands and / or less oxidation sensitive soils. The future function will follow the 
water level. This, taking into account the costs in relation to the economic returns 
and needs of society. The aim is to come to manageable and usable units. 
 
3.2 Main proposed amendments 
 
The Pact aims to: 
- In the low-lying north, where subsidence is biggest, a high water level in 
combination with nature development is pursued. The new nature areas are 
concentrated in this area. At this moment much land is already owned by nature 
management organizations. Parts of 
the area become wetlands, parts will be swamp like and parts will be marshy 
grassland. The whole area, gets a natural function in which recreational use is 
possible as well. The redevelopment  focused on developing cultural heritage and 
landscape qualities of this area. Opportunities will be provided for diversification 
and modernization of entrepreneurship to the extent appropriate to the nature 
function in this area. 
- In the middle zone drainage levels will follow the soil subsidence. It offers good 
opportunities for agriculture, nature and agri-environmental measures. The 
allotment will be improved. Space and opportunities for diversification and 
modernization of the 
entrepreneurship will be provided. 
- The southern zone is the most suitable for agriculture. The drainage level will be 
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tuned to agriculture in accordance with the principle that unnecessary subsidence 
is prevented. The allotment will be improved. There will be space and 
opportunities for diversification and modernization of entrepreneurship. 
 
Creating an ecological north-south connection is aimed at, in which nature 
management by private persons is an option. An indication of the redrawing is 
given in Annex 3. 
 
All this requires a substantial redrawing of functions. It is expected that 600-800 ha 
of planned nature reserve is shifted to the northern part of the Krimpenerwaard. 
This, in addition to realizing the assignment by the national government to create a 
‘wet axis’. By signing this Pact it is assumed that the task for the ‘wet axis’ is part 
of the 2450 ha already defined. If it appears that - after adoption of the redefinition 
of boundaries - this is not, or not entirely possible, or that a logical redevelopment 
requires additional tools, the province will submit an amended proposal to the Pact 
Partners for approval. A general principle is that redefinition should not undermine 
the robustness of agricultural areas. 
 
3.3 Criteria for redefinition 
 
The elaboration of the final redefinition of functions will be based on the following 
approach and criteria: 
 
First, the redefinition is focused on: 
- Strengthening and preserving this valuable cultural and historical area. 
- Respecting the reclamation structure of this area (pattern of parcels). 
 
In addition the redefinition will focus on assigning functions that match the physical 
characteristics of the peat land: 
- Subsidence is prevented as much as possible: the function primarily follows the 
water  
level in order to limit as much as possible soil subsidence. 
- When redefining, the aim is to simplify significantly the water management 
infrastructure, meaning a significant reduction of the number of drainage units (so 
not to many units with different water levels) compared to the Framework Plan and 
the possible removal / prevention of private pumping stations. The draft map for 
water management opportunities offers an important guideline for this. The 
application of this draft map covers the scope of the Pact (so only the rural areas 
outside the built areas). 
- Cost effectiveness and quality are the basis for the implementation measures. 
The economic impact should be in balance with the benefits for society. 
The redefinition will take into account the wishes of the various functions set: 
- For nature the aim is to create robust units and contiguous nature reserves which 
form part of the axis between the Biesbosch and the IJsselmeer. The redefinition 
as much as possible is connected to existing nature areas and potential ecological 
values. The  
established programs for nature and landscape, as defined in Table 9.2 of the 
1999 Framework Plan in principle is combined with the realization of the ‘wet axis’. 
The redefinition of nature will also take into account the opportunities for 
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agricultural use of nature areas and private nature management. 
- In agriculture, the aim is to form large contiguous agricultural areas so that 
expansion and further development of farms remains possible, in context of the 
environmental profile of the Krimpenerwaard. A good ratio of size and plots is 
needed. 
- For the residents of and around the area Krimpenerwaard more options for 
recreational use are created. This does not apply only to the construction of 
recreational facilities but 
also to improve the route-related recreation. 
- For nature areas a good water quality and natural drainage level are essential 
in order to reach the nature targets. The separation of natural and agricultural 
areas in large robust parts is perhaps necessary. Further examination is required. 

 

 

4. Administrative control by parties and involvement of other 
stakeholders 
 
4.1 Continuation of constructive cooperation 
 
The Pact was drawn up on the basis of cooperation between the local / regional 
government partners and in consultation and with the support of the organizations. 
This cooperation between governments and organizations will be continued in the 
coming period is a constructive way. This, taking into account everyone's role and 
responsibility. 
 
4.2 Adapting administrative control required 
 
To shape further this cooperation has to accelerate the implementation process 
adaptation and strengthening of administrative cooperation will be necessary. A 
distinction is made between steering the execution and providing strategic 
direction. This also in light of what is required in the new funding structure of ILG. 
 
4.3 Creation and assignment of Strategy group 
 
Strengthening transparently the strategic direction needs the creation of a Strategy 
Group consisting of the province (chair), the five municipalities, the Water Board 
and the Chairman of the Land Development Commission. The task of this Strategy 
Group is making strategic choices regarding: 
- The intensification of cooperation between the authorities / chairman of the Land 
Development Commission so that the acceleration of implementation will be 
possible. 
- The joint tuning of required procedures (new Land Development Plan, the 
regional spatial plan, zoning plans at municipal level etc.) so that outputs are 
tuned, clear communication with stakeholders is possible and time is gained. 
- In joint consultation troubleshooting. 
- Organizing transparent, swift and decisive negotiations about financing (e.g. with 
the national level). 
- To optimize the coordination and cooperation between governments and interest 
groups. This, taking into account the responsibility of the government and the role 
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of various social groups and organisations. 
 
The province takes initiative in early 2006 to create the Strategy Group, which will 
be installed directly after signing of the Pact. The Strategy Group is supported by a 
project group that reflects the Strategy Group. The chairman of the project group is 
also secretary of the Strategy Group. 
 
4.4 Responsibility of the Land Development Commission 
 
Directing the implementation remains the responsibility of the Land Development 
Commission. In this the various authorities and organizations are represented. The 
Land Commission bases its tasks, in accordance with law, on assignments 
provided by the Provincial Board of South Holland.  
 
The task of the land committee for implementation of the Pact is twofold: 
- Advises regarding redefinition of functions, 
- Carries out the land development activities. 
 
In this the Land Development Commission is supported by an advisory committee 
consisting of government and civil society organizations, represented by their 
advisers. This advisory group cooperates closely with the aforementioned (4.3) 
project group. 
The composition, position and role of the Land Commission will be further 
examined in 2006 in the light of the Pact and in the light of the new legislation 
(WILG, Rural Development Act). The Land development Commission is and 
remains responsible for the adaptation of the Land Development Plan. 
 
4.5 Procedure of Strategy Group to establish a multi-annual program 
 
The Strategy Group will meet at least twice a year and more often as needed. The 
Strategy Group proposes in the first half of 2006 a multi-annual program. This 
program includes policy issues, a communication strategy and strategy towards 
the implementation. The multi-annual program will go beyond the implementation 
of the (traditional way of) land development. Not only the land development will be 
an issue but also the future management and creating further development 
opportunities (e.g. broadening the rural economy). The Strategy Group 
coordinates the adaptation of the policies (regional plan, zoning plans at municipal 
level, water management regulations, redefining of nature, 
vision for recreation and tourism development Krimpenerwaard). 
The Strategy Group takes initiative to develop modules. The multi-annual program 
does not include implementing measures: this is the task of the Land development 
Commission.  
Attached to this multi-annual program, agreements are made on the level of 
financing by the participating governments. It shall also include agreements on 
how the financial settlement should be if any of the governments should not agree 
with the Pact anymore (see also Chapter 7). 
 
4.6 Local Group(s) 
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To stimulate creativity in the area and innovative entrepreneurship, one or several 
local groups might be established in 2006 under the auspices of the municipalities. 
On the basis of further arrangements about inputs and capacity (see also section 
4.5) the municipalities take initiative for this. This, in the light of the objectives of 
the Pact and the implementation measures of the land development. The group(s) 
consists of a municipal director (chair) and representatives of other relevant 
organizations.  
The composition is determined by the local conditions and problems at stake. The 
local groups reporting to the Strategy Group. The task of these local groups is to: 
- use the knowledge, energy and creativity of the area; 
- provide inputs for tailor made solutions; 
- utilize the support for the implementation of the land development; 
- encourage innovative entrepreneurship. 
 
The exact description of the tasks will be further elaborated while creating these 
groups 
and will depend on the local situation. See also section 5.8. 
 
4.7 Relationship with the national level / EU 
 
The province is the first point of contact for the financial negotiations with the 
government and the relationship with EU programs. This, both on the basis of its 
statutory responsibilities and as chairman of the cooperating parties in the 
Strategy Group. 
 
Summary of 4.1 - 4.7 in pictures: see Annex 2 
 
 

5. Necessary actions 
 
5.1 Process of redefining functions 
 
The following actions will be carried out: 
- The Province will be the final responsible and direct the process to come to a 
redefinition. This is done in consultation with municipalities, Water Board, Land 
Development Commission and the organizations (see also Chapter 4). The final 
decision is recorded in the regional spatial plan and the present plan to modify 
nature. The province aims to have a draft design for the redefinition ready in April 
2006. 
- Simultaneously and subsequently to this process a new Land Development Plan 
will be developed by the Land Development Commission to ensure that the 
technical and financial implications are immediately clear. The Land Development 
Commission is committed to have a (pre) design of the new Land Development 
Plan ready in June 2006. The technical and financial conclusions may then lead to 
an adjustment of the boundaries. 
 
The combination of both processes should lead to optimally tuned plans. The 
starting point is to organize simultaneously a formal consultation on both plans. 
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5.2 Bundled and fast approach to change plans 
 
For the implementation various procedures need to be followed. This does not 
concern solely the aforementioned regional plan and adjustment of the natural 
plan 
but also to the change of zoning plans, the EIA procedure, the Strategic 
Environmental 
Assessment, water management plan, licenses and Land Development Plan (list 
not 
exhaustive). This requires several consultation and appeal procedures. 
It is agreed to tune these procedures in terms of their planning in order to: 
- Limit the procedure time to ensure that the implementation of "no-regret 
measures" in the 
period after 2006 is not hindered by the unadjusted formal policy frameworks; 
- Tune the public participation procedures in order to ensure clear communication 
to residents and stakeholders in the region 
 

This requires transparent and clear directions to be provided by the Strategy 
Group. The province will take initiative in the fourth quarter of 2005 for drafting the 
organizational model of procedures to be performed. It will be made clear how the 
process is organized, what are the moments for decision making and who will 
deliver at what time the outputs. In the process of preparing the redefinition both 
the governmental organizations and the other organizations will be involved. This, 
in addition to the formal statutory consultation moments. 
The organizational model will be discussed is the first meeting of the Strategy 
Group and agreements on the use of administrative capacity and resources will be 
made. The design of the process will clarify how the organizations will be involved 
in the process. 
 
5.3 Approval of amended plans 
 
The proposals for redefinition will be reported to the Strategy Group. The approval 
of redefined boundaries is based on the statutory functions of each tier of 
government. This concerns both the approval of the nature development plan 
(province), the regional spatial plan (province), and the zoning plans 
(municipalities). 
The Land Development Plan will be an elaboration of the regional spatial plan and 
the nature development plan. The Land Development Plan will eventually need 
approval by the province. 
 
5.4 Water Management System  
 
While redefining the functions the direct consequences for the water management 
system will be taken into account. The consequences for the water management 
system will be reported to the Strategy Group simultaneously with the redefining of 
functions. Based on the redefined functions the Strategy Group (in 2006) will 
define which reduction of costly  
water management interventions is possible. This will be discussed as well with 
the Land Development Commission. While designing the new boundary of 
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functions the draft map of water management options will be utilized. 
 
5.5 Implementation of "no-regret measures" in 2006: do what you can do! 
 
Parallel to the updating of the plans an approach for concrete implementation 
modules will be elaborated. In the fourth quarter of 2005, the provincial 
government has made a decision on the implementation of “no-regret measures" 
as part of module 3, submitted by the Land Development Commission in October 
2005. The implementation starts at 01-01-2006 and will be completed on 31-12-
2006. The responsible authorities shall endeavor to 
issue the necessary permits and to complete the formal procedures before 01-01-
2006. 
 
5.6 Modular approach in the future 
 
In 2006 the Land Development Commission shall propose new boundaries of an 
updated  
Land Development Plan including a budget for the period 2006-2013/2018. Based 
on this and possible other area developments, the Strategy Group decides about 
the goals for the period 2007-2013. This might be used by the province for 
obtaining financial resources under the ILG. Besides the new Land Development 
Plan, in 2006, the Land Development Commission will develop a new 
implementation module for the period 2007-2010. This relates to measures from 
the current Framework Plan which then, as a result of 
increasing insight into developments of the Peat land Pact, can be regarded as no-
regret measures or measures to be developed as part of the new Land 
Development Plan. 
At a later stage, additional implementation modules will be developed. 
 
5.7 Fast land acquisition and exchange of parcels 
 
The starting point for land acquisition (by DLG, commissioned by the province) is 
voluntary sale. To increase the speed of the land development, land acquisition 
will be based on a systematic planned approach. To this end, the province in 2006 
will commission an assignment to DLG to identify the wishes of each farm and 
based on this, to develop in 2006 a purchase and exchange plan (commissioning 
is obligation for province in 2006 and producing the output is an obligation for DLG 
in 2006). This will be connected to the dynamics in the region and the 
opportunities for implementation. Where possible, a link with other forms of land 
acquisition will be made (for example to connect to construction of road N210). To 
enable rapid land acquisition, opportunities for an adequate system of ending 
operations or farm relocation will be examined and subsequently, financing 
mechanisms negotiated with the national government. Exchange of parcels is not 
only an issue in areas that maintain an agricultural function but also in areas that 
are subject to transition to nature areas. Parcel exchange is necessary for nature 
development but also to maintain the economic position of farms that have to be 
moved in future. 
Adjustment of the Land Development Plan will be done in a way that expropriation 
of 
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‘point and line elements’ will be possible to serve an accelerated implementation of 
the land development. To serve the general interest, in extreme cases it may be 
necessary to expropriate on the basis of the adjusted Land Development Plan or 
municipal zoning plan. 
 
5.8 Pilot broadening agriculture and new entrepreneurship 
 
The municipalities (after making agreements on the level of inputs and capacity 
:see section 4.6), will take initiative to start a pilot (in 2006) for diversification of 
agriculture and promotion of new entrepreneurship. In fact, this is the first "local 
group" as stated in section 4.6. They report to the Strategy Group in order to work 
together on the implementation of promising initiatives. Creativity of possibly 
created local groups will be utilized. 
 
5.9 Soil management Krimpenerwaard 
 
The implementation of the modules by the Land Development Commission will be 
fine-tuned to the work done by the Foundation for Soil Maintenance 
Krimpenerwaard. Where 
possible "creating work by work" will be done. 
 
5.10 Communication Plan 
 
The province is initiating a planned approach towards communication. The plan 
will be submitted to the parties. The communication plan will be discussed directly 
after installation of the Strategy Group. Based on this, the Strategy Group will 
make arrangements about the actual implementation and the relationship with the 
multi-annual plan of the Strategy Group. 
 
5.11 Arrangements for Agriculture in Less Favorable areas 

 

In accordance with the Agenda for the Western Peat Land area (2004) the 
provinces will take initiative for delineating areas eligible for the scheme regarding 
‘Agriculture in areas with Natural Handicaps’.  
 
5.12 Research flexible water-level management 
 
The Water Board in 2005 will take the initiative to provide opportunities for flexible 
management of drainage levels. This will be completed in March 2006. The 
research is guided by the DWLK, the LTO, the AJK, the ZHL and the province. 
The research is based on the main principle of the Pact (adjustment of water 
levels in the middle of the area and possible lowering of drainage levels in the 
south). The research will be focused on how agricultural production can be 
supported without increased soil subsidence (which is a main aim of the Pact). For 
nature areas, research will be focused on improving the water quality by flexible 
water-level management. 
Research will indicate for which areas flexible water level management will be 
relevant and how this can be carried out. A question is to what extent separation of 
nature and agricultural areas is necessary for achieving the desired water quality 
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and natural drainage levels in nature areas. After completion, the conclusions will 
be communicated directly with the Strategy Group and the Land Development 
Commission. 
 
 

6 Financing 
 
6.1 Financing on the short-term: implementation module 3 
 
In 2005 the province has approved the implementation of module 3. The 
implementation of module 3, in 2006 contributes to integrated development of the 
Krimpenerwaard. In 2006 measures focused on nature, agriculture, landscape, 
recreation, environment and water management will be implemented. 
The Parties shall ensure the availability of the necessary resources for the 
implementation of module by 01-01-2006. 
 
6.2 Financing long-term negotiations with the government 
 
Recently the government has changed the funding structure. At present the set up 
and further elaboration are not completely clear yet. In particular uncertainty exists 
about the contributions to agricultural measures, landscape and recreation. About 
the contributions of other parties arrangements were already made in the 
Framework Plan. These agreements are still valid. 
For the purpose of negotiations with the national government, the Land 
Development Commission shall ensure that a first financial forecast for the new 
Land Development Plan is available by June 2006. This, based on the assumption 
that a first draft for redefining of functions is available no later than April 2006. 
The province will open on 9 November 2005 the negotiations with the government 
and continue these in 2006. This involves a integrated redevelopment of the 
Krimpenerwaard plan involving a.o. agricultural measures, recreation, landscaping 
and so forth. Besides this, the province will raise the issue of additional costs 
resulting from ‘building within fixed contours’. The aim is to achieve a sound 
financial backing of the new land development plan on the basis of what the Pact 
is intending. If these negotiations according to the involved authorities lead to 
unsatisfactory results, an important basis for the Pact is missing. In that case 
arrangements about implementation of the Pact need to be made, possibly leading 
to amendment of the agreements. This will first be discussed in the Strategy 
Group and then discussed with all signatories of the Pact. 
 
6.3 Financing of the process 
 
In the Strategy Group agreements will be made about financing of process costs 
and activities. This will be part of the multi-annual agreement. 
 
 

7 disputes and unforeseen circumstances 
 
7.1 Suspension 
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1. If any of the governments or organizations can no longer commit to what the 
Pact is intended to achieve, this will be communicated in writing stating the 
reasons to the Chairman of the Strategy Group (responsible commissioner of 
South Holland). Based on this written notice, the obligations of that party shall be 
suspended until a solution is 
reached or until the participation in the Pact of the concerned party has ended. 
2. Within three months, the Chairman of the Strategy Group will organize an extra 
meeting of the Strategy Group, in which the concerned party's objections can be 
explained and in which parties will attempt to find a solution. 
3. If no solution can be reached in the Strategy Group an independent mediator 
will be appointed to find a solution. The costs of the expert shall be borne equally 
by all 
Parties. 
4. If the intervention of an independent mediator does not lead to a solution, the 
participation of the concerned party in the Pact may be terminated. 
5. After termination of the participation in the Pact of the concerned government 
partner, the remaining partners shall consider how the Pact will be continued. 
 
7.2 Evaluation 
 
Twice a year the Strategy Group will evaluate the state of affairs. This evaluation 
minimally  
relates to: 
- The intended goals. 
- The effectiveness of administrative cooperation. 
- The availability and use of financial resources. 
 
Consideration shall be given whether unforeseen circumstances should lead to 
adjustment of the Pact. The first review is planned late 2006 / early 2007. 
 
Annexes 
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Caso de Estudo de Krimpenerwaard 

Reacções e Opiniões das Pessoas Envolvidas no Processo  

Os contributos retirados das entrevistas encontram-se apresentados segundo a estrutura de análise 

referida no início do Cap. 3.  

 

1. Projectos de Land Development 

Tal como referido no texto da dissertação (Cap. 3.2.3), verificou-se ser difícil separar os pontos 1.1 e 

1.2 da estrutura de análise, pois os entrevistados referem-se a estes aspectos de forma conjunta ou global, 

pelo que nos vamos referir aos dois em conjunto.  

Categorias de Análise Contributos dos Entrevistados 

Projectos de land 
development e 
integração 
intersectorial 
e 
Administração 
Pública, planeamento 
e implementação de 
políticas públicas 

A sustentabilidade é um ponto de partida, não uma meta 

Para cada projecto é preciso saber o que é que é sustentável e que tipo de 
valores queremos criar naquele território 

Tem de se começar pelas pessoas 

É preciso ir de encontro às preocupações, problemas e sonhos das pessoas, 
temos de perguntar “quais são as suas urgências?” 

A pergunta a fazer agora é “qual o papel da AP nos dias de hoje?” 

A crise financeira veio mudar o cenário destes projectos se desenvolviam: a 
AP não tem dinheiro para fazer tudo o que fazia anteriormente 

Principal mudança que está a ocorrer: os organismos da AP hoje são um 
dos stakeholders, ao mesmo nível dos outros, já não dirige o processo, é 
parte dele 

Antigamente trabalhava-se segundo abordagem top-down não-interactiva, 
hoje em dia ainda é top-down mas já é de forma colaborativa; a tendência é 
para, no futuro, haver um funcionamento em rede 

Há decisões que precisam de ser tomadas sob uma abordagem top-down 

Organismos da AP com muito know-how técnico acumulado 

A perícia que existe na DLG é única mas estão a perdê-la porque as 
pessoas estão a ir-se embora (reestruturação do organismo) 

Os organismos da AP central (como a DLG) não têm um interesse próprio e 
específico no desenvolvimento de um dado território, o que os torna neutros 
quanto à forma de o fazer 

Há uma exigência de participação, por parte das pessoas, que é crescente. 
Precisamos (DLG) de fazer mais participação e melhor participação (mais 
eficaz) 

As pessoas já se aperceberam de que, para além da implementação, há a 
conservação e a gestão daquilo que foi executado e que este aspecto 
precisa de ser tido em consideração durante a fase de planeamento 
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2. Processo de Envolvimento de Stakeholders 

Neste contexto, vamo-nos referir a aspectos relacionados com os processos em geral, aos efeitos 

decorrentes destes processos e, por último, aos factores que influenciam este tipo de processos. 

2.1 Aspectos do envolvimento de stakeholders em geral 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Envolvimento de 

stakeholders (geral) 

Na Holanda existe uma nova terminologia para designar estes processos: “deal 
making” 

Na génese destes processos está a pergunta: que valores queremos criar neste 
este território? 

Quando se promove o planeamento interactivo, à partida nunca se sabe bem 
o resultado desse envolvimento 

Não é viável promover envolver grandes números de participantes de forma 
regular em projectos deste tipo, no espaço de tempo que é desejável os 
projectos demorarem 

Há decisões que têm de ser do tipo top-down, como, por exemplo, construir 
um novo canal que atravesse todo o Randstat 

Através destes processos, as pessoas sentem-se mais integradas, mais 
parte da sociedade em que estão inseridas 

Um dos objectivos destes processos é ligar (connect) as pessoas 

Se as pessoas falam, então há sempre resultados 

As pessoas envolvidas na equipa que promove/facilita o processo têm de ter 
conhecimentos e características (skills) apropriadas a este contexto, nem 
toda a gente se adequa a este objectivo 

É muito importante que o facilitador do processo tenha apenas um único 
“chefe” 

O facilitador do processo tem de influenciar as partes envolvidas para obter 
um acordo e fazê-los cooperar, uma vez que todos ou alguns vão ter de 
ceder nalguma coisa pois é impossível que todas as partes realizem a 100% 
os seus objectivos próprios 

Não se pode pressionar as partes envolvidas mas tem de se exercer 
influência e tem de ser de forma constante 

As pessoas estarão dispostas a pensar e considerar os assuntos se se fizer 
as perguntas certas 

Há que ir ao âmago das questões e perguntar às pessoas o que é que elas 
querem 

Antes de iniciar o processo propriamente dito, há que listar os interesses de 
todos os stakeholders a envolver e identificar zonas de potencial conflito de 
modo a prevenir e preparar convenientemente 

Isto é negociação 
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Durante as sessões interactivas, se escrevermos tudo aquilo que as pessoas 
dizem, elas sentem que o seu ponto de vista foi tomado em consideração e 
relaxam 

 

2.2 Efeitos dos processos: em geral e no caso de estudo 

Relativamente aos efeitos que foram referidos nas entrevistas como sendo resultantes de um 

processo de envolvimento de stakeholders, distinguem-se os efeitos gerais dos obtidos como resultado deste 

processo em particular. Para além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.5.7, agrupámos 

os efeitos em três tipos: S – substantivos; P – processuais; C – contextuais. 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Efeitos resultantes 

dos processos de 

envolvimento de 

stakeholders 

Geral 

S - é preciso conciliar agendas, interesses e isso torna o projecto mais 
abrangente  

S – precisamos da percepção dos locais por forma a criarmos paisagem / 
Natureza que seja reconhecível para eles, por forma a podermos converter 
aquilo que a abordagem técnica produz em algo que vá de encontro ao que 
já lá existe 

S – é impossível que todos os stakeholders envolvidos realizem a 100% os 
seus objectivos próprios 

P – a visualização daquilo que se está a debater (conceito básico no método 
sketch-match) permite uma outra percepção, um melhor esclarecimento e 
compreensão entre os participantes nas sessões 

P - estes processos de envolvimento de stakeholders podem tornar a fase de 
planeamento mais longa mas fazer poupar tempo na fase de execução do 
projecto 

Krimpenerwaard 

S - os stakeholders contribuíram com soluções para combinar a conservação 
da Natureza e as actividades de recreio de uma forma muito melhor do que 
os técnicos teriam projectado 

S - os stakeholders trouxeram novas ideias para afinar/acertar o projecto 
com as condições locais. 

S – porque os locais conhecem o território muito melhor do que os técnicos, 
eles contribuíram com uma melhor ajuste da localização dos tipos de áreas 
naturais a desenvolver, com uma melhor articulação entre os objectivos de 
conservação da Natureza e o lazer e recreio 

P – através das sessões interactivas (sketch-match) conseguimos elaborar 
uma proposta que vai de encontro aos elementos de paisagem que já lá 
existem e que as pessoas valorizam, dando assim um grande passo na 
aceitação do projecto por parte dos locais 

P – as pessoas estão a ficar frustradas em Krimpenerwaard 
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P – o processo leva tempo demais 

P - a Water Board está satisfeita com o projecto; foi a primeira vez que 
trabalhou em colaboração com a DLG no planeamento do sistema de gestão 
da água 

C – a opinião que os locais tinham sobre a DLG mudou mas não 
significativamente 

C – a K5-Gemente passou a envolver os stakeholders do projecto de 
Krimpenerwaard em diversas iniciativas que promove 

 

 

 

2.3 Factores que interferem nos processos: em geral e no caso de estudo 

No que respeita aos factores que influenciam os processos de envolvimento dos stakeholders, 

distinguem-se os factores gerais dos que foram referidos como afectando este processo em particular. Para 

além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.5.8, agrupámos os factores segundo dois 

tipos: os que se relacionam com o processo de envolvimento em si – P e os que se relacionam com os 

stakeholders – S. 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Factores que 

interferem nos 

processos de 

envolvimento de 

stakeholders 

Geral: 

Processo 

O dinheiro é muito importante, decisivo 

Contextualizar é importante 

A confiança é um estado de espírito; haverá sempre uma agenda escondida 

Um dos factores de sucesso nas fases iniciais do processo, é falar sobre aquilo 
que é realista, aquilo que podemos promover, aquilo que os stakeholders podem 
esperar 

O sentido de urgência (por exemplo, dado pela disponibilidade temporária de 
financiamento) é algo que pode ser utlizado para exercer pressão 

Há que exercer pressão constante para que o processo progrida; o segredo da 
progressão está na pressão constante 

Se conseguirmos relacionar as soluções técnicas com elementos que já existam 
na área e que sejam reconhecíveis aos olhos dos locais, então daremos um 
grande passo na aceitação do projecto pelas pessoas da área; daí que haja um 
primeiro trabalho técnico, seguido da participação dos locais 

É importante clarificar bem aquilo que se está a falar, descodificar linguagem; 
daí que por vezes, o facto de as pessoas poderem visualizar as possíveis 
soluções faça uma grande diferença (ex. técnica do sketch-match) 

A procura do consenso faz o processo demorar muito tempo 

Sou de consensos e gostaria que houvesse acordo entre as entidades no 



239 
 

terreno 

Quanto maior a liberdade de negociação, mais rápido e eficaz poderá ser o 
processo 

É necessário honestidade acerca das limitações existentes e dos possíveis 
resultados 

Deve-se procurar sempre dar um enquadramento maior sobre cada assunto 
específico em debate 

Temos de ser muito directos e perguntar “qual é o seu interesse?” 

Precisamos de saber o que é que as pessoas querem e ser muito honestos 
acerca disso 

É muito importante que o facilitador do processo tenha apenas um único “chefe 

Stakeholders 

 As Províncias não são flexíveis na decisão; definem os objectivos e o caminho 
a seguir para os atingir. 

Envolvimento de todos os stakeholders relevantes 

É importante reunir pessoas com as características acertadas ao contexto 

As pessoas envolvidas na equipa que promove/facilita o processo têm de ter 
conhecimentos e características (skills) apropriadas a este contexto, nem toda a 
gente se adequa a este objectivo 

 

Em Krimpenerwaard: 

Processo 

Krimpenerwaard é complexo e muito grande 

O pacto estabelece / atribui um mandato para o objectivo de promover e 
estimular a cooperação a que os parceiros se “obrigaram”; o pacto dá o poder 
para o fazer 

Cada passo dado, cada decisão tomada não deveria ter retrocesso 

A procura do consenso foi uma atitude constante por parte da Província 

A insuficiência de verbas para financiar a totalidade do projecto criou, na 
Província, a necessidade de procurar parceiros para colaborarem 
voluntariamente 

Tem havido uma sucessiva alteração dos objectivos no que toca à área 
destinada à conservação da Natureza 

É difícil manter o entusiasmo e a participação quando as pessoas já estão 
envolvidas e ouvem falar do projecto há 30 anos, com dores e frustrações 
acumuladas 

Stakeholders 

A Water Board tinha urgência na execução das obras do sistema de gestão de 
água porque as estações de bombagem e os canais que existiam eram muito 
velhos 

Existe uma organização de agricultores que representa a maioria dos 
agricultores do perímetro, que é contra o projecto e qualquer tipo de 
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desenvolvimento e que não foi envolvida no processo (a DVLK) 

A província não tem o dinheiro ou a coragem para levar o projecto por diante 

As pessoas em Krimpenerwaard já têm muitas dores e frustrações acumuladas, 
o que torna difícil mantê-las entusiasmadas no projecto e interessadas em 
participar 

Os locais não têm o mesmo tipo de preocupações: por exemplo, para eles a 
subsidência da turfa constitui um problema apenas quando as estradas ficam 
inundadas pela água de uma vala de drenagem 

Os agricultores estão conscientes da subsidência da turfa mas não estão 
preocupados com isso 

Senti a falta de stakeholders que representassem os interesses das pessoas 
das zonas urbanas circundantes 

No caso de Krimpenerwaard e no que respeita a algumas componentes, havia 
uma série de condições prévias ao debate (como por exemplo, no que respeita 
ao planeamento das zonas de conservação da Natureza) 

Foi feita uma selecção dos stakeholders uma vez que não é suposto que todos 
tenham o poder de decisão 

A selecção dos stakeholders foi feita com base no poder que exercem, dinheiro, 
influência e tipo de interesse; portanto, um primeiro nível, com poder de decisão 
onde estão os principais stakeholders no que respeita a esses parâmetros 
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Caso de Estudo do Baixo Vouga Lagunar 

Reacções e Opiniões das Pessoas Envolvidas no Processo  

Os contributos retirados das entrevistas encontram-se apresentados segundo a estrutura de análise 

referida no início do Cap. 3.  

 

1. Projectos de Land Development 

Tal como referido no texto da dissertação (Cap. 3.2.3), verificou-se ser difícil separar os pontos 1.1 e 

1.2 da estrutura de análise, pois os entrevistados referem-se a estes aspectos de forma conjunta ou global, 

pelo que nos vamos referir aos dois em conjunto.  

Categorias de Análise Contributos dos Entrevistados 

Projectos de land 
development e 
integração 
intersectorial 
e 
Administração 
Pública, planeamento 
e implementação de 
políticas públicas 

A integração intersectorial já começa a fazer parte do pensamento actual, até 
como forma de promover a sustentabilidade dos resultados dos projectos como 
para haver uma melhor utilização dos recursos humanos, financeiros, 
potencialidades, território, etc. 

A pergunta a fazer agora é “qual o papel da AP nos dias de hoje?” 

Nunca teremos 100% do apoio do público ou beneficiários 

É preciso discutir quais são as funções nucleares do Estado, temos de ver o que 
é que queremos do Estado 

Enquanto os cidadãos exigirem do Estado os mesmos serviços/funções, têm de 
ser proporcionados os recursos para que essas competências sejam 
asseguradas 

Em resultado das reformas todas a que tem sido sujeito de há uns anos a esta 
parte, o Estado melhorou imensamente mas temos de ver qual é a estrutura que 
queremos 

Há indícios de que estamos a caminhar para um Estado a funcionar em rede, 
temos de ver se há soluções técnicas, tecnológicas e jurídicas que permitam 
isso 

Foi opção externalizar tudo e os recursos humanos estão-se a ir embora, a AP 
está a perder o know-how; há valências que se vão inevitavelmente perder 

Isto é tão grande que, se promovermos aqui uma discussão, atrasamos 
irremediavelmente este processo 

Em teoria, na AP há maior consciencialização de que há interesse em 
desenvolver estes processos mas, na prática, estamos a léguas disso A AP tem 
uma estrutura que traz dificuldades em fazer isso. Mas a AP são as pessoas 
que estão lá e, portanto, se houver esta nova cultura for entrando nas 
organizações 

A AP tem muito a percorrer. É difícil mas é na cabeça das pessoas, não há nada 
que impeça que isto se faça: as metodologias e procedimentos normais de 
trabalho é que têm de ser revistos 
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Os técnicos e a AP têm de ganhar a capacidade de conseguirem disponibilizar 
documentos antes de eles estarem burilados e serem a última novidade sobre o 
assunto 

O Estado já não consegue fazer tudo, ou vamos buscar ajuda ao terreno ou não 
se faz 

Em Portugal ainda existe a tendência para o Estado assumir uma atitude 
paternalista e chamar a si as responsabilidades 

Há decisões que precisam de ser tomadas sob uma abordagem top-down 

A nossa estrutura social não está habituada a participar, sempre foi o Estado a 
providenciar uma série de coisas.  

A colaboração entre instituições é complicada mas já houve experiências 
interessantíssimas 

Tem de haver bom-senso porque tem de haver aproximação entre as 
instituições e quem faz isto são as pessoas 

Há uma maior percepção por parte dos organismos públicos dos benefícios da 
colaboração entre entidades, talvez por fruto da necessidade de constituir 
equipas multidisciplinares por oposição à especialização 

Um dos indicadores que é mais utilizado é a taxa de execução, ou seja, fazer-se 
muito, o que nem sempre é e a melhor solução, mas as pessoas são 
penalizadas se não tiverem uma boa taxa de execução. Precisamos de 
indicadores que permitam avaliar isso: qualidade das intervenções, imaterial, 
intangível, subjectivo. Faltam indicadores 

Os projectos podem ser feitos num gabinete, mas o que interessa é que tenha 
resultado no terreno e, se não envolvermos os stakeholders, temos planos que 
ficam na gaveta 

 

2. Processo de Envolvimento de Stakeholders 

Neste contexto, vamo-nos referir a aspectos relacionados com os processos em geral, aos efeitos 

decorrentes destes processos e, por último, aos factores que influenciam este tipo de processos. 

2.1 Aspectos do envolvimento de stakeholders em geral 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Envolvimento de 

stakeholders (geral) 

Há que aprender a melhor forma de desenvolver estes processos para não os 
desvirtualizarmos; há que evitar que estes processos conduzam a resultados que 
são negativos ao próprio processo 

Não adianta fazer perguntas se não se quer saber as respostas 

Não acredito na genuinidade de todos os processos de participação; também, nem 
toda a gente participa genuinamente 

Há que desenvolver metodologias, planeamento com envolvimento dos 
stakeholders é algo ainda relativamente novo em PT 

Por vezes pensam porque é que hão-de participar se depois não é feito aquilo que 
querem: as pessoas têm de aprender a participar mas estes processos sociais são 
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demorados 

Falta experiência e conhecimentos sobre estes processos 

Sim, há interesse em melhorar metodologias para processos envolvimento. Temos 
aqui um mundo para aprender 

As pessoas têm de ver alguma vantagem em aderir ao processo, têm de ter algum 
interesse em fazê-lo 

Isto é uma questão de interesses, se as pessoas virem que há algum benefício 
para elas, aderem 

É um processo de aprendizagem e de mudança de percepção 

É preciso distinguir entre aqueles que gostariam de ser envolvidos (que também 
não podemos ignorar) e aqueles que realmente interessa envolver 

Corre-se o risco de trazer ao processo pessoas que não se deseja, se as houver; 
também o risco de levar o debate para áreas que não quereremos, como a política 
e o caciquismo 

Estes processos assentam sobre a ideia de que temos de ouvir os outros 

Estas participações fazem-se para encontrar soluções 

Nunca teremos 100% do apoio do público ou beneficiários 

Não há processo onde toda a gente esteja 100% satisfeita 

Nestes processos gerimos conflitos, não gerimos verdades; juntos, temos de 
encontrar uma solução que passa por identificar equilíbrios sustentáveis 

Os interesses colectivos têm de se sobrepor aos particulares e os globais aos 
sectoriais. 

Corre-se o risco de tornar o processo tão democrático que qualquer decisão é 
referendada, o que também não é desejável 

Em projectos de interesse nacional ou regional, o processo pode envolver tantos 
stakeholders que, se promovermos uma discussão, atrasamos irremediavelmente o 
processo. Além disso, corremos o risco de trazer ao processo pessoas que a gente 
não deseja, se é que as há. E o risco de levar o debate para as áreas que não 
quereremos, como a política e o caciquismo. Ou tornamos isto um processo tão 
democrático que qualquer decisão é referendada o que também penso não ser o 
desejável, ou admitimos que há parte da comunidade que não tem conhecimentos 
para comentar o que está em discussão e não vale a pena consultar, o que é 
errado, ou podemos ter processos tão curtos que mais valia não existirem. 

Há um receio de envolver os stakeholders porque trata-se de uma exposição 
pública de uma coisa que ainda não está decidida num papel; o funcionário público 
funciona muito à base de coisas escritas e o envolvimento de stakeholders funciona 
à base da comunicação orla e relações entre pessoas, não protege o funcionário 
público, é muito inseguro 

Nos meios rurais, o envolvimento de stakeholders é ainda mais importante pois 
pretende-se que as pessoas que lá vivem, lá fiquem pelo que existe a necessidade 
de responder aos suas expectativas, resolver os seus problemas 
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2.2 Efeitos dos processos: em geral e no caso de estudo 

Relativamente aos efeitos que foram referidos nas entrevistas como sendo resultantes de um 

processo de envolvimento de stakeholders, distinguem-se os efeitos gerais dos obtidos como resultado deste 

processo em particular. Para além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.5.7, agrupámos 

os efeitos em três tipos: S – substantivos; P – processuais; C – contextuais. 

Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Efeitos resultantes dos 

processos de 

envolvimento de 

stakeholders 

Em Geral: 

S - O resultado final é mais incerto 

S - Processos de participação conduzem a soluções mais equilibradas 

S - Existe um tipo de conhecimento que não nos chega via documental 

S – Há coisas que nos escapam porque não temos de lidar com os problemas 

S – Para além da partilha de conhecimentos, é o modo como se vê as coisas, os 
olhos com que se vê 

P - Resultam numa implementação menos dispendiosa e numa melhor aceitação 
do projecto 

P - O principal resultado é uma execução facilitada 

P - Por vezes pode tornar o projecto mais demorado 

P – Criam-se sinergias 

P- As pessoas sentem-se mais interessadas, motivadas 

P - É mais difícil dizer mal ou queixarmo-nos quando estamos envolvidos 

P – Estes processos não fazem demorar mais tempo, podem fazer ganhar tempo 

P – Quando as pessoas fazem as coisas, ganham orgulho e são as primeiras a 
protegê-las 

P – Ao serem envolvidas, acarreta mais responsabilidade; as pessoas não podem 
dizer não sabem ou que não têm nada a ver com o assunto 

P – ao promover boas relações entre pessoas, os assuntos são tratados com 
menos formalidade, mais pragmatismo, mais bom senso, e maior celeridade 

P – se o processo se descontrolar ou não for bem sucedido, pode “matar” um 
projecto 

C - Juntar diferentes olhares sobre uma realidade, leva a que as pessoas sintam 
que não estão sozinhas e que há vários cenários possíveis, o que abre o espirito 
das pessoas e melhora capacidades 

C – No decurso destes processos existe uma aprendizagem mútua 

C – Em resultado destes processos, criam-se novas alianças 

C - É uma nova forma de trabalhar, que acredita as instituições e as pessoas 

C - Quanto mais se trabalha nisto, mais as pessoas gostam dos seus territórios  

C – A sinergia e interacção que se cria entre stakeholders vai para além do projecto 

C – Como resultado, estes processos abrem as mentes 
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C – Estes processos aproximam pessoas, criam empatias, estabelecem relações 

S / C - Deve-se ouvir as comunidades locais por duas razões: pelo know-how que 
elas possuem e para as responsabilizar 

 

No Baixo Vouga Lagunar: 

S - Há sempre situações que os agricultores, que estão no terreno, conhecem 
melhor 

S – Adquirimos conhecimentos 

S - Através do piloto, trouxemos uma nova energia ao processo e uma nova 
abordagem, novo envolvimento e o desenvolver de valores que não estavam a ser 
tão bem ponderados como os serviços dos ecossistemas, a paisagem, o interesse 
em criar a diferenciação dos territórios 

S - Foi uma perspectiva nova aprendida como F:ACTS! e que foi integrada na 
argumentação: a segurança das populações 

P/C - Demos alguma ajuda no sentido de levar energia e visibilidade ao projecto 

P - Com o F:ACTS! aprendemos que há técnicas para desenvolver estes 
processos, em vez das participações que muitas vezes fazemos de forma 
amadorística 

P - É muito importante as pessoas poderem intervir porque senão surgem 
bloqueios que não deixam fazer nada 

P – Neste projecto, que se arrasta há tanto tempo sem que nada seja feito, com 
este historial, as pessoas já não acreditam, os técnicos já não têm motivação 
enquanto não virem alguma coisa a ser feita 

C – A partir do caso de Limburg, recebeu inspiração para propor novas iniciativas à 
CM 

C - Num dos eventos organizado pelo F:ACTS!, alguém disse que era a 1ª vez que 
via organismos da Administração Central ,autarquias locais e serviços regionais a 
discutir sobre problemas 

C - O F:ACTS! tem-nos ensinado muito a todos, até à AP a coordenar-se entre si. 
Todas estas experiências são boas, vão mudando a cultura das instituições 

P / C – Consegue-se agarrar e fazer convergir as dinâmicas da zona 

P / C – Houve um sentimento de surpresa e de satisfação ao ver o Estado a 
consultar os stakeholders locais antes de tomar uma decisão 

 

 

2.3 Factores que interferem nos processos: em geral e no caso de estudo 

No que respeita aos factores que influenciam os processos de envolvimento dos stakeholders, 

distinguem-se os factores gerais dos que foram referidos como afectando este processo em particular. Para 

além disso, com base na diferenciação apresentada no Cap. 2.5.8, agrupámos os factores segundo dois 

tipos: os que se relacionam com o processo de envolvimento em si – P e os que se relacionam com os 

stakeholders – S . 
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Categoria de Análise Contributos dos Entrevistados 

Factores que 

interferem nos 

processos de 

envolvimento de 

stakeholders 

Geral: 

P - Para promover a colaboração entre entidades, é importante fazer-se as 
coisas às claras (transparência) 

P - A necessidade fomenta/propicia a cooperação 

P - Há técnicas que têm de ser utlizadas, é preciso saber fazê-lo. 

P - Se as pessoas sentirem que o processo é consequente, mais querem 
participar; a decisão também tem de ser participada 

P - A participação e o envolvimento é uma forma de trabalhar que tem de entrar 
na cultura das instituições 

P --É preciso que as pessoas assumam que a participação é para desenvolver 
ao longo de todo o processo, não apenas quando o processo está concluído 

P - Estes processos assentam sobre isto: temos de ouvir os outros 

P - Ao iniciar um processo destes, primeiro tem de se contextualizar; depois, 
seleccionar os stakeholders mais importantes (em função do território, temática), 
definir etapas, os objectivos e a forma de elaboração do processo 

P - Se as pessoas perceberem que é uma entidade que tem capacidade de 
fazer alguma coisa e que o processo tem de ser consequente, é diferente 

P - Reconheço que por vezes não há tempo, não há oportunidade  

P -A arquitectura do processo tem de ser adaptada a cada caso 

P - Podemos ter uma estrutura (de participação) de tal modo alargada que 
depois a coisa não funciona 

P - Se as pessoas perceberem que é uma entidade que tem capacidade de 
fazer alguma coisa, é diferente, o processo tem de ser consequente 

P - Existem metodologias para conceber estes processos 

P - Os stakeholders gostam de ser envolvidos em projectos que tenham 
visibilidade e identidade, que não sejam apenas mais um 

P - A transparência nas decisões é fundamental 

P - Conceber o processo logo no início do projecto 

P - Gestão das expectativas é fundamental, tanto mais quanto as emoções e 
anseios são muito grandes 

P - É importante formalizar os acordos de colaboração porque é uma forma de 
clarificar competências e de responsabilizar as entidades e pessoas 

P - As metodologias destes processos têm de ser adaptadas a cada processo 

P - É importante formalizar o acordo entre parceiros porque dá mais garantias 

P - A escala de intervenção e a natureza da intervenção 

P - Selecção dos stakeholders: seleccionar entidades que têm influência 

P - O processo tem de ter ritmo constante; são necessárias pertinência e 
persistência, muita dedicação e paixão 

P - Convite para participação tem de ser apelativo 



249 
 

P - São factores de sucesso a motivação e a dinâmica do processo 

S - É fácil se as pessoas sentirem honestidade e se sentirem que temos 
conhecimentos diferentes dos que elas têm 

S - A questão aqui é o conhecimento: é uma arma que é imbatível 

S - Se formos ter com as pessoas abertos a discutir e para ajudar, construtiva, 
as pessoas respondem muito positivamente e as instituições também 

S -- As pessoas têm de perder o medo de disponibilizar documentos antes de 
eles estarem completos, burilados, revistos, porque as pessoas não estão 
abertas a ouvirem críticas e outras formas de pensar 

S - Desde que as pessoas tenham o conhecimento adequado, até pode ser a 1ª 
vez que se participa num processo destes, a experiência pode não ser muito 
relevante 

S - Os stakeholders gostam de ser envolvidos em projectos que tenham 
visibilidade e ide É muito importante que as pessoas sintam que a opinião delas 
é considerada 

S - Os interlocutores nas Câmaras muitas vezes mudam - dificuldade passa 
muitas vezes por mudar a pessoa de cada vez que nos dirigimos a ela e tem de 
se começar tudo de novo 

S - As pessoas só aparecem quando vêem que há alguma coisa que lhes 
interesse 

S - Desde que as pessoas saibam, até pode ser a 1ª vez, a experiência pode 
não ser muito relevante 

S - Ter uma entidade externa aos interesses locais a coordenar o processo tem 
a vantagem de ter uma visão mais crítica e objectiva 

S - É muito importante o envolvimento dos stakeholders internos  

S - Toda a gente é precisa, é preciso é ver como conduzi-la 

 

No Baixo Vouga Lagunar: 

S - No que respeita ao F:ACTS até tem corrido bem, tem havido muita 
participação, é porque interessa muito às pessoas 

P- trabalho de sensibilização prévio à realização de cada evento (telefonemas, 
outros): é preciso esse trabalho prévio para convencer as pessoas a 
participarem 

P - Temos uma quantidade tal de entidades com competências que não se 
entendem 

S - As ONGAS têm de ser envolvidas mas escolher bem a pessoa, com 
pragmatismo suficiente para isso. Sim, como elemento de consulta mas bem 
escolhido 

S - alguns casos em que os apresentadores falaram de modo não ajustado à 
audiência 

S - As expectativas são grandes por isso pode ser alvo de críticas para algumas 
pessoas 

S - A questão do POLIS: criou muita entropia negativa no sistema 
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S - O ideal seria que a DGADR o liderasse, não estou a ver as CM entenderem-
se entre elas para fazer aquela obra. O compadrio influencia, uma obra 
daquelas tem de ser isenta e determinada, tem de sero Governo a decidir e a 
liderar 

P - Nós precisamos de algo concreto. Parece-me que está tudo mais do que dito 
sobre as coisas. Enquanto não se vier para o terreno fazer as pessoas já não 
acreditam, dizem isto é mais um colóquio, vêm aqui dizer mas coisas e vão-se 
embora. Agora teria de haver algo de concreto (influência do passado) 

S - A sessão foi a mais produtiva de todas porque envolvemos os 
ambientalistas. Não os devemos excluir porque, se o fizermos, vamos ter 
adversários e se os envolvermos vamos ter a tarefa facilitada 

P - Fornecer toda a informação necessária é importante na parte das decisões 
sim, nas partes técnicas quem somos nós para dizer 

P - As pessoas estão desmotivadas, porque fala-se há tanto tempo; o que era 
preciso era passar para a prática 

 
 


