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(1 99 8) A Mun d¿ aliz ação / Glob aliz açao . Lisboa, Publicações Europa-América
0.

Actividad Económica Em:
QOo4)

Globalización v Organizaclón Espacial d e la
R.

Geografía Procesos, R¿esgos Ince¡tidumbres en un Mundo Globatizado
coord'

Humane. e

Arie1, pp. 203-253

U. (1995): Globalizo4ão. Oeiras, Celta'

/ gobernanza / governance

começou a utilizar-se nos Estados Unidos ap OS a Primeira Guerra Mundial

referência a NOVAS formas de regulação das atividades económicas bas ea
fazet o seu generalizou- SC partir

decisões concertadas entre empresas. emprego

oitenta, inicialmente referindo -se ao âmbito empresarial (governança cor-

a administração publica (nova gestão publica) (Rhodes, 1 9 e7) Mais
e

internacional, multinível,
foi utilizada nas relaçõe S internacionais (governança

nas políticas publicas (governança em rede, governança para a sus-

no funcionamen to da vida coletiv a (gover-

no quadro de uma alteração desej ada, desde

de govemo para o de governança CE, 2003) Tlata -S e, portan to de um

de grande amplitude e multiforme, utilizado em diferentes disciplinas que

adquirir natureza diversa (normatiVâ, procedimental) e integrar-se em perspeti-

diversificadas que' no extremo, chegam a identificar SOVernança com governo

ou até nao governo neoliberalismo neocomunitarismo ) De acordo com

(2003) o interesSC pelas NOVAS formas de governança reside na pretensa capa

para solucionar problemas de coordenação de um vasto conjunto de sistemas

legal, político, de proteção e da própria S ociedade civil. Apresenta

natureza comunitária, ao contrário do funcionamento do mercado, em que cada

busca o interesse próprio e promove a capacidade de auto-organização ou coor-

de atores interdependentes que participam em relações complexas e reclpro

Esta capacidade resulta de um diálogo contínuo e da partilha de recursos para

desenvolver proj etos comuns dos quals beneficiam e OS aluda a genr e solucio-

contradições e conflitos. Estas relações sao heterárqulcas e nao pressupoem que

ganhem por igual. Ansell v Gash (200 8 falam de governança colaborativa que

relacionar-se com uma maior participação reunindo atores públicos e privados

da governaÇao para tomar decisõe S baseadas no estabelecimento de consensos

democrática Esta leitura pressupoe uma boa relação entre Estado,

e sociedade civil, considerando que oS atores envolvidos Se encontram

no processo de decisao o foco na res publica distingue a Sovernança de

formas de consenso e de gestão pública manageri.alísm em que SC admite

A tomada de decisões de forma unilateral seguindo códigos e procedimentos preesta-

belecidos. Esta é uma base sobre a qual também se pode diferenciar governança

eSoverno, já que a governança tende a identificar-se em associação com a participa-

çã0, tendo em vista colmatar o chamado défice democrático das institucões suprana-

Cionais; mas também o sequestro do espírito democrático, mediante as normas

B procedimentos legalmente estabelecidos de que a sociedade civil é objeto e do qual

deriva, de facto, o poder democrático dos eleitos. Por isso, importa distinguir
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claramente governança e governo, assim como governança e govem0.bilidol"e,
que se garanta um verdadeiro Estado de direito, em que todos por igual
à lei. A governança democrática assenta, basicamente, sobre os princípios de
naçao e cooperação, pelo que, em consequencla, o seu progresso e dificultado, lìa
medida em que nao existe vontade de acordo entre os atores políticos e entre estes
e os atores economlcos e socral s, que acaba por cnar obstáculos ao objetiVO últirno
de uma adequada governabilidade JF e JFD

t ator local, atrat¡vidade, coesão social, competitividade, conflito territorial, consu
pública, cultura territorial, inovação territorial, ONG, participação, política públ
prospetiva territorial, recurso territorial

Ansell, C. e Gash, A. (2008): "Collaborative governance in theory and practice", lournaLof
Administration Research and Theory, vol. 18, n.. 4, pp. í j-SZl.

Comisión Europea (2003): Informe de In Comtstón sobre la Gobernawa Eurapel.,
DisponÍvel em: http://ec.europa.eu/governance,/docs,/comm_rapport_en.pdf

Jessop, B, (2003): Governance and Metagouemance: On Reþxtvtty, Requisite Variety, and, Requl.
site Irony. Lancaster, Department of Sociolog¡ Lancaster University. Disponfvel em: http://www,
comp. lancs.ac.uk/sociology/papers/Jessop-Governance-and-Metagovernance.pdf

Rhodes, R. A. w. (t997): tJnderstandíng C,overnance. Buckingham, Open University. :

governança marinha, governação dos oceanos / gobernanza oceánica / ocean '

governance

A natureza das relações estado/mercado/sociedade é marcada pelo dinamismo
e mutação contínua do seu equilíbrio, verificando-se atualmente que a governança
tem uma natureza coletiva que se envolve na regulação e tomada de decisões a todos
os níveis. Na transição para o século XXI inicia-se uma fase em que um número sig-
nificativo de novas políticas marítimas e novas estratégias nascem para respondel
a um novo paradigma que envolve uma nova visão dos mares e dos oceanos: o velho
paradigma, associado às descobertas, com a criação dos impérios coloniais e de
comércio, dará lugar a um modelo profundamente enraizado na competitividade¡
inovação e conhecimento (Suárez de Vivero e Rodríguez Mateos, 2010). É neste
texto que emerge a necessidade de definir a governança marinha como um sistema
de "governo" suí generí.s no qual devem ser levados em conta fatores formais e infori
mais e novas estruturas de poder (instituições estatais e outros atores sociais: ONG,

as empresas, os operacionais/cientistas de recursos marinhos, trabalhadores maúti'
mos). Paralelamente, a eficiência e equidade na gestão dos recursos e mecanismos
resolução de conflitos no acesso ao oceano, considerando especialmente que os prol
blemas são mais agudos em contexto de atores interdependentes, são otimiza*
dos. Alguns autores falam de um conjunto de regras, práticas e instituições qu6

interagem em todos os níveis para proporcionar a equidade e a sustentabilidade nd

alocação e gestão dos recursos e espaços para o mar (Mann Borgese e Bailet, 2001)

Relativamente ao oceano, o significado do termo "governança" como novo
de gestão, governança internacional global e boa governação estão muitas vezes
ciados. A justificação encontra-se nas questões-chave que se levantam atualmente
gestão de espaços marítimos, como: a participação de todos os intervenientes


