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Os novos desafios da segurança marítima 

 

 

 

 

 

 

 

Este evento internacional está organizado por Brest Métropole Océane, em colaboração 
com o Tecnológico de Brest-Iroise e o Pôle Mer; sob os auspícios da Organização Marítima 
Internacional (OMI), o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a União 
Europeia e o governo francês.   

A primeira edição, em 2002, nasceu em resposta à série de catástrofes causadas por 
acidentes de navios de grande tamanho. Entre 2002 e 2007, para a segunda edição, a 
consciencialização sobre prevenção de riscos tinha dado lugar ao aparecimento de redes de 
vigilância marítima. Porém, o desenvolvimento do transporte marítimo e os navios porta-
contentores gigantes criaram novos desafios, ocupando o centro da ação na segunda edição 
de Safer Seas. Os meios técnicos de vigilância dos mares, mais globais, transformam os 
princípios de segurança nacional. 

Hoje, para a terceira edição de Safer Seas, o setor marítimo mundial encontra-se no centro 
dos debates internacionais. Enquanto o transporte marítimo representa 70% do comércio 
internacional, o mar converteu-se num problema económico com a riqueza dos 
combustíveis fósseis, os recursos biológicos e com o seu enorme potencial em energias 
renováveis. 

Enquanto isso, os científicos sublinharam as alterações oceanográficas, climáticas e 
meteorológicas que afetam o meio marinho. O oceano converte-se num componente 
importante do equilíbrio climático e um recurso que deve ser protegido. Como pode a 
comunidade marítima desenvolver novas áreas de operação para o transporte marítimo e 
no mar e, ao mesmo tempo, proporcionar uma função de proteção dos recursos? 

Entre a economia, a segurança marítima e o impacto ambiental, Safer Seas 2011 abre novas 
vias para abordar estas questões críticas. 
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Conciliar o desenvolvimento do transporte 
marítimo e do offshore enquanto se garante a 
proteção dos recursos marinhos num contexto 
de alterações climáticas, serão os desafios 
centrais nos debates da terceira edição de 
Safer Seas. A terceira edição de Safer Seas terá 
lugar em Brest de 10 a 13 de maio de 2011. 
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As cidades atlânticas reúnem-se com o Comissário Hahn 

 

 

 
 
 
 
 
Os temas destacados da discussão foram as alterações climáticas, a eficiência 
energética e a mobilidade inter-regional. O comissário convidou a rede a participar 
no Fórum de Coesão que teve lugar no passado mês de janeiro. Philippe Duron, 
presidente da câmara de Caen, presidente da CCAA e vice-presidente da CECICN, 
assistiu a dito encontro, onde teve a oportunidade de intervir para relembrar não só a 
importância do papel das cidades na política de coesão, como também o pedido de 
uma Estratégia Integrada para o Arco Atlântico. CECICN é uma plataforma criada 
em 2010, que agrupa as redes de cidades atlânticas, bálticas, mediterrâneas, 
adriáticas, ibéricas e a MOT.  

A Cidadania Atlântica está em Avilés:  

 

No âmbito do Ano Europeu do Voluntariado 2011 e contextualizado no Programa 
“Europa com os cidadãos”, Avilés recebeu, a princípios de fevereiro, o Encontro de 
Cidadania Atlântica juntamente com a cidade francesa de Saint-Nazaire, com a qual 
existem laços de geminação desde 2003. O encontro, impulsionado pelo Pelouro de 
Participação Social e a Coordenação de Programas Europeus da Câmara Municipal 
de Avilés, conta com a participação ativa do movimento associativo de Avilés, sendo 
um total de 22 entidades as que configuram o grupo organizador juntamente com a 
escola ateliê COMUNIKA. A delegação de Saint-Nazaire está composta por 30 
pessoas, incluindo representantes e técnicos da Câmara Municipal, membros de 
conselhos de bairros, e pessoas de várias associações e federações. O Encontro visou 
o intercâmbio de experiências em matéria de participação social, propiciar o 
conhecimento direto da realidade de ambas as cidades e propor iniciativas no âmbito 
do Ano Europeu do Voluntariado. 

Mais informação: http://ciudadaniaavilesstnazaire.blogspot.com 

No contexto das atividades da 
CECICN, rede presidida pela 
CCAA na pessoa do Presidente da 
Câmara de Santiago, Xosé Antonio 
Sanchez Bugallo, as cidades 
atlânticas puderam transmitir a sua 
preocupação sobre o futuro da 
política de coesão ao Comissário de 
Política Regional, Johannes Hahn.   

 

http://ciudadaniaavilesstnazaire.blogspot.com/
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O Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana da CCAA visitou Gratz 

De 9 a 11 de fevereiro de 2011, Gran Poitiers, em colaboração com Avilés (Espanha) e 
Cardiff (Reino Unido), participaram no ateliê CATALIST organizado em Graz 
(Áustria), sobre "soft measures" (medidas leves).  

A semelhança dos desafios nas cidades do 
Arco Atlântico, o impulso proporcionado 
pela configuração de rede, e o interesse das 
boas práticas das ações de CIVITAS levaram 
Gran Poitiers a propor ao grupo a 
participação, na quarta convocatória de 
CATALIST, para discutirem temas, tais 
como: trânsito, gestão de acesso e redução de 
veículos.  

O consórcio aproveitou a oportunidade para promover a organização de um ateliê 
sobre medidas leves iniciado pela cidade CIVITAS de Graz para contextualizar o 
projeto. As três cidades puderam conhecer e partilhar as melhores práticas das 
medidas CIVITAS com as cidades de Graz, Liubliana e Cracóvia, e outras cidades 
ansiosas de encontrar soluções para o transporte e o turismo sustentáveis, tais como 
Maribor (Eslovénia) e Arenas de San Pedro (Espanha). 

Santiago define a moradia do futuro 
 
 
 
 
 
 
Num contexto onde as preocupações económicas se unem às climáticas e às sociais, a 
cidade é incluída no estudo e na aplicação de medidas efetivas para a melhoria da 
qualidade da moradia, durabilidade e manutenção. Recomenda-se que os Estados-
membros da UE utilizem uma percentagem de fundos FEDER para a moradia social 
e as medidas de eficiência energética no âmbito de um plano integrado que também 
considere a restauração da moradia existente.  
Partindo da ideia de moradia como direito e elemento de integração social, a Câmara 
Municipal de Santiago de Compostela e Emuvissa apresentaram um Plano de Ação 
Local baseado na cooperação das administrações e o setor privado para criar o 
primeiro edifício do parque público de moradia protegida de aluguer que terá como 
destinatário os grupos desfavorecidos, em risco de exclusão ou com recursos 
reduzidos e também serão implementados programas de integração social. O 
resultado destas ações e as principais conclusões do projeto, assim como um catálogo 
de boas práticas serão divulgados a 16 de março de 2011 na Conferência Final de 
SUITE em Bruxelas. www.urbact.eu/suite 

 

Com a colaboração das cidades atlânticas de Nantes e 
Rennes, além de Newcastle, Medway, Hamburgo, Cracóvia, 
Tallin e Iasi, Santiago de Compostela liderou o projeto SUITe, 
que define o conceito de moradia social sustentável. 
 
 

http://www.urbact.eu/suite
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Cardiff cumpre a nível local as metas internacionais sobre alterações climáticas: 

Cardiff reconheceu que se pode marcar a diferença numa série de áreas chave. Como 

fornecedor de serviços: através da redução das emissões de carbono dos edifícios 
municipais, da iluminação pública e dos resíduos municipais e através do fomento 
da reciclagem e compostagem (Projeto Gwyrdd).  

 

 

 

 

 

 
Como líderes democraticamente escolhidos da cidade: através da adesão às campanhas da 
UE e do estabelecimento de relações com os sócios locais, um Grupo de Trabalho de 
Redução de Carbono seguido do Plano de Ação de Redução de Carbono de Cardiff. 

Em 1998, os líderes europeus reuniram-se em Cardiff e definiram uma estratégia 
para o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente. “O processo de 
Cardiff”, declararam, “é um processo que não se pode adiar”. Em Cardiff, não se 
pode estar mais de acordo. 

Gijón reúne a juventude para analisar um mundo em transformação: 

Entre 5 e 7 de setembro de 2011, terá lugar o Encontro Internacional da Juventude de 
Cabueñes, organizado pela cidade de Gijón e dedicado à análise do papel dos jovens 
perante os desafios do século XXI.  
 

 
 

Em breve, será lançado um site no qual poderá encontrar a edição deste ano. 
Também poderá obter mais informação e/ou contactar a organização através do 
seguinte correio eletrónico: juventud@gijon.es 
Os seguintes vídeos manifestam o ambiente de Cabueñes na anterior edição:  
http://www.youtube.com/watch?v=IlJMgvAnCRY 

 

Como motores de desenvolvimento da cidade: Cardiff 
quer ir em frente com uma abordagem de 
planificação sustentável, trabalhando para 
garantir o emprego nos emergentes setores 
verdes e nas indústrias sustentáveis; garantindo 
a segurança energética futura e desenvolvendo 
Cardiff como uma cidade de mobilidade 
sustentável. 

O objetivo principal destes Encontros anuais é a 

reflexão, o intercâmbio de conhecimentos e de 

experiências entre jovens,  associações de jovens, 

profissionais e instituições, sobre temas que, de 

maneira importante, afetam toda a sociedade. 

Desde os primeiros passos, passaram por Cabueñes 

milhares de jovens de todo o mundo que 

partilharam o seu conhecimento com pessoas de 

grande relevância.  

http://www.youtube.com/watch?v=IlJMgvAnCRY
mailto:juventud@gijon.es
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PROJETOS ESPAÇO ATLÂNTICO: O PAPEL DAS CIDADES 
 
 
 
 
 
 

Relançamento do projeto Know-Cities 

Após um longo percurso, a 11 de janeiro de 2011 é aprovada a modificação do 
projeto “Cidades do conhecimento no Arco Atlântico. Know-Cities”, que incluía a 
mudança de líder no projeto para permitir o relançamento. Deste modo, Fomento 
San Sebastián converte-se no novo Chefe de Fila, para um projeto que contará com 
uma extensão de execução até junho de 2013 e um orçamento total de 2.540.000€. 

O projeto é fruto de um processo de reflexão sobre estratégias concertadas e 
processos de cooperação no cenário da economia do conhecimento desenvolvido no 
âmbito da Conferência das Cidades do Arco Atlântico. O objetivo é levar a cabo uma 
metodologia inovadora que fomente o impulso e facilite o acesso e transição para a 
economia do conhecimento. Tudo isso procurando alcançar a cooperação 
transacional em temas comuns relacionados com o desenvolvimento urbano 
sustentável como fatores de atratividade e marketing urbano nas cidades atlânticas 
de tamanho médio. 

A economia de proximidade em chave atlântica: ANATOLE conhece a RAFAEL 

O projeto Anatole guia-se por um compromisso com a 

qualidade e a competitividade dos nossos mercados para o 

desenvolvimento da economia de proximidade. Dirigido 

pela Associação de Câmaras Agrícolas do Arco Atlântico, 

ANATOLE é uma iniciativa transnacional que visa a 

criação de redes no desenvolvimento dos mercados locais 

para o setor primário. 

Dentro da parceria do projeto ANATOLE, a CCAA encarrega-se de reforçar a 
dimensão transnacional e a “atlantização” do projeto. Neste sentido, foi interessante 
identificar boas práticas a nível atlântico, entre as quais se destaca o projeto RAFAEL. 
O projeto ANATOLE pretende dar às cidades um papel coordenador utilizando 
formas de organização renovadas e inovadoras da economia de proximidade. O 
projeto reagrupa operadores de campo, organismos intermédios e cidades ou outras 
entidades territoriais, distribuídos por 4 países do Arco Atlântico. O projeto 
RAFAEL, financiado dentro do programa INTERREG IIIB Espaço Atlântico, integra a 
economia de proximidade com uma alimentação saudável baseada na “dieta 
atlântica”. Resultado a destacar: a carta Appetit que define as modalidades a ter em 
consideração.  

Investir dans notre futur commun 

Esta secção menciona os progressos dos vários 
projetos, nos quais participam as cidades atlânticas, 
cofinanciados com o apoio da União Europeia-
FEDER e o Programa Espaço Atlântico.  

Projet N°2009-1/080 

Priorité 4 – Objectif 1 
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PORTONOVO: Cherburgo analisa a governação das águas do porto  

 

No passado dia 10 de fevereiro, no salão de convenções da Cité de la Mer em 
Cherburgo, atores urbanos e do transporte marítimo dos quatro cantos do Arco 
Atlântico reuniram-se em torno ao tema "Os portos e a qualidade da água: a questão 
da governação”. Como mencionava José Juanes, orador espanhol da Universidade de 
Cantábria e líder do projeto, o objectivo é encontrar “uma metodologia para facilitar 
a gestão da qualidade da água do porto”. 

Foi por volta dessa abordagem inovadora, organizada no âmbito do projecto 
europeu Portonovo que os participantes da conferência foram capazes de discutir a 
melhor forma de gerir a qualidade das águas do porto, de acordo com os seus 
parceiros económicos e ambientais. 

 
Lista das cidades e das redes membros 

A Corunha 

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle, 
Niort, Poitiers) 

Angers 

Avilés 

Brest Métropole Océane 

Caen 

Cap l’Orient 

Cardiff 

Cherbourg 

Chester 

Cork 

Coventry 

Donostia - San Sebastián 

Dos Hermanas 

Eurocité Basque Bayonne-San 
Sebastián (Network of French & 
Spanish cities) 

Faro  

Figueira da Foz 

Gijón 

Jerez de la Frontera 

Las Palmas de Gran Canaria 

Limoges 

Lisboa 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santander 

Santiago de Compostela  

Sevilha 

Vigo 

Contacto: 

Tamara Guirao-Espiñeira 
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) 
http://www.atlanticcities.eu - Correio eletrónico: aacities@gmail.com  

Considerando as sinergias que esta 
ação apresenta com outros projetos 
em curso, o projeto Portonovo 
permanece aberto a intercâmbios e 
possíveis ações comuns.  
 

mailto:aacities@gmail.com
http://www.atlanticcities.eu/
http://www.vigo.org/
http://www.santiagodecompostela.org/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://www.mairie-saintnazaire.fr/
http://www.ville-rennes.fr/
http://www.cm-porto.pt/
http://www.mairie-nantes.fr/
http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.laspalmasgc.es/
http://www.webjerez.com/
http://www.ayto-gijon.es/
http://www.cm-figfoz.pt/
http://www.cm-faro.pt/
http://www.eurocite.org/
http://www.eurocite.org/
http://www.ayto-doshermanas.es/
http://www.donostia.org/
http://www.coventry.gov.uk/
http://www.corkcity.ie/
http://www.cheshirewestandchester.gov.uk/
http://www.cuc-cherbourg.fr/Pages/accueil.htm
http://www.cardiff.gov.uk/
http://www.caplorient.com/
http://www.ville-caen.fr/
http://www.mairie-brest.fr/
http://www.ayto-aviles.es/
http://www.ville-angers.fr/
http://www.aire198.org/
http://www.aytolacoruna.es/

