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Reunidos em La Rochelle, por ocasião da XVI Assembléia Geral, os membros da Conferência das Cidades do 

Arco Atlântico adotam a seguinte declaração final: 

1. As Cidades do Arco Atlântico estão satisfeitas com o bom funcionamento da Agenda Urbana Europeia e: 

a. Contam com os bons ofícios da Presidência neerlandesa da União Europeia, que devem conduzir à 

assinatura de um Pacto Urbano em maio 2016 

b. Querem lembrar a importância da dimensão urbana nas estratégias de crescimento, especialmente 

em macro-regiões e estratégias marítimas 

c. Acreditam que a Agenda deve ser sensível à diversidade dos modelos urbanos 

d. Pedem que a perspectiva de baixo para cima seja reforçada na Agenda, de modo que as cidades 

possam participar diretamente, incluindo as redes urbanas e refletindo a perspectiva dos cidadãos 

e. Lembram que o património urbano também é composto pelos documentos políticos das redes de 

cidades, tais como a Carta de San Sebastián da CCAA. 

2. Sobre os instrumentos identificados pela Agenda Urbana Europeia, as cidades atlânticas gostariam de 

completá-los da seguinte forma: 

a. A melhor regulamentação deve ser acompanhada de um esforço de simplificação substancial 

b. O melhor financiamento deve atingir economias de escala, incluindo a cooperação territorial entre as 

cidades que compartilham um espaço geográfico 

c. Um melhor conhecimento passa por incluir redes geográficas de cidades como a CCAA em os 

comitês de seguimento pertinentes (INTERREG, Estratégia Marítima Atlântica), a rede de 

desenvolvimento urbano e outras formas de parceria. 

d. Os três instrumentos devem ser aumentados com um quarto, uma melhor governação. A agenda 

urbana deve implementar a governação a vários níveis e facilitar a participação dos cidadãos nas 

políticas europeias. 

3. Considerando a importância do sétimo relatório sobre a coesão esperado em 2017 e as primeiras propostas 

legislativas post de 2020 previstas para 2018, as cidades atlânticas querem expressar sua preocupação com o 

futuro da política de coesão. Então, querem salientar que: 

a. A saída da crise é através de uma maior solidariedade a nível europeu e promovendo a massa crítica 

em projetos de desenvolvimento. Ambos os fatores demonstram a relevância da política de coesão 

como um catalisador para a mudança.  

b. As três dimensões da coesão (social, territorial e econômica) são essenciais. É por isso que o Plano 

Estratégico da CCAA 2016-2019 vai girar em torno desses eixos 

c. Um abandono do princípio da coesão e da sua aplicação prática pode causar um colapso do projecto 

europeu e uma maior desconfiança dos cidadãos em relação ao impacto das políticas da UE 

d. A governação a vários níveis e os princípios relacionados da subsidiariedade, da proporcionalidade 

e da adicionalidade implicam que as futuras negociações sobre a política de coesão devem facilitar 

um maior poder das cidades na tomada de decisões.  

e. A maciça participação em programas de cooperação territorial como SUDOE ou POCTEP demonstra 

a relevância do INTERREG para os atores do Atlântico. No entanto, as dificuldades encontradas em 

programas como o NWE ou Mancha devem ser superadas para evitar um efeito de expulsão que 

provocasse ineficiências. O atraso no lançamento do programa Espaço Atlântico deve ser atenuado 

com un convite operacional. 

4. Neste contexto, as cidades atlânticas comprometem-se a cooperar entre si e com outras instituições para 

alcançar um desenvolvimento coerente desta área geográfica. 


