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Resposta da Conferência das Cidades do Arco 
Atlântico à consulta pública da Comissão 

Europeia sobre uma política marítima integrada 
para a bacia 

do Oceano Atlântico 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico (CCAA) saúda a iniciativa da Comissão Europeia 
de interrogar-se sobre uma política marítima integrada para o Oceano Atlântico. A CCAA agrupa 
actualmente mais de 30 cidades e redes de cidades da costa atlântica europeia, e a nossa rede propõe-se 
promover os interesses das cidades atlânticas e o das cidades em geral à escala comunitária, com o fim 
de favorecer o ordenamento equilibrado e policêntrico do território europeu. 

Este documento pretende não só ser uma resposta à consulta mencionada, mas também uma exposição 
das perspectivas e reflexões da nossa rede sobre a Estratégia Atlântica Europeia. Além disso, compila e 
completa os diferentes documentos publicados, de modo individual ou conjuntamente com a Comissão 
Arco Atlântico. 

Conscientes de que são as cidades quem determina a qualidade de vida, em Donostia em 2008, 
as cidades atlânticas decidiram lutar activamente contra as alterações climáticas, e aprovaram a «Carta 

atlântica de San Sebastián por um desenvolvimento urbano sustentável - Umas cidades verdes, atractivas 

e solidárias», onde enumeram uma série de pontos que contribuirão para o desenvolvimento sustentável 
das cidades atlânticas. 

Esta Carta não só defende um papel primordial das cidades no desenvolvimento do espaço atlântico, 
como também os objectivos que podem servir de referência da dimensão urbana numa estratégia 
integrada, tal como descritos na Agenda Territorial da UE e na Carta de Leipzig. Estratégia 
que as cidades atlânticas já solicitavam em 2008 no quinto capítulo da Carta de San Sebastián, 
que pretende desenvolver uma cooperação mais aberta, eficaz e ambiciosa, através de uma melhoria 
na gestão da cooperação. 

Neste capítulo, propõe-se uma cooperação integrada, que inclua todas as partes interessadas porque, 
da mesma forma que uma cidade é mais do que uma autarquia, o espaço atlântico está composto 
de vários actores que devem ser tidos em conta na hora de impulsionar um desenvolvimento eficiente, 
policêntrico, coesivo, coerente, proporcional e que respeite o princípio da subsidiariedade. 

Também se solicita utilizar a cooperação como um meio para levar a cabo acções inovadoras, 
no contexto de uma óptica mais aberta e eficaz que permita não só melhorar a concertação 
entre os actores atlânticos como também reforçar a cooperação mais além do espaço atlântico, 
alargando a participação das cidades atlânticas nas redes globais da economia baseada 
no conhecimento e da economia marítima. 

Em coerência com este pedido já formulado em 2008, apoiados pelos estudos preliminares como 
o Esquema de Desenvolvimento do Espaço Atlântico e inspirando-se nos exemplos da Estratégia 
do Mar Báltico e da Estratégia para a região do Danúbio, as cidades atlânticas, juntamente 
com os restantes protagonistas atlânticos, desejam que se elabore uma estratégia integrada específica 
ao seu espaço geográfico. A proposta da CCAA para uma Estratégia para o Arco Atlântico 
é um modelo de governação multinível baseado nas potencialidades que acelerem a transição 
para a economia verde, apoiando-se nos elementos atlânticos. 

Neste contexto, a CCAA plasma estes objectivos na sua estratégia de acção e nas solicitações 
transmitidas às instituições europeias, com o fim de alcançar um sistema de cooperação reforçada 
que permita o pleno desenvolvimento do Arco Atlântico. 
 



-2- 

1. A definição do Arco Atlântico 

A CCAA integra as cidades que “participam ou se interessam pela dinâmica” do Arco Atlântico. Assim, 
cidades que não estão presentes no actual Programa Operacional, como Las Palmas, Limoges 
ou Coventry, identificam-se com os desafios, oportunidades e reptos do Arco Atlântico. Neste sentido, 
a CCAA propõe uma definição operacional do Arco Atlântico, adaptada às suas prioridades 
e aspirações, que lhe permita enfrentar situações complexas e multidimensionais. Esta definição 
não pode ser restritiva e deve evitar uma diferenciação artificial entre as diversas partes interessadas. 

Esta definição funcional deve basear-se nos seguintes componentes: 

- A noção de «porta» face à de periferia 

O Arco Atlântico não é apenas a fachada marítima principal da Europa, mas igualmente o ponto 
de conexão desta com o resto do mundo. Sendo a conectividade um desafio importante neste espaço, 
as actuações no Arco Atlântico devem encaminhar-se para a plena realização do seu papel de cadeia 
transmissora. Assim, uma Estratégia Marítima Integrada deve não só ter em conta a dimensão marítima 
e internacional do Arco Atlântico, mas também assegurar as sinergias que permitam 
um desenvolvimento coerente do hinterland. 

- O aproveitamento das iniciativas actuais 

O Arco Atlântico é um meio activo, onde têm lugar diferentes processos de cooperação, em diversas 
escalas. A definição do Arco Atlântico deve construir-se a partir destas experiências, que são 
as que lhe dão sentido. O trabalho em rede é um eixo fundamental, já que estas actividades dependem 
de uma forte implantação da acção conjunta e do intercâmbio. Assim, as iniciativas actuais devem 
evoluir para uma partilha de recursos rentável que se repercuta eficientemente em todo o Espaço. 

- A modelização do sistema 

Os actuais processos de cooperação apresentam necessidades de visibilidade e reforço. A cooperação 
e o intercâmbio não devem limitar-se a actos isolados e limitados no tempo mas determinar processos 
concretos. É necessário equacionar uma estrutura flexível que agrupe estes processos de maneira 
sistematizada e coerente, permitindo a sua reprodução, a sua capitalização e as economias de escala 
consequentes. 

2. O conteúdo da Comunicação: dimensão global 

O conteúdo global da Comunicação sobre o Arco Atlântico deveria assentar em dois grandes eixos: 

- Um modelo de desenvolvimento integrado 

Uma Estratégia Europeia para o Arco Atlântico deve criar as condições e os mecanismos que permitam 
um desenvolvimento integrado deste Espaço. Este desenvolvimento integrado deve construir-se 
sobre as oportunidades que oferece o Arco Atlântico em matérias como o ambiente e as alterações 
climáticas, a economia marítima, a acessibilidade e o transporte, a economia do conhecimento, 
a economia de proximidade e o património, identificadas claramente pelos actores atlânticos 
nos diversos documentos de reflexão publicados recentemente. 

Uma tónica especial deve ser colocada na dimensão “verde” da economia. Daí a proposta de um modelo 
económico baseado na valorização e fortalecimento dos serviços da natureza, da criação de emprego 
e desenvolvimento de políticas de mercado, aptas a acelerar a transição para a economia verde. 
Este modelo não deve limitar-se ao desenvolvimento económico, mas defender a inovação, 
a atractividade, a excelência ambiental, a eficiência energética, a coesão e a diversidade sociais 
e a identidade cultural. 
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Além disso, o modelo deve permitir uma escala maior de actuação, de forma a reforçar as sinergias 
de dimensão transnacional e europeia. Com o fim de assegurar a continuidade e a viabilidade 
do modelo, este deve ter em conta o momento em que será criado e, por isso, inscrever-se nas futuras 
políticas europeias, de modo a garantir a sua coerência com iniciativas fundamentais, como as RTE-T, 
o programa-quadro, as medidas sobre alterações climáticas e energia, etc… Igualmente, o papel 
preponderante da política de coesão, especialmente da cooperação territorial, deve reflectir-se 
cabalmente na Estratégia Europeia para o Arco Atlântico. 

- Um modelo de governação multinível: 

Uma Estratégia Europeia para o Arco Atlântico deve fundamentar-se num modelo que integre 
uma perspectiva bottom-up de governação, que valorize os recursos locais e aumente a participação 
do nível local, partindo de um benchmarking transferível e demonstrativo. 

Uma Estratégia Europeia para o Arco Atlântico deve, em termos de governação: 

- Permitir a definição de um conceito de governação multinível mais preciso e, logo, 
mais operacional, à luz do Tratado de Lisboa; 

- Facilitar a resposta às solicitações formuladas pelo conjunto das pessoas colectivas 
e das suas associações, através da consolidação da participação nas reflexões, e na elaboração 
das políticas. 

Estes dois princípios traduzem-se no reconhecimento das entidades locais e regionais 
como verdadeiros parceiros num processo dinâmico de construção e implementação das políticas 
europeias. Igualmente, resulta indispensável estimular o lançamento e/ou o desenvolvimento 
dos mecanismos de concertação multinível. 

Do mesmo modo, há que ter em conta que, para os cidadãos, as cidades são o ponto primário 
de contacto com as políticas europeias. A identificação dos cidadãos com a União Europeia é um repto 
básico na construção europeia e esta é fomentada pelas cidades através de estratégias de comunicação 
e participação directa. No estabelecimento de uma Estratégia Europeia para o Arco Atlântico, importa 
reforçar a consciência da pertença a um espaço europeu numa aplicação urbana do princípio 
da subsidiariedade. 

3. Um contexto atlântico (europeu) cada vez mais urbano 

As cidades são o elemento que define a coesão territorial na Europa e o motor 
do desenvolvimento sustentável. As cidades e as aglomerações urbanas, pela população, pelo emprego 
que concentram, pela dinâmica metropolitana e pela inovação que geram, desempenham um papel 
importante no desenvolvimento regional. 

Como primeiro nível de contacto com o cidadão, vêm-se confrontadas com os grandes reptos 
provocados pela crise, como o desemprego, a pobreza e a exclusão social. Ao mesmo tempo, 
a configuração dos governos locais e a sua dimensão não lhes permite dar a resposta adequada. 

Documentos como a Agenda Territorial Europeia, a Carta de Leipzig ou o Pacto de Autarcas 
defendem, a nível europeu, a importância das cidades na construção do futuro da Europa. Ademais, 
tal como consignado no Tratado de Lisboa, a coesão territorial deve ocupar o centro das políticas 
europeias. Assim, a Estratégia 2020 deverá não só facilitar a saída da crise, mas também 
o desenvolvimento equilibrado dos territórios europeus, promovendo um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. A Declaração de Toledo, em Maio do ano em curso (Presidência espanhola 
da UE, 2010), reforça os vínculos entre estas diferentes iniciativas europeias e apela a um maior 
protagonismo das cidades, realçando a «dimensão urbana» na política de coesão como motor 
de crescimento da UE. 
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Figura 1: Cidades membros da Conferência das Cidades do Arco Atlântico em 2010 – Elaboração própria1 

 

Neste contexto e apesar da diversidade, as cidades do Arco Atlântico devem responder 
a desafios comuns do ponto de vista económico, social, cultural e ambiental: 

- Uma situação periférica na Europa ampliada, que através da aplicação do conceito de coesão 
territorial convém resolver, desenvolvendo a acessibilidade e a intercomunicação, reforçando 
o seu papel como porta marítima da Europa para o mundo globalizado; 

- A dimensão marítima das nossas regiões, como uma oportunidade ao mesmo tempo 
de desenvolvimento económico e um desafio perante a necessidade de proteger um ambiente, 
característico da zona atlântica, até agora relativamente preservado; 

- Uma rede urbana constituída por uma maioria de cidades médias que por si só não podem 
levar a cabo as suas pretensões com eficácia perante os responsáveis europeus; 

- Um património cultural comum visto que, devido a uma história comparável muitas vezes 
conjunta, as cidades do Arco Atlântico partilham uma forte identidade cultural que convém valorizar. 
Além disso, a cultura é entendida como um excelente meio de implicar os cidadãos no projecto 
atlântico. 

Além disso, não se pode omitir que os países do Arco Atlântico (especialmente Espanha, 
Portugal e Irlanda) acusaram em maior grau os efeitos da crise actual e as autarquias locais vêem 
diminuída a sua capacidade de acção.  

As cidades atlânticas, conscientes de que a sua situação periférica e a sua dimensão média 
requeriam um esforço maior para atingir o pleno desenvolvimento, decidiram, no ano 2000, agrupar-
se em rede (a Conferência das Cidades do Arco Atlântico - CCAA). Em 2008, antes de a crise deflagrar, 
as cidades atlânticas elaboraram a Carta de San Sebastián, que recolhe os desafios urbanos da zona 
e propõe iniciativas de conjunto, antecipando a economia verde como alternativa. Como repto 
principal, as cidades atlânticas equacionam meios e recursos comuns para equilibrar a competitividade 
económica das cidades, a coesão social e a sustentabilidade ambiental.  

                                                 
1 Ver em anexo a lista de membros da CCAA em 2010.  
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4. O Arco Atlântico: verde e urbano 

A costa atlântica caracteriza-se por um alto grau de conservação e atractividade. A rica 
biodiversidade atlântica está, quiçá, menos ameaçada do que no resto do continente europeu, 
mas fenómenos extremos devidos às alterações climáticas, como as tempestades Xynthia, Klaus 
ou Becky, demonstram que as medidas de prevenção e adaptação são igualmente necessárias. 
Igualmente, a importância económica do ambiente no Arco Atlântico (o “Arco Verde”) comporta 
uma série de oportunidades e ameaças que é preciso gerir, como o valor do património marítimo, 
a crescente litoralização do urbanismo e os riscos naturais e tecnológicos. 

Figura 2. Análise DAFO: Cidades atlânticas e alterações climáticas 

 

Com efeito, o mar constitui um desafio mundial de desenvolvimento económico, social, 
cultural, de segurança e desenvolvimento sustentável. A recuperação e a preservação deste ambiente 
excepcional contribuem para a atractividade e a influência das cidades atlânticas. 

Tal como menciona o Pacto de Autarcas e como foi reconhecido nas últimas cimeiras 
internacionais, o nível local é o mais eficaz na luta contra as alterações climáticas. Por isso, as cidades 
atlânticas aspiram a ser um exemplo nas iniciativas ambientais. Para o efeito, cabe citar os exemplos 
de Vitoria-Gasteiz e Nantes Métropole, seleccionadas como European Green City, prémio que só foi 
concedido quatro vezes. 

Para além de medidas de adaptação e mitigação, as propostas centram-se nas energias 
renováveis e na eficiência energética em sectores como a construção de edifícios e malhas urbanas 
e o transporte público. Equaciona-se um planeamento urbano compacto, que evite o desenvolvimento 
disperso da cidade e facilite a regeneração urbana. Os temas fulcrais são a acessibilidade e a integração 
mar-cidade. 
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Na CCAA, as cidades atlânticas criaram um grupo de trabalho sobre alterações climáticas, 
cujo quadro propõe medidas para alcançar a consciencialização cívica. Almeja-se uma mudança 
de paradigma onde a acumulação de pequenos gestos consiga uma redução significativa das emissões, 
impulsionando a participação e a apropriação cívicas. 

A acção conjunta da rede encaminha-se para promover o diálogo bidireccional das cidades 
atlânticas com o Pacto de Autarcas, contando com o compromisso da CCAA como estrutura de apoio 
de tipo 2. Dado que a relativa desindustrialização de algumas cidades atlânticas não lhes permite 
assinar o Pacto de Autarcas, este acordo deveria servir para encontrar sinergias entre elas e outras 
cidades europeias na luta contra as alterações climáticas e facilitar assim o intercâmbio de boas práticas. 
Igualmente, é favorecido um diálogo que permitirá a participação cívica e integrará a perspectiva das 
cidades atlânticas nas políticas europeias. 

Figura 3: Cidades atlânticas e estratégias climáticas europeias2 

 
Cidades que participam nas estratégias climáticas da UE: 

1 Aire 198, Nantes Métropole, Burgos, Donostia San Sebastian, A.M. Porto, C.I. Baixo Mondego, Cork 

2 
Basque Eurocity, Brest Métropole Océane, C.U. Bordeaux, Caen, Quimper Communauté, Rennes Métropole, 
Diputación De Sevilla, Jerez de la Frontera, Santander, A.M. Lisboa, C.I. Algarve, Viseu, Cardiff 

3 

C.C. Val d'Ille, Coulaines, Mûrs- Erigné, Saint Juvat, Areatza, Bilbao, Diputación de Cádiz - Huelva and Segovia, 
Pamplona, C. I. Comurbeiras, C.I. de Trás-os-Montes, C.I. do Alto Alentejo, C.I. do Oeste, C.I. do Pinhal Interior Norte, 
C.I. Lezíria-Tejo, C.I. Região de Aveiro, Cabeceiras de Basto, Esposende, Gouveia, Marvão, Porto de Mós, Santiago do 
Cacém, Vendas Novas, Dublin, Birmingham, Glasgow, Manchester 

4 
Angers, Cap l'Orient, CBC, Cherbourg, Limoges, Saint Nazaire, A Coruña, Avilés, Dos Hermanas, Gijón, Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Vigo, Chester, Coventry 

5 Bath, Preston 

6 Vitoria Gasteiz, Bristol 

                                                 
2 Elaboração própria a partir de fontes da UE. Por motivos de visibilidade, alguns casos em França, Espanha e Portugal estão 
representados como nível NUTS III. Ver anexos para verificar a desagregação.  
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5. Desenvolvimento sustentável: proximidade e conhecimento 

As cidades atlânticas pretendem espaços públicos verdes, a revitalização dos espaços urbanos 
abandonados, a diversificação da actividade económica, a promoção da utilização 
e do desenvolvimento das energias renováveis e os transportes limpos, bem como favorecer 
a acessibilidade e as oportunidades de formação que permitam uma maior inclusão social. Para tanto, 
foram identificados dois instrumentos: a economia de proximidade e a economia do conhecimento. 

A economia de proximidade:  

A economia de proximidade, baseada em facilitar as trocas directas entre produtores e consumidores 
num mesmo território, pode ser um instrumento adequado ao desenvolvimento económico e social 
das cidades atlânticas. Estas devem implementar a economia de proximidade, facilitando o seu pleno 
desenvolvimento e associando-se a circuitos curtos como consumidores directos. 

A economia de proximidade apresenta oportunidades de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável 
do Espaço Atlântico quanto a governação, agricultura, pesca, alterações climáticas e transportes. 
Em primeiro lugar, num contexto de reforma das políticas europeias comuns da agricultura e da pesca, 
este instrumento formula uma nova organização do mercado que pode contribuir para a adaptação 
destes sectores a um novo enquadramento. É importante pensar que o circuito curto contempla 
uma produção e uma distribuição das mercadorias mais sustentável que reduz o balanço de carbono 
e a incidência das actividades humanas no ambiente. 

A economia de proximidade tem efeitos inegáveis no sector primário, como a manutenção e a criação 
de emprego e o reforço do valor acrescentado dos produtos. Também é necessário ter em conta 
a dimensão da saúde das populações que este tipo de mercado fomenta. Um sistema adequado 
de governação local deve acompanhar estas iniciativas.  

A economia do conhecimento: 

Para fortalecer a economia e manter o potencial de qualidade de vida, as cidades atlânticas procuram 
métodos inovadores que permitam a exploração das potencialidades e complementaridades 
entre as cidades. 

Para uma plena imersão na economia e na sociedade do conhecimento, é necessário favorecer 
a investigação e o desenvolvimento, a inovação no campo das ciências (especialmente as marítimas) 
e as parcerias público-privadas que favoreçam as transferências de tecnología. Deve-se pensar 
em acompanhar o desenvolvimento de verdadeiros pólos de excelência representativos da sociedade 
urbana. A diversificação económica será favorecida pelo reforço das funções metropolitanas, 
assegurando as condições necessárias para as transferências de conhecimento. Estas iniciativas serão 
muito úteis para o sector privado, promovendo a sua renovação através de start-ups e spin-offs 
da economia marítima.   

O objectivo é obter cidades que tenham orientado o seu aparelho produtivo para produtos e serviços 
que requerem um alto valor acrescentado e certamente de conhecimento. As cidades atlânticas aspiram 
a ser centros de competitividade mundial através de redes integradas que facilitem uma óptica bottom 

up na concepção, na implementação e na avaliação das políticas. Baseada em planos de excelência 
de desenvolvimento urbano sustentável, a estratégia é o desenvolvimento, a experimentação 
e a validação de modelos de qualidade e metodologias de gestão do conhecimento aplicados à gestão 
local e transnacional, para melhorar a competitividade das cidades atlânticas. 
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6. Acessibilidade, mobilidade e contactabilidade 

A acessibilidade mantém-se como condição sine que non para alcançar um desenvolvimento completo 
e integrado do Arco Atlântico. Esta zona, porta de entrada da Europa, continua a confrontar-se 
com uma periferização do território que dificulta os intercâmbios e as sinergias com o resto 
do continente. 

Do mesmo modo, para que a ligação bidireccional centro-periferia se concretize, a Estratégia Integrada 
não pode limitar-se às zonas costeiras. As iniciativas a lançar no sector dos transportes devem 
assegurar a viabilidade dos fluxos no interior das regiões atlânticas, implicando as cidades como nós 
de ligação.  

Para que as cidades sejam os nós que facilitem a acessibilidade dos territórios, os núcleos urbanos têm 
de estar em condições de permitir uma circulação fluida de mercadorias e pessoas no seu interior. 
Assim, importa favorecer uma mobilidade urbana plena e coordenada com o resto dos modos. 

Figura 4: Contactabilidade entre as cidades europeias. Fonte: Projecto FOCI (Future Orientation for Cities) ESPON 2010 

 

Acessibilidade de cidade a cidade para uma ida e volta num dia por via férrea numa lista seleccionada de áreas 
metropolitanas entre as 5 h e as 23 h (com base nos horários) 

Neste sentido, reveste uma grande importância o conceito de contactabilidade. Por contactabilidade 
deve entender-se a possibilidade de uma pessoa deslocar-se de uma cidade para outra, participar 
numa reunião e regressar à cidade de origem no mesmo dia. Como é patente no Projecto FOCI (Future 

Orientation for Cities-ESPON 2010), esta contactabilidade é muito reduzida no Arco Atlântico. 
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Isto não só contribui para o enfraquecimento dos intercâmbios entre os diferentes actores, mas também 
reduz a atractividade da região para os investidores. Actualmente, em termos de contactabilidade, 
a distância real entre cidades atlânticas é significativamente superior à distância geográfica.  

No mesmo sentido, deve pensar-se em melhorar as ligações dos portos e das cidades portuárias 
com o hinterland. A composição do Arco Atlântico determina que as actividades marítimas 
se concentrem na costa e não se produzam sinergias terra-mar e mar-terra que se estendam ao interior. 
Uma vez mais, evidencia-se o papel das cidades como nós, demonstrando a necessidade 
de uma organização interurbana que regule a circulação eficiente das mercadorias. As respostas 
das cidades portuárias atlânticas a esta situação basearam-se na necessidade de uma planificação 
conjunta entre o porto e a cidade que, de certo modo, devolva o mar aos cidadãos.  

Figura 5: Sistema europeu de contentores portuários e regiões fundamentais para a logística no hinterland. 
Fonte: Economic analysis of the European seaport system. Report serving as input for the discussion on the TEN-T 

policy. ITMMA - University of Antwerp 2009.  

 

As cidades portuárias atlânticas: 

As cidades portuárias atlânticas confrontam-se com problemas no contexto da gestão integrada 
e racional dos espaços e infra-estruturas portuárias. Igualmente, são responsavéis em maior ou menor 
medida do litoral, da segurança e protecção marinha, do conhecimento e preservação do ambiente 
marinho e do litoral, da gestão dos riscos marítimos e industriais, da luta contra a poluição marítima, 
da concepção, construção e manutenção naval até o desmantelamento de navios, da navegação, 
da exploração dos recursos energéticos marinhos, da exploração e recuperação das fontes biológicas 
marinhas e da sustentabilidade do turismo marítimo. 
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Figura 6: Análise DAFO: Cidades portuárias atlânticas 

 

As acções levadas a cabo pelas cidades portuárias consistem principalmente em procurar 

oportunidades de desenvolvimento. Reutilizando os terrenos abandonados nos portos 

e aproveitando os espaços criaram-se novas empresas. A reabilitação dos terrenos portuários 

abandonados acarretou a sua integração na cidade em coerência com o desenvolvimento 

sustentável e favorecendo uma melhor imagem. Estas acções contribuem para melhorar 

a acessibilidade e a qualidade das zonas portuárias, desenvolvendo as oportunidades do turismo 

marítimo sustentável e da promoção cultural. Tudo isso graças à associação entre os diferentes 

actores privados e públicos, locais, regionais e estatais, a qual permitiu financiar os onerosos 

investimentos de reconversão portuária. Cabe frisar a diversificação das actividades portuárias 

e a recuperação para usos civis das instalações portuárias abandonadas, graças à criação 

de centros de excelência que associam a I+D e o sector privado.  



-11- 

7. Dimensão cívica: ampliar a escala 

O Arco Atlântico, estruturado esquematicamente pelo Caminho de Santiago, compartilha a cultura 
(«a alma celta»), a história (acordos, guerras e invasões mútuas) e um espaço privilegiado de trocas 
comerciais começando pelo cobre na época dos fenícios, passando pela tradição piscatória até chegar 
mais recentemente às indústrias do sal. Não se pode olvidar, além disso, que as cidades atlânticas 
foram as portas de entrada na Europa dos descobrimentos durante muitos séculos. Importa frisar 
que é esta identidade comum e o seu reflexo no património que criam laços inconscientes 
entre cidadãos de diferentes países. A história comum, o património, a geografia determinam 
a identidade atlântica e são elementos que não só facilitam a cooperação, mas também franqueiam 
o intercâmbio. 

Tal como uma cidade é mais do que uma autarquia, as cidades atlânticas estão conscientes 
de que os processos têm um protagonista essencial, os cidadãos. Neste sentido, a proposta 
de uma Estratégia Integrada para o Arco Atlântico estaria incompleta se as pessoas não fossem 
as protagonistas. Propõe-se, pois, reforçar a dimensão social no quadro de um desenvolvimento 
sustentável que proporcione o bem-estar da população, em conformidade com os princípios 
da solidariedade, da coesão e da participação cívica.  

As cidades atlânticas estão muito conscientes de que os actuais indicadores de desenvolvimento 
não reflectem completamente a realidade quotidiana. Como apontado pela OCDE e pelo Comité 
das Regiões, o PIB é um indicador de produção. A medição do desenvolvimento regional e urbano 
deveria ter em conta as especificidades do território europeu. Citem-se, a título de exemplo, 
a acessibilidade, a contactabilidade, os recursos educativos, o emprego, a incidência das alterações 
climáticas, etc. Neste sentido, a proposta consiste em partir dos estudos realizados no Arco Atlântico 
para escolher os indicadores capazes de medir o desenvolvimento sustentável atlântico, utilizando 
a Carta de San Sebastián como roteiro para definir um «índice de desenvolvimento» atlântico. 
Este índice, similar ao IDH das Nações Unidas, permitiria não só verificar os progressos, mas também 
propor as iniciativas de melhoramento através de um profundo conhecimento da realidade.  

Finalmente, considera-se que uma rede não o seria se não incorporasse a participação cívica. 
O objectivo das cidades atlânticas é servir de ligação e permitir que a Europa se aproxime dos cidadãos, 
servindo de intermediário das instituições europeias e permitindo uma participação plena a nível 
atlântico e na Europa através de actividades que facilitem o diálogo e a sensibilização. Neste sentido, 
para assegurar que os cidadãos se possam apropriar do projecto de uma Estratégia Integrada 
para o Arco Atlântico, a CCAA propõe que a participação se veicule através de grupos locais de acção, 
partindo dos proveitosos modelos dos programas Leader, Farnet e Urbact. Coordenados pelas cidades, 
os «ALAG» («Atlantic Local Action Groups») deverão ser representativos da sociedade civil atlântica 
e garantir uma abordagem bottom-up na Estratégia. 

8. Conclusões 

Quando criaram a CCAA, as cidades do Arco Atlântico ambicionavam fomentar a sinergia 
e a cooperação a fim de contribuir para a emergência de uma área de solidariedade 
e de desenvolvimento de projectos. Pretendiam também alcançar uma voz na Europa que não 
só promovesse os seus interesses, mas também favorecesse um desenvolvimento equilibrado 
e policêntrico do território europeu.  

Define-se assim o Arco Atlântico como uma área de cooperação inter-urbes, em assuntos fulcrais como 
a exemplaridade em matéria de ambiente, o desenvolvimento económico sustentável e inovador, 
o reforço da coesão e da heterogeneidade social, o desenvolvimento de uma cooperação mais aberta, 
eficaz e ambiciosa, a valorização da identidade comum das cidades atlânticas e a sua herança marítima, 
com o único fim de converter as cidades atlânticas em lugares mais influentes e atractivos mediante 
a sua interligação.  
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As nossas cidades atlânticas são por natureza abertas ao mundo. Não só as portuárias estão abertas 
ao mar, mas também a linha interior que marca o Caminho de Santiago fez do Arco Atlântico a coluna 
vertebral da Europa. Na era da globalização, esta abertura é uma riqueza que equilibra a nossa posição 
de relativo afastamento numa perspectiva estritamente continental. Trata-se de fazer ver esta mudança 
de perspectiva: do mar, somos a porta de entrada da Europa, pelo Caminho de Santiago, chegamos 
a Bruxelas. E sem se concentrar nas cidades em si, procuramos também a internacionalização 
dos estabelecimentos de ensino superior e o apoio às redes internacionais de investigação. 

Tal como exemplificado neste mapa, as cidades atlânticas são muito activas no atinente à participação 
em projectos europeus. Foram considerados os programas INTERREG III e IVB-Espaço Atlântico, 
e, a partir de 2007, programas como URBACT, INTERREG SUDOE, Cultura, Programa-Quadro 
de Investigação, Intelligent Energy Europe, etc… Foram inventariadas mais de 120 cidades activas, 
das quais, 5% são ou foram chefes de fila no Programa Espaço Atlântico, participando (2%) ou não (3%) 
em outros programas, 50,5% são ou foram parceiros neste mesmo programa, participando (14%) 
ou não (36,5%) em outros programas. 25,5% participam no programa Urbact, com 4,6% de cidades 
chefes de fila, 14, 7% de cidades que só são parceiros de Urbact e as restantes são cidades parceiras 
em Urbact que participam também em outros programas. As demais, ou seja 19%, participam 
como parceiros nos programas europeus mencionados. 

Figura 7: Participação das cidades atlânticas em programas europeus.3 

 

                                                 
3 Elaboração própria a partir de fontes europeias. Ver em anexo a lista completa.  
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Devemos igualmente ter em conta que as cidades atlânticas trabalham de longa data em rede, a nível 
nacional (AIRE 198 em França, a Federación de Concejos Asturiana, por exemplo), transfronteiriço 
(a MOT, o Eixo Atlântico, as Eurocidades de Bayona-San Sebastián e Chaves-Verin), transnacional 
(a Conferência das Cidades do Arco Atlântico) e inclusive transatlântico (as relações 
entre a Conferência e a North West Virginia Commission). Neste sentido, a CCAA deu um passo 
em frente, criando, juntamente com as cidades bálticas, mediterrâneas, adriáticas, a MOT, o RIET 
e a CECICN, uma plataforma que agrupa mais de 500 cidades, essencialmente fronteiriças e periféricas. 

Figura 8: Membros da CECICN 
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Por essa razão, as cidades atlânticas defendem uma abordagem integrada. Uma abordagem 
integrada que tem por objecto o desenvolvimento de redes compostas por múltiplos actores, 
a promoção de configurações lógicas como os clusters e as interacções entre os diferentes níveis 
de governação. Esta governação “multinível” e de associação deve alimentar-se de diversos tipos 
de conhecimentos e de recursos complementares de actores socioeconómicos, tanto públicos 
como privados, universidades, estabelecimentos de formação e de investigação, empresas, 
sociedade civil e cidadãos. 

As cidades atlânticas defendem a necessidade de favorecer um desenvolvimento urbano marítimo 
e interior integrado em que o desenvolvimento económico, a modernização das infra-estruturas, 
a excelência ambiental, a heterogeneidade social, e a cultura e o turismo atlânticos se associem 
em estruturas de governo adaptadas à diversidade de questões. 

É sobre estas bases que o Arco Atlântico pode explorar as suas especificidades e definir 
a sua maritimidade. Tal como demonstram os diferentes documentos «urbanos» europeus 
desde 2007, a abordagem integrada nas políticas de desenvolvimento das cidades consiste 
em considerar a cidade como ponto fulcral na consecução dos objectivos, enquadrada 
numa perspectiva territorial, e o seu potencial estratégico para um desenvolvimento urbano 
mais inteligente, sustentável e socialmente inclusivo na Europa.  

As cidades atlânticas contam com o potencial necessário para elaborar planos locais 
de desenvolvimento coerentes com a Estratégia Europeia 2020 em prol de um futuro crescimento 
sustentável. Entende-se assim que o modelo de desenvolvimento integrado do Arco Atlântico 
passa pelo trabalho em rede com outras cidades, com outros níveis de governo e com os actores 
interessados. Trata-se de criar um modelo que aproveite recursos e sinergias comuns nesta época 
de crise financeira, com o fim de alcançar os meios e conhecimentos necessários para obter 
o seu desenvolvimento e poder assim projectar a cidade sustentável do futuro. 

Tal como já avançaram os respectivos comissários em Setembro, o futuro da política de coesão 
passa por uma maior coordenação dos diferentes segmentos que a compõem. Além disso, deve 
considerar-se que a dimensão territorial, tal como estabelece o Tratado de Lisboa, determina 
o futuro da programação europeia. 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico considera que uma Estratégia Marítima deve 
significar um passo em frente num projecto mais ambicioso para todo o Arco Atlântico. 
A importância do debate sobre as macrorregiões não deve ser minimizada, nem isolada 
desta iniciativa. 
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ANEXO 1 

 

LIST OF CITIES AND CITIES 

NETWORKS MEMBERS 
OF THE CONFERENCE OF ATLANTIC 

ARC CITIES 

- November 2010- 

----------- 

ESPAGNE/ESPAÑA/ESPANHA/SPAIN Avilés  
Donostia-San Sebastián 

Dos Hermanas 
Gijón 

Jerez de la Frontera 
La Coruña 

Las Palmas de Gran Canaria 
Santander 

Santiago de Compostela 
Sevilla 
Vigo 

FRANCE/FRANCIA/FRANÇA/FRANCE Angers 
Brest (Communauté Urbaine) 

Caen 
Cap l’Orient (Communauté d’Agglomération) 

Cherbourg (Communauté Urbaine) 
Limoges 

Nantes Métropole 
Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

IRLANDE/IRLANDA/IRELAND Cork 

PORTUGAL Faro 
Figueira da Foz 

Lisboa 
Porto 

ROYAUME-UNI/REINO-UNIDO/UNITED-KINGDOM Cardiff 
Chester 

Coventry 

RÉSEAUX DE VILLES/REDES DE CIUDADES / 
REDES DE CIDADES/CITIES NETWORKS 

Aire 198 
(Angoulême, Niort, La Rochelle, Poitiers) 

Eurocité Basque Bayonne-San Sebastián 
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ANEXO 2 – Atlantic Cities and EU Climate Strategies 

2.1 Atlantic Cities and EU climate Strategies 

Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

France 

Angers Angers     

AIRE 198 

AIRE 198 
(Angoulême, La 
Rochelle, Niort, 

Poitiers) 

Grand Angoulême § La 
Couronne (see 2.2 

table) 
La Rochelle 

Basque Eurocity Basque Eurocity Bayonne, Irun (ES)   

Brest Métropole 
Océane 

Brest Métropole 
Océane 

Brest Métropole 
Océane 

  

C.C. Val d'Ille   
C.C. Val d'Ille and 

some boroughs (see 2.2 
table) 

  

C.U. Bordeaux Bordeaux 
C.U. Bordeaux and 

Bordeaux 
  

Caen Caen Caen   

CAP L'Orient CAP L'Orient     

Cherbourg Cherbourg     

Conference of Brittany 
Cities (Rennes 
headquarters)4 

See note below     

Coulaines   Coulaines   

Limoges Limoges     

Mûrs- Erigné   Mûrs- Erigné   

Nantes Métropole Nantes Métropole Nantes Métropole Nantes Métropole 

Quimper Communauté 
Through Conference of 

Britanny Cities 
Quimper Communauté 

§ Quimper 
  

Rennes Métropole 
Rennes and Rennes 

Métropole 

Rennes Métropole and 
some boroughs (see 2.2 

table) 
  

Saint Juvat   Saint Juvat   

Saint Nazaire Saint Nazaire     

                                                 
4 Dinan, Guingamp, Lamballe, Lannion, Loudéac, Plérin Ploufragan, Saint-Brieuc, Fougères, Rennes, Rennes-Métropole, Redon, Saint-Malo, Vitré, Brest, C. 
U. Brest,  Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Douarnenez,  Guipavas, Landerneau, Morlaix,  Plougastel-Daoulas, Quimper, Quimperlé, Auray, Hennebont, 
Lanester, Lorient,  Ploëmeur, Ploermel,  Pontivy,  Saint-Ave, Vannes 
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Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

Spain 

A Coruña A Coruña     

Areatza   Areatza   

Avilés Avilés     

Bilbao   Bilbao   

Burgos Burgos Burgos Burgos 

Diputación de Cadiz 
(Cadiz headquarters) 

  
See 2.2 table (Jerez not 

included) 
  

Diputación de Huelva   See 2.2 table   

Diputación de Segovia   See 2.2 table   

Diputación de Sevilla 
(Sevilla headquarters) 

Sevilla 
See 2.2 table (Dos 
Hermanas not 
included) 

  

Donostia-San Sebastian 
Donostia-San 
Sebastian 

Donostia-San Sebastian 
Donostia-San 
Sebastian 

Dos Hermanas Dos Hermanas     

Gijon Gijon     

Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera   

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

    

Pamplona   Pamplona   

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife     

Santander Santander Santander   

Santiago de 
Compostela 

Santiago de 
Compostela 

    

Vigo Vigo     

Vitoria-Gasteiz   Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz 

United Kingdom 

Bath     Bath 

Bristol   Bristol Bristol 

Birmingham   Birmingham   

Cardiff Cardiff Cardiff   

Glasgow   Glasgow   

Manchester   Manchester   

Chester Chester     

Coventry Coventry     

Preston     Preston 
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Map 
San Sebastian 

Charter 
Covenant of Mayors CIVITAS 

Portugal 

A. M. De Lisboa  Lisboa See 2.2 table   

A.M. do Porto Porto See 2.2 table Porto 

C. I. Comurbeiras   See 2.2 table   

C.I. Algarve Faro Lagoa   

C.I. Baixo Mondego Figueira da Foz Montemor-o-Velho Coimbra 

C.I. de Trás-os-Montes   See 2.2 table   

C.I. do Alto Alentejo   See 2.2 table   

C.I. do Oeste   See 2.2 table   

C.I. do Pinhal Interior 
Norte 

  See 2.2 table   

C.I. Lezíria-Tejo   See 2.2 table   

C.I. Região de Aveiro   See 2.2 table   

Cabeceiras de Basto   Cabeceiras de Basto   

Esposende   Esposende   

Gouveia   Gouveia   

Marvão   Marvão   

Porto de Mós   Porto de Mós   

Santiago do Cacém   Santiago do Cacém   

Vendas Novas   Vendas Novas   

Viseu Viseu Viseu   

Ireland 

Cork Cork Cork Cork 

Dublin   Dublin   
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2.2 Atlantic Cities and Covenant of Mayors:  

Covenant of Mayors 

Entity  Sub-entities (individual signatories) 

France 

Bayonne Signatory 

Brest Métropole Océane Signatory 

Communauté Urbaine de 
Bordeaux (signatory) 

Bordeaux 

Rennes Métropole 
(Signatory) 

Acigné, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, 
Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Corps-Nuds, Gévezé, 
La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, Le Verger, 
L'Hermitage, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Saint-
Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Thorigné-
Fouillard, Vezin-le-Coquet 

Caen Signatory 
Communauté de Communes 
du Val d'Ille (signatory) 

Guipel, La Mezière, Langouët, Melesse, Montreuil-le-Gast, Saint Gondran, 
Saint Symphorien, Saint Germain sur Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Vignoc 

Coulaines Signatory 
Grand Angoulême 
(signatory) 

La Couronne 

Mûrs-Erigné Signatory 
Nantes Métropole Signatory 
Quimper Communauté 
(signatory) 

Quimper 

Sain Juvat Signatory 
Spain  

Diputación de Segovia 
Barbolla, Bernuy de Porreros, Cantalejo, Hontalbilla, La Losa, Navas de 
Oro, Palazuelos de Eresma, Samboal, Torreiglesias, Villaverde de Íscar  

Diputación de Cádiz 

Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Arcos de la 
Frontera, Barbate , Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Cádiz, 
Castellar de la Frontera, Chiclana de la frontera, Chipiona, Conil de la 
Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, 
Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la 
Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, 
Puerto Serrano, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de 
Barrameda, San Roque, Setenil de las Bodegas,  Tarifa, Torre Alháquime, 
Trebujena, Ubrique,  Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario, 
Villamartín, Zahara de la Sierra  

Diputación de Sevilla 

Aguadulce, Alanis de la Sierra, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea 
del Río, Algámitas, Almadén de la Plata, Almensilla, Arahal, Aznalcázar, 
Aznalcóllar, Benacazón, Burguillos, Camas, Cañada Rosal, Cantillana, 
Carmona,  Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilblanco de los 
Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del 
Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, Écija, 
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E.L.A Marismillas, El Castillo de las Guardas, El Coronil, El Cuervo de 
Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El Palmar de Troya, El Pedroso, El Real 
de la Jara, El Ronquillo, El Rubio, El Saucejo, El Viso del Alcor, Espartinas, 
Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Gilena, Gines,  
Guadalcanal, Guillena, Herrera, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, La 
Algaba, La Campana, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes,  La 
Rinconada, La Roda de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, Las 
Marismillas, Las Navas de la Concepción, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del 
Río,  Los Corrales, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del 
Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena , Marinaleda, Martin de la Jara, 
Morón de la Frontera, Olivares, Osuna, Palomares del Río, Paradas, 
Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna,  Salteras, San Juan de Aznalfarache, 
Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Sevilla, Tocina, 
Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la 
Condesa,  Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas,   
Villanueva de San Juan,  Villaverde del Río  

Diputación de Huelva 

Alájar, Aljaraque, Almendro, El Almonaster la Real, Almonte, Alosno, 
Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Beas, Berrocal, 
Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, 
Campillo, El Campofrío, Cañaveral de León, Cartaya, Castaño del 
Robledo, Cerro de Andévalo, Chucena, Corteconcepción, Cortegana, 
Cortelazor, Cumbres de En medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres 
Mayores,  
Encinasola, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón, 
Granada de Río-Tinto, Granado, Higuera de la Sierra, Hinojales, Hinojos, 
Huelva, Isla Cristina, Jabugo, Lepe, Linares de la Sierra, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Marines, Minas de Riotinto, Moguer, Nava, Nerva, 
Niebla, Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, 
Paymogo, Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Punta Umbría, Rociana del 
Condado, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San Juan del 
Puerto, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la 
Real, Santa Bárbara de Casa, Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valdelarco, 
Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las 
Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real, Zufre 

Areatza Signatory 
Bilbao Signatory 
Burgos Signatory 
Donostia-San Sebastian Signatory 
Irun Signatory 
Pamplona Signatory 
Santander Signatory 
Vitoria-Gasteiz Signatory 

Portugal 
A. M. de Lisboa  Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras 
A.M. do Porto Arouca, Matosinhos, Porto, Vale de Cambral, Vila Nova de Gaia 
C. I. Comurbeiras Belmonte, Guarda, Pinhel 
C.I. do Alto Alentejo Beira, Moura 
C.I. do Oeste Alenquer, Arruda dos Vinhos, Nazaré 

C.I. de Trás-os-Montes 
Boticas, Bragança, Mogadouro, Ribeira de Pena, Valpaços, Vilapouca de 
Aguiar 
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C.I. do Pinhal Interior Norte Alvaiázere, Lousã, Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares 
C.I. Lezíria-Tejo Benavente, Santarém 
C.I. Região de Aveiro Águeda, Aveiro, Ovar 
Cabeceiras de Basto Signatory 
Esposende Signatory 
Gouveia Signatory 
Lagoa Signatory 
Marvão Signatory 
Montemor-o-Velho Signatory 
Porto de Mós Signatory 
Santiago do Cacém Signatory 
Vendas Novas Signatory 
Viseu Signatory 

United Kingdom 
Birmingham Signatory 
Bristol Signatory 
Cardiff Signatory 
Glasgow Signatory 
Manchester Signatory 

Ireland 
Dublin Signatory 
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ANEXO 3 – Participation of Atlantic Cities in EU Projects 

Lead Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Área 

Castro Marim (PT), Avilés (ES), Communauté de Noyent-la-
Grevoyère (FR), Communauté d’Aglomeration de Grand 
Angoulême (FR) 

Lead Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Area and partner in other  

Porto (PT), Gijón (ES), Sevilla (ES),  

Lead Partner: URBACT Óbidos (PT), Santiago de Compostela (ES), Bayonne (FR), 
Limoges (FR), Medway (UK), Basingstoke (UK), Belfast (UK) 

Partner : INTERREG III o IV B 
Atlantic Area 

Montemor-o-Velho (PT), Figueira da Foz (PT), Rio Maior (PT), 
Faro (PT), Entroncamento (PT), Valença do Minho (PT), Angra do 
Heroísmo (PT), Golegã (PT), Vila Verde (PT), Tavira (PT), Leiria 
(PT), Ourense (ES), Dos Hermanas (ES), Cambados (ES), 
Santander (ES), Villa de Adeje (ES), Astillero (ES), Navas de 
Marques (ES), Agüimes (ES), Punta Umbria (ES), Villa y puerto de 
Tazacote (ES), Cortegana (ES), Santa Lucia (ES), Cap l’Orient 
(FR), Communauté de communes de Moyenne Vilaine et du 
Semnon (FR), Teillay (FR), Communauté de communes du Poher 
(FR), Quimper Communauté (FR), CAP ATLANTIQUE (FR), 
Communauté de communes de l’Île de Oleron (FR), Communauté 
de communes Océan-Marais (FR), Communauté d’Aglomeration 
Pau Pyrenees (FR), Brest (FR), Angers (FR), Communauté de 
communes du Pays Rochefortais (FR), Communauté de communes 
Haute Limousin (FR), Communauté d’Aglomeration Saumur Loire 
Development (FR),Pornic (FR), Mairie de Pont-Scorff (FR), Ville 
de Saint Grilles Croix de vie (FR), Communauté de communes l’île 
de Noirmoutier (FR), Communauté de communes de l’île de Ré 
(FR), Commune de Séné (FR),  Communauté de communes de la 
Jurisdiction de St. Emilion (FR), Cardiff (UK), Wirral (UK), 
Preston (UK) 

Partner: INTERREG III o IV B 
Atlantic Area and partner in other 
programmes 

Aveiro (PT), Guimarães (PT), Lisboa (PT), Vila Real de S. António 
(PT), Alcobaça (PT), Évora (PT), San Sebastian (ES), Santiago de 
Compostela (ES), Lugo (ES), Nantes (FR), Cherbourg (FR), 
Communauté d’Aglomeration de la Rochelle (FR), Rennes (FR), 
Glasgow (UK), Chester (UK), Dublin (IR), Cork (IR) 

Partner: URBACT Chaves (PT), Matosinhos (PT), Leixões (PT), Amadora (PT), Beja 
(PT), Barakaldo (ES), Bilbao (ES), Legazpi (ES), Poitiers (FR), 
Charente Maritime (FR), Kirklees (UK), Stoke-on-Trent (UK), 
Salford (UK), Edinbourgh (UK), Barnsley (UK), Wolverhampton 
(UK), Birmingham (UK), Bridgens (UK), Dun Laoghaire Rathdown 
(IR) 

Partner: URBACT and other 
programmes 

Águeda (PT), Vitoria (ES), Liverpool (UK), Brighton (UK), 
Manchester (UK), Bristol (UK), Newcastle (UK) 

Partner: other programmes Covilhã (PT), Marvão (PT), Gavião (PT), Palmela (PT), Barreiro 
(PT), Loures (PT), Silves (PT), Grândola (PT), Penafiel (PT), 
Castro Verde (PT), Almada (PT), Torres Verdes (PT), Moura (PT), 
Ermua (ES), Burgos (ES), Oviedo (ES), Ponferrada (ES), Huelva 
(ES), Santillana del mar (ES), Cartalla (ES), Castril (ES), Pamplona 
(ES), Donegal (UK), Woking Borough Council (UK), Bournemouth 
(UK), Plymouth (UK)  

 


