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Resposta da Conferência 

das Cidades do Arco Atlântico 

à consulta pública sobre o futuro 

da política de coesão 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico agrupa, através dos seus 25 membros, mais 
de 100 autoridades locais de proximidade situadas na costa atlântica, que representam quase sete 
milhões de cidadãos europeus. Esta rede tem por objectivo promover a nível europeu os interesses 
das cidades em geral e, em particular, a especificidade das cidades atlânticas, com o fim 
de promover o desenvolvimento equilibrado e policêntrico do território europeu. 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico saúda a iniciativa da Comissão de lançar 
uma consulta em grande escala sobre o futuro da política de coesão na sequência da publicação 
do 5º relatório no passado mês de Novembro. Constitui uma oportunidade de diálogo, debate 
e intercâmbio alargada a todos os agentes envolvidos, e destinada a enriquecer um acordo 
o mais amplo possível. A política de coesão, cujo 5º relatório sublinha a sua pertinência 
e benefícios, constitui um tema sensível que exige um amplo consenso a nível europeu 
no que respeita às orientações previstas no decurso de 2011. 

Cabe frisar que as questões suscitadas pela Comissão favorecem a reflexão, evidenciando 
outras matérias transversais reveladas em particular pela crise: 

• O contexto europeu, e, principalmente, o atlântico, está marcado por uma recessão de carácter 
económico, que tem repercussões sociais e ambientais que é necessário considerar. A política 
de coesão é fundamental para mobilizar os investimentos e responder aos impactos externos. 

• A situação actual exige uma estratégia integrada, coerente, inovadora e inclusiva construída 
a partir das autoridades de proximidade tendo em conta a dimensão territorial e o princípio 
da subsidiariedade. 

• Dado que a política de coesão permite traduzir o projecto europeu em iniciativas territoriais, 
esta não deve limitar-se a um papel de contrapeso mas avançar para uma posição central 
de roteiro que estabeleça as diferentes prioridades da Europa dos territórios. 

Ponderados estes elementos, a CCAA considera que a futura política de coesão é essencial 
para assegurar um desenvolvimento solidário, equilibrado e competitivo de toda a Europa. 

1. Sobre a futura política de coesão (Perguntas 1 a 5 e 12 a 13 da consulta) 

a. A política de coesão deve continuar a abranger todas as Regiões europeias. 

Sem esquecer que continua a ser indispensável destinar fundos aos novos países, seria muito difícil 
para os antigos membros enfrentar a inexistência ou a redução súbita dos fundos de coesão, tanto 
mais que o 5º relatório reconhece o seu incontestável efeito de alavanca nas políticas locais. 
Se a política de coesão deve beneficiar prioritariamente as Regiões com maiores dificuldades, 
a redução das disparidades no seio dos territórios urbanos que concentram riquezas e pobrezas 
permanece imprescindível. 

Neste sentido, deveriam ser estabelecidos indicadores complementares ao PIB. A medição 
da disparidade não pode limitar-se a indicadores económicos, há que encontrar indicadores 
mais representativos da realidade quotidiana. 
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Para uma apropriação real das políticas, a política de coesão deve estar eficazmente radicada 
e baseada numa abordagem ascendente (bottom-up) que definiria iniciativas concretas, realistas 
e locais. Isto não pode materializar-se sem uma análise participativa da situação de partida. 

b. A política de coesão deve reforçar o nível de apoio financeiro dedicado às autarquias locais 

e, em particular, às cidades, motor do desenvolvimento dos seus territórios. 

c. A sua arquitectura deve continuar a fundar-se em três objectivos: convergência, 

competitividade regional e emprego, e cooperação territorial. Deve ser examinada a coerência 
desta arquitectura com as macrorregiões e as estratégias territoriais integradas. 

O objectivo de cooperação territorial é particularmente sensível para as cidades membros 
da CCAA. Situadas na periferia da Europa, as cidades atlânticas apreciam especialmente o impulso 
dado pela cooperação territorial e a necessidade de a sustentar e reforçar no futuro. 

Igualmente, no âmbito das macrorregiões e das estratégias integradas, deve ser dada particular 
atenção à dimensão urbana. 

d. Dado que a política de coesão tem objectivos próprios inscritos no Tratado, a concentração 

temática dos recursos nos objectivos UE2020 não deve ser acentuada. Neste sentido, a análise 
dos resultados das macrorregiões já criadas poderia orientar a dimensão territorial do crescimento 
sustentável, inteligente e inclusivo. 

e. Igualmente, a substituição da hierarquização orçamental dos fundos estruturais por uma lista 
de prioridades temáticas é coerente com a perspectiva das estratégias integradas territoriais. Assim, 
as prioridades deverão ser determinadas associando activamente as autoridades regionais 
e urbanas e estas serem suficientemente numerosas para permitir uma verdadeira eleição por parte 
das pessoas colectivas regionais e locais ao nível dos diferentes espaços, com base num diagnóstico 
territorial. 

f. A coesão social não deve limitar-se apenas a políticas de emprego, devendo contemplar 

as necessidades das populações mais vulneráveis para evitar fenómenos de exclusão social. 
O papel essencial do FSE e a sua contribuição para a realização dos objectivos da Estratégia UE2020 
supõem a definição de objectivos claros traduzidos na sua dimensão territorial, e implementados 
através de ferramentas de planeamento a longo prazo, criando um sistema de financiamento 
estável que favorece um desenvolvimento de rosto humano. 

g. O princípio da condicionalidade vinculado ao pacto de estabilidade não parece oportuno, 
nem realista, nem tão-pouco justo; de igual forma a criação de uma «reserva de eficiência» 
vinculada à realização de objectivos poderia eventualmente justificar-se no caso de se basear 
numa reserva financeira formada de dotações anuladas automaticamente e reafectadas 
a prioridades que respondam a reptos de coesão social. 

h. A Conferência das Cidades do Arco Atlântico deseja igualmente que: 

- A actual taxa máxima de 50% de co-financiamento se mantenha, atendendo 
a que a determinação e o acerto desta taxa são da competência das autarquias regionais, 

- A repartição FEDER/FSE se baseie numa divisão definida a nível comunitário e não nacional, 

- O orçamento para o objectivo de cooperação territorial seja reforçado significativamente 
tendo em conta o seu inegável valor acrescentado europeu. As normas de gestão dos três eixos 
devem ser harmonizadas e simplificadas. 
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2. Sobre a governação, a cooperação e a simplificação esperada (Perguntas 6 a 9 e 11 

da consulta) 

Graças à importante mobilização das associações de representantes políticos, a dimensão urbana 
reafirmou-se como uma das prioridades nas orientações estratégicas comunitárias da política 
regional no período de 2007-2013, reconhecendo o âmbito metropolitano como motor 
do desenvolvimento territorial. 

Documentos como a Agenda Territorial Europeia, a Carta de Leipzig ou o Pacto de Autarcas 
insistem, a nível europeu, na importância das cidades para a construção do futuro da Europa. 
A Declaração de Toledo de Maio de 2010 (Presidência espanhola da UE-2010) reforça os vínculos 
entre estas diferentes iniciativas europeias e defende um maior papel das cidades, sublinhando 
a dimensão urbana como motor do crescimento da UE na política de coesão. 

Confrontadas directamente com os grandes reptos desencadeados pela crise como o desemprego, 
a pobreza e a exclusão social, as cidades e áreas metropolitanas implementam políticas de coesão 
social e territorial e políticas de investimento e inovação que têm por objectivo aumentar 
a competitividade dos territórios e da Europa num contexto de concorrência globalizada. 
É indispensável perenizar e reforçar o papel das cidades e das áreas metropolitanas na futura 
política de coesão, tanto mais que nenhuma delas é explicitamente mencionada na estratégia 
Europa 2020. 

Obviamente, a dimensão urbana não deve limitar-se meramente à «reabilitação urbana» mas deve 
fundamentar-se também cada vez mais numa abordagem integrada de desenvolvimento urbano 
sustentável através da assimilação das estratégias territoriais implementadas pelas cidades 
e pelas áreas metropolitanas a favor do desenvolvimento económico, da luta contra a alteração 
climática, e também em prol da coesão social e da solidariedade. 

Para os cidadãos, as cidades também são o primeiro ponto de contacto com as políticas europeias. 
A identificação dos cidadãos com a União Europeia é um repto básico na construção europeia 
para a qual as cidades contribuem em larga medida, nomeadamente através das suas estratégias 
de comunicação e da experiência quotidiana de participação directa dos cidadãos nas decisões 
que lhes competem. A CCAA considera a propósito que os processos implementados 
pelos programas Leader, Farnet e Urbact têm vocação para inspirar utilmente os futuros 
desenvolvimentos, especialmente no tocante aos grupos de acção local e à capitalização das boas 
práticas locais. 

Neste contexto, a CCAA deseja que: 

• Tendo em conta o crescente grau de envolvimento no desenvolvimento dos seus territórios, 
as cidades atlânticas reafirmem a sua vontade de ver outras cidades e autoridades locais 

de proximidade associadas à definição dos quadros nacionais e regionais de referência, 

às condições de implementação, à elaboração de indicadores, e ao seguimento da futura 

política de coesão, bem como os estudos de impacto territorial programados para as demais 

políticas europeias. 

• Em particular, as cidades e áreas metropolitanas possam participar activamente na elaboração 

e na implementação de estratégias de desenvolvimento urbano, não só no âmbito dos futuros 

PO, mas também das estratégias territoriais integradas e macrorregionais. Esta participação 
das cidades e áreas metropolitanas deve tornar-se vinculativa e a Comissão poderia elaborar 
recomendações para que os Estados-Membros e as Regiões trabalhassem em estreita 
colaboração com as cidades, com uma metodologia própria a cada contexto nacional. 
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• Um eixo urbano integrado com significativos fundos dedicados figure em cada PO regional, 
retomando as especificidades urbanas próprias a cada Região e permitindo deste modo ter 
um verdadeiro projecto urbano integrado territorializado. A inclusão de um eixo urbano 

integrado deveria ser uma condição de validação do PO. O eixo urbano/metropolitano 
dos futuros PO poderia integrar especificamente os seguintes reptos: 

- A inovação; 

- O desenvolvimento urbano sustentável (através de um apoio aos grandes projectos urbanos 
identificados como Ecocidades ou Ecobairros, por exemplo); 

- Os transportes públicos inovadores (em vias de circulação exclusivas), as grandes 
plataformas multimodais; 

- As acções de controlo da energia. 

• As grandes cidades, aglomerações ou outras entidades locais com capacidade que assim 

o desejem possam gerir directamente uma subvenção global para implementar o eixo urbano 

integrado. Uma rubrica orçamental deveria ser reservada para estas novas funções. 
Esta possibilidade deveria figurar obrigatoriamente em todos os PO. 

• O desenvolvimento dos serviços públicos locais, que desempenham um papel determinante 
para a coesão social dos nossos territórios, bem como a sua segurança jurídica, possa também 
ser reconhecido como uma das prioridades da futura política de coesão. 

• O Tratado de Lisboa confere um papel central à dimensão territorial. Por isso, é preciso 
favorecer uma maior complementaridade e coordenação entre os diversos fundos e políticas 

comunitárias que acarretem maior coerência entre as diferentes acções. A harmonização 
e a coerência entre as diversas políticas não devem limitar-se à sua concepção mas serem 
também garantidas durante a sua implementação. 

• Os fundos de investimento disponíveis para as cidades como Jessica e Elena devem converter-

se em verdadeiros instrumentos de apoio à política urbana. A configuração actual 
destes fundos não permite o acesso fácil das cidades e com frequência é preciso 
uma intervenção agrupada desde um nivel superior de governo. O futuro destes fundos deverá 
permitir uma gestão inteiramente urbana. 

• Um verdadeiro trabalho de racionalização e de simplificação das modalidades operacionais 
e dos procedimentos administrativos seja levado a cabo em concertação, em particular, 
com as autoridades locais de proximidade. Esta simplificação dos trâmites administrativos pode 
contribuir para a eficácia económica da política de coesão, bem como para uma melhor 
participação dos actores territoriais. Tal inclui: 

- A organização de procedimentos de controlo coerentes entre os diferentes fundos 
e programas, reduzindo o número de níveis de controlo e adaptando as condições requeridas 
às capacidades e projectos dos actores. 

- A adaptação das regras financeiras e dos calendários definidos em coerência com ritmos 
de execução realistas. 

- A coerência das condições requeridas pelos diferentes programas num mesmo território 
para evitar a dispersão dos esforços da autoridade de gestão correspondente, bem como 
os dos actores que participam para alcançar os seus objectivos operacionais. 
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3. Sobre as cidades do Arco Atlântico 

As cidades da costa atlântica estão marcadas por uma situação geográfica afastada das grandes 
redes de intercâmbio e dos centros de decisão continentais e pela falta de ligações de comunicação 
eficazes entre si. A política de coesão deveria, por isso, permitir: 

• Prestar especial atenção à especificidade dos territórios periféricos e, em particular, às cidades 
atlânticas, contribuindo para uma singular coesão territorial no seio das nossas Regiões 
e do espaço europeu. 

• Reforçar as associações entre as Regiões e cidades atlânticas. Para que continuem a ser 
atractivas, têm de confrontar e verificar permanentemente a pertinência e a viabilidade 
das suas escolhas e orientações estratégicas de desenvolvimento. Perante as dificuldades, 
também é nas periferias e nos interfaces que se desenvolve a inteligência colectiva. 

• Favorecer a implementação de uma política integrada à escala da bacia marítima atlântica, 
seguindo a experiência do mar Báltico. 

Igualmente, o carácter «marítimo» fundamenta a identidade dos territórios do Arco Atlântico. 
O mar constitui um repto global de desenvolvimento económico, social, cultural, de segurança 
e de desenvolvimento sustentável. Oferece numerosas oportunidades a uma sociedade de futuro 
que saiba tirar partido de uma economia verde e azul, resposta concreta aos desafios globais, 
energéticos e climáticos. 

As cidades atlânticas identificaram certas prioridades que constituem condições imprescindíveis 
de um desenvolvimento integrado e que deveriam ser contempladas pela política de coesão: 

1. A luta contra a alteração climática, defendendo o papel activo das cidades, reconhecido no Pacto 
de Autarcas e na Carta Atlântica de Desenvolvimento Urbano Sustentável, na prevenção, 
adaptação e redução das emissões de CO2; 

2. Os sistemas de transporte integrados que garantam a acessibilidade, a mobilidade 
e a conectividade dos diferentes territórios europeus; 

3. A criação de empregos que não só produzam riqueza, mas também garantam 
um desenvolvimento sustentável, uma sociedade solidária e a valorização dos recursos marinhos; 

4. A inovação baseada na economia do conhecimento e na economia de proximidade; 

5. A participação que garanta um maior papel dos cidadãos no projecto europeu. 


