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XII ASSEMBLEIA-GERAL 
CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ARCO ATLÂNTICO 

30 de Junho e 1 de Julho de 2011 

DECLARAÇÃO FINAL DE NIORT 

Reunidos em Niort (França) por motivo da XII Assembleia-geral, os membros da Conferência das 
Cidades do Arco Atlântico debateram as oportunidades e sinergias que o contexto atual europeu 
para as cidades e redes atlânticas oferece. O contexto europeu, e em particular o atlântico, está 
marcado por uma recessão que não só é de natureza económica, como também tem repercussões 
sociais e ambientais. Por outro lado, o crescimento económico não garante por si só um maior 
respeito pelo meio ambiente ou a coesão social e territorial. Além disso, a crise não é só uma 
advertência que apela a uma maior consciencialização, como também deve ser contemplada como 
um ponto de partida e não como um horizonte de futuro. Assim,  

as cidades atlânticas adotam as seguintes conclusões e recomendações: 

A POLÍTICA DE COESÃO: A DIMENSÃO URBANA 

1. A crise demonstra que a política de coesão é fundamental para responder aos choques externos. 
As políticas futuras devem evitar a inércia, promovendo flexibilidade e planos antecipados. A 
situação actualatual exige uma estratégia inovadora e inclusiva que parta da base e que tenha 
em conta a dimensão territorial e o princípio de subsidiariedade. 

2. Os objectivosobjetivos da Europa 2020, da política de coesão e doutras políticas 
sectoriaissetoriais não devem limitar-se às transferências financeiras, como também devem 
estruturar a cooperação dos vários níveis de governo na procura de um desenvolvimento 
equilibrado comum. 

• Dado que a política de coesão permite traduzir o projectoprojeto 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. 

3. A definição do futuro da política de coesão deve partir de uma reconsideração de como se mede 
o grau de desenvolvimento regional, entre as regiões e no interior dessas regiões. Assim, a 
medição da disparidade não pode limitar-se aos indicadores económicos, como também se deve 
procurar indicadores mais representativos da realidade quotidiana. Trata-se de partir de um 
«estado de situação» no qual as colectividadescoletividades territoriais possam reconhecer-se, 
para construir políticas das quais possam apropriar-se. 

4. 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 desafios provocados pela crise e, assim, devem ser dotadas de 
meios suficientes. 

5. Em coerência com os vários documentos europeus, deve-se salientar a «dimensão urbana» na 
política de coesão como motor de crescimento da UE. A política de coesão deve assim integrar 
no seu modelo os princípios da Carta de Leipzig. 
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• Os resultados de Toledo e o próprio referencial de desenvolvimento urbano são os pilares que 

permitirão às cidades desempenhar um papel predominante na coesão europeia. Este referencial é um 

claro exemplo da complementaridade entre o desenvolvimento económico, a coesão social e a dimensão 

territorial. A realização dos objectivosobjetivos da Carta de Leipzig e a procura de uma coesão europeia 

plena passam por estabelecer fundos específicos para as cidades. 

6. 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 desafio básico 
na construção europeia e essa construção é fomentada pelas cidades através de estratégias de 
comunicação e participação directadireta. 

• 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. A CCAA propõe que a participação se veicule através de grupos locais de 

acçãoação, partindo dos proveitosos modelos dos programas Leader, Farnet e Urbact. 

7. A nova política de coesão deve basear-se nos princípios de eficiência e flexibilidade. O efeito 
aglomeração pode determinar a eficiência da política de coesão sempre que se respeite a 
diversidade territorial. A dimensão macroeconómica da condicionalidade seria um retrocesso 
contrário à dimensão territorial. Um sistema de avaliação adequado, baseado em prioridades 
concretas e que acompanhe o processo desde a identificação até à medida do impacto a médio e 
longo prazo, pode garantir um sistema eficiente de atribuição de recursos. 

8. A política de coesão deve ser simples, acessível e fácil de compreender. A simplificação dos 
procedimentos administrativos pode contribuir não só para a eficiência económica mas também 
para uma maior participação. Endurecer alguns procedimentos e controlos pode produzir um 
efeito de exclusão nos actoresatores potenciais. 

AS REDES URBANAS: ATORES POR DIREITO PRÓPRIO NA POLÍTICA DE COESÃO 

1. É necessário mudar a abordagem: passar de grandes linhas políticas a boas práticas locais, 
aproveitando o potencial existente e promovendo o intercâmbio de modo a evitar a dispersão 
e a aumentar a eficiência. Este trabalho em rede deve partir de mecanismos de concertação 
representativos que se traduzam em contratos a longo prazo. 

2. O impacto e a importância das redes urbanas na política de coesão são essenciais. As redes de 
cidades são criadas para encontrar sinergias a nível transnacional, para reunir recursos e 
alcançar resultados mais significativos através da coordenação e a cooperação; sendo estes 
fundamentos da solidariedade e da coesão.  

• Muitas redes urbanas já levaram a cabo a recolha e análise sobre áreas concretas de interesse para as 

cidades. Tirar o máximo partido destes dados, pode significar uma inestimável economia de tempo e 

recursos, assim como resultados mais inestimáveis. 

3. As redes de cidades são o âmbito natural de desenvolvimento da troca de experiências e da 
aprendizagem mútua, visto que estão a cargo da difusão de boas práticas.  

• Tal como demonstram as “Estruturas de Suporte” estabelecidas pelo “Pacto de Autarcas”, as redes de 

cidades têm as habilidades e os recursos para assessorar e seguir as iniciativas das cidades; servindo de 

vínculo essencial entre as autoridades locais e a UE.  

4. As redes de cidades costumam ajudar a construir as parcerias em vários projetos, nos quais 
estão implicadas nos projetos desde o princípio. As cidades entram em contacto através da sua 
pertença comum ou através das ferramentas de comunicação das redes. A limitação do número 
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de participantes pode ser vista como um obstáculo, e a integração das redes urbanas pode 
facilitar a participação direta de um maior número de cidades. 

5. O papel das redes de cidades não deve limitar-se a um papel indireto e final de "capitalização". 
Deve-se considerar que é preferível melhorar as redes estáveis do que criar redes ad hoc 
durante um projeto. As redes de cidades aspiram a participar ativamente na política de coesão 
com o propósito de construir a partir da experiência.  

OS DESAFIOS FUTUROS DAS CIDADES ATLÂNTICAS: 

1. Em coerência com o Tratado de Lisboa, deve-se prestar uma especial atenção aos territórios com 
características específicas. As cidades que se situam na periferia da Europa, como as atlânticas, 
precisam de um impulso concreto que deve partir do reforço da cooperação transnacional. Os 
desafios ultrapassam o nível regional ou nacional, daí que se proponha uma especial atenção às 
cidades que apresentem características geográficas específicas. 

2. Os programas de cooperação territorial são um claro exemplo desta necessidade de 
simplificação. A convivência de vários programas num mesmo território deveria ser 
facilitada pela coerência dos requisitos, com o fim de facilitar a participação nas várias 
escalas de cooperação. Igualmente, se devem concentrar os esforços da autoridade de 
gestão correspondente, assim como dos actoresatores que participam na cooperação 
territorial na consecução de objectivosobjetivos, evitando a dispersão que podem 
produzir alguns requisitos administrativos excessivos. 

3. Os actuaisatuais processos de cooperação apresentam necessidades de visibilidade e 
reforço. A cooperação e o intercâmbio não devem limitar-se a actosatos 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. Daí a justificação das aspirações do Arco Atlântico em busca do estabelecimento 
de uma macrorregião específica para o seu Espaço.  

4. À luz da Carta de San Sebastián aprovada em 2008, e cujos fundamentos e prioridades se 
reiteram no Plano de Ação apresentado nesta Assembleia, a CCAA propõe uma ação positiva 
da UE no Arco Atlântico, centrado nos seguintes princípios:  

• Defender a noção de «porta» em relação à de periferia 

• Construir a partir das experiências em curso 

• Definir um modelo de desenvolvimento integrado e de governação multinível 


