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Acta da Assembleia-Geral 

da Conferência das Cidades 

do Arco Atlântico 

17 de Junho de 2010 – Rennes (França) 

1- Introdução e boas-vindas 

Philippe Duron, Presidente da CCAA, e Daniel Delaveau, Presidente da Câmara Municipal de Rennes, 

deram as boas-vindas aos presentes na celebração do décimo aniversário da Conferência, apontando 

a colaboração prestada pelas cidades e a necessidade de consolidar a estratégia policêntrica atlântica através 

da adopção de estatutos estáveis. 

2- Comissão «Desenvolvimento Urbano Sustentável» - Nantes 

Métropole 

Balanço geral 

Os temas desta Comissão constaram de projectos europeus sectoriais e de documentos de estratégia 

sobre a coesão territorial e sobre as redes de transporte terrestre apresentados à Comissão Europeia. 

Sobre a mudança climática, apesar do fracasso da Conferência de Copenhaga, o reconhecimento do papel 

local estava a avançar. 

Grupo de trabalho «Mudança Climática» 

Este grupo, liderado por Cardiff, em resposta aos desafios suscitados pela Carta de São Sebastião 

e enquadrando-se na estratégia UE 2020. Cardiff centrou-se no sector privado e nos centros de formação 

e investigação, com o objectivo de transmitir a mensagem ao seu pessoal. Definiu um âmbito de trabalho 

na reunião realizada em Brest, com base num questionário enviado às cidades, que insistia na importância 

de implicar aos cidadãos, pela via da consciencialização social.  

Os programas em estudo eram o Interreg IVB e C, EIE e LIFE+. Estavam em curso a candidatura do projecto 

Community dirigido pela Agencia para la Energía de Granada, no âmbito do programa Energia Inteligente 

para a Europa (EIE), e a elaboração de um projecto, dirigido por Cardiff, no âmbito do programa LIFE+, 

com o objectivo de obter uma mudança de comportamento dos funcionários públicos a fim de constituir 

um exemplo de boas práticas para o resto das cidades membros. Foi também promovido um diálogo 

entre o Pacto de Autarcas e as cidades atlânticas, contando com a CCAA como estrutura de apoio.  

Grupo de trabalho «Mobilidade Urbana» 

Liderado por Aire 198 (Poitiers) formulou uma estratégia integrada para a mobilidade urbana, participando 

no programa CIVITAS (convocatória CATALIST no final do Verão) para trabalhar com base nos interesses 

demonstrados: Avilés, a promoção da menor utilização do veículo individual no tráfego urbano; Cardiff, 

a gestão da acessibilidade urbana; e Poitiers, o desenvolvimento do transporte público colectivo. 

A perspectiva era realizar intercâmbios de informação com a cidade de Graz, cidade CATALIST, e exemplo 

de boas práticas. Os resultados seriam transferidos para as cidades membros da CCAA. 

Apresentação de projectos 

No desenvolvimento de projectos europeus, a CCAA assumiu um papel de informação, de coordenação 

dos membros e de difusão. 



-2- 

Projecto ANATOLE (economia de proximidade) por Pascal Dagron (AC3A). Tratava-se de associar 

organismos técnicos às cidades, para estudo e desenvolvimento da economia de proximidade no Arco 

Atlântico. O papel da CCAA radicava na atlantização do projecto, melhorando as suas competências 

sobre o tema, assegurando a aplicação dos objectivos da Carta de São Sebastião e reforçando os vínculos 

com as cidades participantes. 

Projecto SUITE (habitação sustentável) por Belén Mendoza (Santiago de Compostela). Gerado na CCAA 

e dirigido por Santiago de Compostela, este projecto integrava-se no programa URBACT II. SUITE surgiu 

para atenuar as desigualdades no acesso à habitação. A habitação de qualidade e sustentável em termos 

ambientais numa conjuntura de crise constituía um novo repto para a realização de um método de trabalho 

social, ecológico e económico. 

Projecto PORTONOVO (qualidade das águas portuárias) por François Dutertre (Cherburgo) 

O objetivo consiste em estabelecer um método de gestão da qualidade das águas portuárias no espaço 

Atlântico. A Comunidade urbana de Cherburgo (CUC), como sócio do projeto, administra os trabalhos 

da atividade «governança». Elaborará um sistema de classificação dos portos que participarão do projeto, 

lançará um estudo sobre a regulamentação aplicável, e organizará um colóquio sobre a qualidade das águas 

portuárias.  

Projecto Mini-Waste (tratamento de resíduos). Dirigido por Rennes Metrópole, com a participação 

de LIPOR (Pt), Lemaref (Fr), ACR+ (Regiões belgas) e Brno, propunha-se proporcionar instrumentos 

e métodos de trabalho para minimizar o volume de resíduos, avaliar as acções possíveis e produzir um guia. 

Aplicava-se, pois, a sensibilizar os cidadãos e pessoas colectivas europeias aumentando a sua participação 

activa. 

Informações sobre os seminários Cidades-portuárias por Tamara Guirao 

O seminário de Gijón integrado no Dia do Mar estabeleceu que a cidade não se podia construir de costas 

voltadas para o porto mas, ao invés, a restruturação portuária devia servir para desenvolver a cidade. 

Um seminário sobre portos célticos teria lugar em 12 de Agosto, em Lorient, por ocasião do festival 

intercéltico. Caen estava interessada em realizar no Outono um seminário sobre veículos partilhados 

que fizesse cooperar directamente as cidades com os actores envolvidos. Rennes Métropole organizaria 

um colóquio de agricultura em 1 e 2 de Dezembro sobre «Agricultura e modalidades urbanas». 

3- Apresentação de outras redes 

Philippe Duron explicou os critérios de associação da Conferência com outras redes, e os benefícios 

decorrentes, como aproveitar as sinergias comuns. A seguir, passou a apresentar os acordos em curso  

Conferência CECICN (Conferência de Redes Europeias Transfronteiriças e Transnacionais) 

por Belén Mendoza (Santiago de Compostela) 

Integrando a MOT, cidades ibéricas, adriáticas, mediterrânicas, bálticas e atlânticas, esta rede era presidida 

pela CCAA na pessoa do Presidente anterior, Xosé António Sánchez Bugallo, com o apoio da Secretária-

Geral da CECICN, Belén Mendoza. O repto era estabelecer uma política de cooperação mais ambiciosa, 

para aproveitar as sinergias a partir das experiências existentes. 

CoM (Pacto de Autarcas) 

Colaboração entre cidades, em apoio à estratégia UE 2020, e aos objectivos do Pacto, numa perspectiva 

crítica e construtiva, capaz de permitir o diálogo privilegiado entre a CCAA e a Comissão Europeia. 

Northwest Virginia Commission 

Capitalizar a relação da fachada atlântica europeia com a América, mobilizando novos membros, como, 

por exemplo, a cidade de Alexandria (EUA). 
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UDITE por Tamara Guirao 

A UDITE reunia dirigentes territoriais de 15 países para trabalhar conjuntamente em matéria 

de comunicação, compartilhar informações e proceder ao intercâmbio de experiências profissionais 

para melhorar a função pública implicando o poder local. 

Conferência de Cidades Portuárias Periféricas (CPPC) por Anne-Marie Cabon (Brest Métropole Océane) 

A CPPC, reunindo cidades e centros de formação e investigação, tinha como temas prioritários a estratégia 

UE 2020, a mudança climática, a integração da política marítima, a política de coesão e a governação. 

Desenvolveu diversos projectos, sobre a qualidade das águas, os riscos industriais e as actividades 

portuárias.  

Mesa Executiva da CCAA 

Com a participação de San Sebastián e Nantes como Presidentes de Comissões, Cardiff, Gijón e Sevilla 

pelas Vice-Presidências e Caen pela Presidência, contou também com a presença de Roselyne Lefrançois, 

representante da cidade de Rennes, de Eleni Marianou, Secretária-Geral da CCAA e da CRPM, e de Tamara 

Guirao, Coordenadora. 

A Mesa Executiva discutiu a necessidade ou não de adoptar os estatutos de aquisição de personalidade 

jurídica da Conferência. Tanto o presidente da CCAA, Philippe Duron, como Roselyne Lefrançois, 

representante de Nantes, realçaram a premência de criar um corpo legal, deixando as reformas estruturais 

para uma segunda fase, embora breve. 

As cidades espanholas opuseram-se à aprovação dos estatutos enquanto não se determinasse a futura 

estrutura da organização nem o plano financeiro. Cardiff defendeu a elaboração de um «Business plan», 

sendo necessário estabelecer primeiro um corpo legal a que se seguiria um período de transição de ano 

e meio. Apoiando os estatutos e a criação da personalidade jurídica, invocou a necessidade de criar 

uma estrutura de funcionamento nas próximas reuniões, para assegurar o futuro da Conferência, 

aumentando a sua visibilidade na Europa e dando voz às cidades do Arco Atlântico (carta enviada 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Cardiff). 

A concluir, o Presidente referiu novamente a prioridade que a aquisição da personalidade jurídica 

representava para a Conferência enquanto rede autónoma e especializada na União Europeia, e propôs 

a realização de uma reunião extraordinária da Mesa Executiva no Outono para debate da estrutura futura 

da organização e do plano financeiro. 

4- Comissão «Cidades Atractivas e Solidárias» – San Sebastián 

Balanço do grupo de trabalho «Cultura»: Rennes 

Foi examinada a possível cooperação com o Museu da Europa, através de um estudo de viabilidade centrado 

num projecto de exposição itinerante «Cidades atlânticas, portas da mundialização». No entanto, o estudo 

não apresenta um adequado apoio financeiro, abrangia apenas as cidades portuárias, ignorando 

completamente o seu hinterland. Esta possibilidade findava em Janeiro de 2010. Para reafirmar a cooperação 

cultural das cidades do Arco Atlântico, a cidade de Rennes, através do Director do Museu da Bretanha, 

apresentou uma reorientação do trabalho, «A cidade litoral urbana no Arco Atlântico», para associar 

os interesses das cidades portuárias e a sua relação com o hinterland, incluindo um projecto de exposição 

e de cooperação com museus do Arco Atlântico, assim como colóquios sobre a gestão portuária urbana. 

Igualmente, a directora do centro de turismo de Rennes propôs um grupo de trabalho sobre «Turismo 

urbano e reciprocidade nas cidades do Arco Atlântico», a fim de promover o turismo urbano através 

de um método de intercâmbio de clientela. 

Balanço da Comissão - a Presidência 

Visando um desenvolvimento urbano sustentável, foram organizadas acções ambientais, de economia 

sustentável e solidária que levaram à apresentação de 3 projectos, à criação de um glossário terminológico 
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e à apresentação de experiências e boas práticas. O estudo de Tamyko Isa demostrou a actividade interna 

da rede. Foram ainda formulados contributos para o Livro Verde «Indústrias culturais e criativas». 

Foi destacado o projecto «Know Cities» (cidades do conhecimento), que visava fomentar o acesso 

das cidades de pequena e média dimensão à economia do conhecimento ligada ao desenvolvimento urbano 

sustentável, criativo, inovador e coeso. Com a desistência do chefe de fila, Jerez, tornou-se necessária 

uma recondução, agora em curso. 

5- Eleições e estrutura 

Com a remodelação de Avilés, cidade pós-industrial portuária, situada na área metropolitana asturiana, 

foram elaborados dois projectos urbanos: o «Centro cultural internacional Niemeyer» e a «Ilha da inovação» 

centrados na reutilização de terrenos abandonados pela indústria siderúrgica, na actividade cultural, 

na acção cívica e nas novas actividades económicas. Avilés estribou a sua candidatura à presidência 

da Comissão «Cidades Atractivas e Solidárias» na experiência: participação em redes, actividades de lobby 

e projectos europeus como REVITA, Know Cities e Innovate, propondo um plano de acção baseado 

nas novas tecnologias. 

Nantes centrou a sua candidatura à presidência da Comissão «Desenvolvimento Urbano Sustentável» 

em três eixos principais: a inovação, a coesão social e a protecção do ambiente para um desenvolvimento 

sustentável. No contexto das actividades encetadas no ano anterior, foi apresentado o transporte urbano 

como um compromisso europeu e internacional. O programa de trabalho apresentado abrangia 

desde actividades de lobby à participação em projectos europeus. 

Votação: 

A passagem do testemunho das 2 Comissões, a Avilés e Nantes respectivamente, e a adopção dos estatutos 

reguladores da CCAA foram aprovadas por unanimidade de votos. A aprovação dos estatutos implicava 

o prolongamento por um ano do mandato dos membros da Mesa Executiva e uma reunião extraordinária 

da Mesa Executiva em Caen no Outono destinada a rever a estrutura, o plano financeiro e o regimento. 

6- Comissão «Estratégia e Coordenação» 

Balanço de actividades:  

Com base nos objectivos estabelecidos na Carta de São Sebastião e no plano de acção de Caen, 

foi apresentado o estado de adiantamento. Sobre a consideração de uma estratégia integrada para o Arco 

Atlântico, foram preparados dois documentos de debate, «Visão urbana da cooperação atlântica» 

e «A cooperação urbana atlântica 2010», apresentados à Presidência espanhola da UE. Na reunião da Mesa 

Executiva em Maio de 2010 foi apresentada uma ficha analítica. Foi reforçado o diálogo com as instituições 

europeias. Importava realçar o encontro com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus em Setembro 

de 2009, assim como a presença de um embaixador espanhol na reunião da Mesa Executiva em Novembro. 

Sobre o reforço da rede havia a destacar que, afora os acordos com outros organismos mencionados, 

duas novas cidades tinham integrado a rede: Cherburgo (Fr) e Santander (Es) e que tinha sido estabelecido 

contacto com outras cidades e outros actores atlânticos.  

Quanto à comunicação e às prioridades temáticas foi recordada a apresentação do plano de comunicação 

interna. Os trabalhos sobre a web e a intranet estavam muito avançados e seriam apresentados em Julho. 

Foi aproveitado o contacto com outras redes para desenvolver a análise comparativa 

sobre o desenvolvimento urbano sustentável atlântico. A participação nas reuniões celebradas pelas cidades 

permitiu reforçar o vínculo com os cidadãos. Cabia igualmente destacar a nova imagem do Boletim 

de Informação (Newsletter) e a publicação de artigos da CCAA em diversos meios de informação. 

Balanço financeiro: 

Dadas a manutenção das despesas e a obtenção de um resultado equilibrado, o balanço foi aprovado 

por unanimidade. Ficou por definir o futuro da estrutura na próxima reunião da Mesa Executiva. 


