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Gabinete Executivo da Conferência 

das Cidades do Arco Atlântico 

Cardiff – 8 de abril de 2011 

1- Apresentação e boas-vindas 

O Sr. Rodney Berman, presidente da câmara de Cardiff e vice-presidente da CCAA no Reino Unido, dá 
as boas-vindas aos assistentes à reunião, cuja celebração tem lugar num contexto de desafios económicos 
que afetam as nossas cidades e a nossa rede. Por isso, a CCAA deveria continuar o seu labor de valorizar 
as cidades do Arco Atlântico e fazer com que estas tenham voz no futuro da política de coesão. O plano 
de ação que será apresentado em Niort é um ponto-chave para sair da crise. O Sr. Philippe Duron, 
presidente da câmara de Caen e presidente da CCAA, agradece o apoio e a participação constantes 
de Cardiff na CCAA, é consciente das dificuldades atuais e considera que este é um momento crucial 
para preparar-se para um futuro novo.  

Além de definir um plano de atividade, tarefa fundamental para a CCAA, está a trabalhar em várias 
atividades, como a Assembleia-geral de 2011, que terá lugar a 30 de junho e a 1 de julho em Niort 
e que se centrará no papel das cidades (e nas redes de cidades) na política de coesão. Quanto aos projetos, 
o Secretariado da CCAA está atualmente a prestar apoio à convocatória aberta de candidaturas no Espaço 
Atlântico. Acaba de ser relançado formalmente o projeto “Know Cities” acerca da economia 
do conhecimento, e está em funcionamento o projeto ANATOLE (sobre economia local), cujos resultados 
serão apresentados em Nantes em finais de agosto. No mês passado foi entregue o relatório final de SUITE, 
o projeto de habitação social e, ao mesmo tempo, a equipa de tarefas sobre mobilidade acaba de realizar 
uma visita técnica a Graz. 

No que diz respeito a encontros, o presidente reuniu-se recentemente com a presidenta do Comité 
das Regiões, a Sra. Mercedes Bresso, e o comissário europeu de Política Regional, o Sr. Hahn, 
com o Sr. Bugallo e outros representantes da CECICN. Também tem previsto reunir-se com o Sr. Barroso, 
presidente da Comissão Europeia, na segunda metade de 2011. A CECICN celebrará em inícios de 2011 
um ato conjunto sobre a cooperação territorial em Dinamarca; e no mês de maio terá lugar em Brest 
a conferência internacional Safer Seas. 

2. Relatório sobre a política de coesão e a estratégia integrada para o Arco Atlântico: 

Em finais do mês de janeiro, a CCAA enviou uma resposta à consulta da União Europeia acerca do futuro 
da política de coesão na qual defendia o papel central de dita política como instrumento 
para o desenvolvimento e resposta a impactos externos. Assim, o futuro desta política deveria ser ambicioso 
e não estar subordinado a outras políticas, garantindo a existência de um equilíbrio com a Estratégia 2020 
e de uma forte dimensão social. A CCAA recomenda que a política de coesão seja participativa e que: 

- se aplique em todas as regiões europeias; 

- mantenha os três objetivos e o cofinanciamento a 50%; 

- tenha em consideração outros indicadores, para além do PIB. 

O futuro desta política requer que se reforcem a dimensão urbana e o papel das cidades, conforme 
os documentos da União Europeia, tais como a Carta de Leipzig, o Acordo de Bristol, a Carta de San 
Sebastián, e o artigo 174º do Tratado de Lisboa, alguns dos quais afetam as macrorregiões. Além disso, 
a CCAA propõe a simplificação e racionalização dos procedimentos e a existência de uma maior 
coordenação.  

Durante a intervenção da CCAA na mesa redonda sobre cooperação territorial celebrada no âmbito 
do Fórum de Coesão, que contou com a presença do Sr. Hahn e do Sr. Le Drian, presidente da CRPM, 
realçou-se, mais uma vez, a importância da estratégia atlântica. Além disso, em inícios de março 
o Parlamento Europeu aprovou, por mais de 500 votos a favor, uma resolução relativa ao Arco Atlântico. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0165+0+DOC+XML+V0//PT
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Dita resolução, fruto da intensa mobilização da CCAA e a Comissão Arco Atlântico, propunha 
uma estratégia mar-terra, que fosse mais do que uma simples estratégia marítima. 

Propostas aprovadas:  

1) Aprovar formalmente a resposta à consulta acerca do futuro da política de coesão. 

2) Redigir um documento de posição política acerca da dimensão urbana das macrorregiões, em colaboração 
com os nossos sócios da CECICN, para apresentá-lo na Assembleia-geral de Niort. 

3) Com as conclusões da Assembleia-geral, elaborar um documento de posição política acerca do papel 
das redes de cidades na política de coesão, que seria apresentado no Gabinete Executivo do próximo 
inverno. 

4) Propor à Comissão Arco Atlântico que permita a participação das cidades membros do Gabinete 
Executivo no Comité de Coordenação, como participantes e interlocutores. 

5) Adaptar a data de celebração de um próximo Gabinete Executivo ampliado à apresentação, por parte 
da Comissão, da comunicação relativa ao Arco Atlântico. 

3. Apresentação de avanços no plano de atividade 

A Sra. Roselyne Lefrançois, de Rennes, coordenadora do grupo de trabalho «Estrutura», apresentou 
os primeiros elementos de análise (FODA) e as diretrizes para levar a cabo modificações para que o grupo 
de trabalho possa elaborar hipóteses. Os resultados finais serão revisados pela Assembleia-geral. 
O documento apresentado recolhe várias posições políticas da CCAA com o propósito de definir 
as características da rede, a situação com respeito à concorrência, objetivos estratégicos e orientações 
enunciadas na Carta de San Sebastián, e várias reflexões acerca do contexto da UE. Os quadros financeiros 
baseiam-se nos documentos proporcionados pela CRPM correspondentes à auditoria de 2010 e que, assim, 
foram aprovados. Quanto ao orçamento de 2011, deveria ser estabelecido pela Assembleia-geral. No que diz 
respeito ao método para traçar o futuro plano estratégico, após uma análise estratégica atualizada, serão 
implementados os métodos, os objetivos e as possíveis situações. A meta consiste em elaborar um plano 
de ação em conformidade com uma estratégia política para levar a cabo ações que deem resposta aos atuais 
desafios.  

4. Análise e debate do plano de atividade 

As conclusões às que chegou o Gabinete Executivo são descritas a seguir:  

Plano de atividade: 

O Sr. Duron reconhece que se trata de um plano ambicioso que supõe uma melhoria quanto ao significado 
e aos objetivos da CCAA e quer relembrar que a CRPM pediu à CCAA que assuma a autonomia, 
encarregando-se, por exemplo, da gestão do seu próprio pessoal. Avilés menciona que 2010 foi um ano 
chave para a CCAA, visto que o método utilizado para reformar a estrutura foi efetivo. A análise FODA 
manifesta a necessidade de promover a participação de cidades mais pequenas e que sejam corrigidos 
os defeitos através de uma concentração e uma definição de prioridades. Sevilha declara que a CCAA 
poderia reduzir as prioridades e demonstrar a «rentabilidade do investimento» com um projeto atrativo. 
Gijón destaca a necessidade de considerar a consolidação e reforço da estrutura. Para acabar com 
as múltiplas reuniões e evitar um excesso de reflexão, é preciso travar os processos circulares. 

Propostas aprovadas:  

- Um membro do pessoal interno estudará, ao longo do segundo semestre de 2011, como reforçar a estrutura 
da CCAA. 

- O Secretariado-geral deveria, também, analisar a possibilidade de partilhar recursos com outras redes.  

- O Secretariado-geral, juntamente com o grupo de trabalho, deveria: 

1) Elaborar 3 cenários financeiros para os inícios de junho e apresentar um plano de atividade 
na Assembleia-geral de Niort. 

2) Definir as normas internas da CCAA para o segundo semestre de 2011. 

- O envio do plano de atividade irá acompanhado por uma carta explicativa da Presidência  
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Governação: 

Cardiff propõe uma melhoria da eficácia quanto a reuniões. Considerando que um dos maiores problemas 
consiste em encontrar cidades que se apresentem voluntárias, deveria ser estudada a possibilidade 
de escolher localidades centrais ou de fazer coincidir ditas reuniões com outros atos da UE. Tamara Guirao 
refere que o programa «Europe for citizens» poderia ser uma solução para conseguir cofinanciamento. 
Com efeito, em janeiro já foi apresentado um projeto-piloto. Sevilha menciona a importância de conservar 
e aumentar a presença de representantes eleitos.  

Propostas aprovadas:  

- O Secretariado-geral deveria melhorar os métodos a partir de hoje, o que implica o seguinte:  

1) Enviar a agenda com 8 semanas de antecedência, embora possa estar sujeita a alterações. 

2) Preparar os conteúdos antes das reuniões, juntamente com o Gabinete Executivo. 

3) Enviar um relatório em inglês dentro dos 10 dias posteriores à reunião em questão. 

4) Preparar um calendário anual em consonância com os atos da UE (ver anexo com a proposta do Secretariado 
da CCAA). 

5) Organizar conferências de imprensa durante as reuniões da CCAA. 

6) Estudar o uso de ferramentas da Internet como Doodle. 

Membros:  

Durante os últimos meses, manteve-se contacto com Cork (para renovar o compromisso de Irlanda), 
com Exeter, com Wigan, com a Comunidade Urbana de Bordéus e com Portsmouth. O número de membros 
diminuiu de 42 para 25, e não é a altura propícia para convencer as cidades a unirem-se à CCAA, 
pelo que é preciso evitar que esta descida continue.  

Propostas aprovadas:  

- Definir o método de atrair novos membros, que não deverá limitar-se ao envio de cartas, mas sim à decisão 
de fazer parte da CCAA e será o fruto de longas conversas e de desafios económicos.  

- Estudar as implicações da nova classe de membros mencionadas nos estatutos: candidatos prioritários, 
abordagem e nível de contribuição. 

- Outorgar aos atuais membros a máxima prioridade. 

- Identificar possíveis membros, sobretudo nos países menos representados, e elaborar uma estratégia 
para os convencer; isto será um trabalho conjunto do presidente, do Gabinete Executivo e do Secretariado-
geral a partir de 2012.  

Cooperação: 

Cardiff refere a necessidade de contribuir com uma mais-valia para os fundos da UE, de forma que não 
se veja como uma despesa. O presidente declara que os projetos são uma fonte de financiamento e também 
um instrumento para melhorar a cooperação dos membros ao mesmo tempo que são criadas sinergias.  

Propostas aprovadas:  

- É preciso fortalecer a tesouraria de modo que se possam adiantar fundos. 

- Cada ano, o Secretariado-geral deverá apresentar na Assembleia-geral um inventário de projetos 
dos membros da CCAA.  

- É validada a ficha de avaliação de participação da CCAA em projetos da UE. Os membros do Gabinete 
Executivo receberão uma versão em inglês e disporão de um prazo de 2 semanas para a preencher 
e entregar. Se não a entregarem, entender-se-á que é uma aprovação. 
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Comunicação:  

O site é um instrumento primordial para outorgar visibilidade às ações da CCAA e supõe um primeiro passo 
para as redes sociais, pelo que tanto este como o folheto deverão ser atualizados e ter um aspeto mais 
atrativo. Tanto os folhetos como os materiais promocionais devem fazer uma clara alusão à rentabilidade.  

Propostas aprovadas:  

- Tanto o presidente como o coordenador apresentarão perante a Assembleia-geral uma proposta 
para um plano de comunicação antes de adquirir qualquer compromisso de financiamento. Ao mesmo 
tempo, terá lugar a apresentação de um site operativo.  

- Tanto o presidente como o coordenador deverão apresentar um rascunho do folheto em dezembro de 2011.  

- Continuará a ser editado o boletim duas vezes por ano. No primeiro número deverá ser anunciada 
a convocatória da Assembleia-geral. 

- O Gabinete Executivo deverá levar a cabo uma avaliação provisória em dezembro de 2011. 

Marketing e grupos de pressão: 

Propostas aprovadas:  

- Debater a criação de um grupo de trabalho dedicado às consultas da UE na próxima reunião da Comissão 
de Estratégia e Coordenação, e definir os procedimentos de resposta. 

- Organizar uma visita anual a Bruxelas de uma delegação de representantes da CCAA. No próximo outono 
será celebrada uma reunião ampliada do Gabinete Executivo (Comissão de Estratégia e Coordenação), 
que será confirmada na Assembleia-geral.  

- Os membros do Gabinete Executivo estudarão a possibilidade de apresentar a rede aos vários ministros 
de Assuntos Externos. 

- Aumentar a visibilidade tanto da rede como dos membros perante a UE convidando os representantes 
(Secretariado-geral/presidente/anfitrião) às reuniões da CCAA.  

- Aumentar a base de dados de contactos com as contribuições dos membros do Gabinete Executivo. 

*** É aprovado o documento apresentado pelo grupo de trabalho «Estrutura» perante o Gabinete Executivo, 
com a abstenção de Gijón, conscientes de que deverá adaptar-se às várias situações financeiras e que a apresentação 
deverá ser formulada da forma mais positiva.  

5. Conclusões 

No prazo de uma semana será aprovada a agenda de Niort, de forma que o Secretariado-geral da CCAA 
possa enviar os correspondentes convites. Um grupo de trabalho específico encarregar-se-á de debater 
e elaborar as normas internas a partir da celebração da Assembleia-geral até dezembro de 2011.  

Nantes Metropole anunciou a sua decisão de renunciar à presidência da Comissão SUD e da Assembleia-
geral de junho, pelo que a Presidência e o Secretariado-geral da CCAA ficam a cargo de encontrar 
um candidato adequado.  

ANEXO:  

Possível calendário anual de reuniões da CCAA (pendente de verificação):  

Gabinete de primavera: segunda sexta-feira de Quaresma. 

Assembleia-geral: último fim de semana de junho. 

Gabinete de inverno: última sexta-feira de novembro. 


