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As partes interessadas atlânticas saudam a publicação da Comunicação da Comissão 

Europeia sobre uma Estratégia Marítima para a região do Atlântico. Reconhece-se uma 

exigência forte emitida pelos territórios e cidades dinâmicos da fachada atlântica de ver sua 

abordagem proactiva para o desenvolvimento reconhecida e apoiada. 

 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico vê-se refletida nos principais temas orientados 

pela comunicação, e pretende, em uma abordagem de baixo para cima, se apossar dos 

momentos assim oferecidos através dos Fórums Atlânticos que vão ter lugar; para clarificar 

as ambições e linhas de ação que são suscetíveis de mobilizar as políticas sectoriais da UE 

para o período de 2014-2020. 

 

Em vista da presente Comunicação e da preparação do Fórum Atlântico, a CCAA deseja 

reafirmar: 

• a Estratégia Marítima deve representar um passo para um projeto mais ambicioso 

para o Arco Atlântico. A integração territorial é uma prioridade definida pela 

estrutura geográfica, onde as cidades partilham um conjunto de características e 

oportunidades, mas também restrições de desenvolvimento que militam para uma 

acção concertada. Portanto, a importância do debate sobre as macro-regiões não deve 

ser minimizada, nem ser tratada isoladamente desta iniciativa. 

• o conceito de “gateway da Europa Ocidental“ deve ser preferido ao concepto de 

“periferia”, noção que define fortemente esta região. Sabendo que o comércio é feito 

principalmente por via marítima, o Arco Atlântico tem uma posição económica 

específica na Europa que deve ser suportada. As infra-estruturas modernas de 

transporte de passageiros e mercadorias são, portanto, essenciais para a manutenção 

do comércio da Europa co estrangeiro. O desenvolvimento da rede deve ser pensado 

em torno as questões ambientais e, portanto, concentrar-se na densificação da rede 

ferroviária. 

 

• o importante papel desempenhado pelas vilas e cidades, especialmente marítimas, 

no desenvolvimento dos territórios e a necessidade de associá-las, juntamente com os 

Estados-Membros e as regiões, na concepção, implementação e avaliação de 

estratégias e políticas. 

 

Os principais eixos temáticos emergem na comunicação da estratégia na Conferência de 

Lisboa. É claro que a estratégia integrada para a região do Atlântico deve concentrar-se na 

actividade marítima e a gestão do litoral. O desenvolvimento deste sector é um desafio 

económico forte para a região do Atlântico através das actividades portuárias e logísticas, 

pesca, nautismo e turismo. Da mesma forma, esta região enfrenta a questão ambiental da 

conservação das paisagens costeiras, da biodiversidade destes espaços naturais, através de 

um desenvolvimento controlado. 

 

No entanto, a Comissão Europeia rapidamente deve especificar o método de consideração 

das propostas dos agentes interessados do território Atlântico no Fórum 2012. Um dos 

objectivos deveria ser esclarecer alguns pontos como: 

 

• a governança, a implementação e o suporte para as acções propostas 

• o apoio aos projectos relacionados com a revisão da rede transeuropeia de 

transportes (TEN - T). 

• um plano de ação sobre as questões urbanas atlánticas 

• um suporte estratégico e global para o desenvolvimento portuário 
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Dimensão estratégica*:  
 

Coerente com o princípio da coesão territorial, agora elevado ao posto de objetivos básicos 

da UE, uma abordagem europea integrada, transversal e territorial para a região Atlântica é 

fundamental para garantir uma melhor governação, responder aos desafios desta área e para 

realizar a ambição de um desenvolvimento policêntrico da UE. É importante lembrar a 

situação geográfica particular desta região, periferia e gateway para Europa, e caracterizada 

pela sua frente ao mar. Estas duas características principais por si só justificam a necessidade 

de conceber uma política de desenvolvimento que é específica e adaptada a uma definição 

funcional do Arco Atlântico. Este modelo não deve ser limitado ao desenvolvimento 

económico, mas deve defender uma perspectiva integrada com base na inovação, 

atratividade, excelência ambiental, eficiência energética, coesão social e diversidade e 

identidade cultural. 
 

Sobre os temas*, é claro que a dimensão marítima é a base da identidade dos territórios do 

Arco Atlântico e ela constitui um problema global de desenvolvimento num contexto de 

crise sistêmica. Em seguida, a valorização e a preservação deste ambiente excepcional 

representam um potencial real de atractividade, radiação e expansão. 

 

Além disso, a inovação e o suporte para sectores de excelência são uma alavanca de 

crescimento, conforme identificado na estratégia da UE para 2020. Apoiando fortemente uma 

imersão completa na sociedade e na economia do conhecimento, a CCAA recorda a 

necessidade de promover a investigação e o desenvolvimento e o apoio de verdadeiros pólos 

regionais de excelência trabalhando em activos do Arco Atlântico. 
 

As propostas sobre as redes de transportes devem ter em conta a especificidade da malha 

urbana atlântica para evitar um efeito "arquipélago" do facto de um aplicativo “padrão” do 

conceito de áreas metropolitanas. Para assegurar a coesão territorial e a equidade de acesso, 

o plano da RTE - T tem que ter como objectivo promover as conexões secundárias com 

(acessibilidade) e entre (contactabilidade) as cidades atlânticas, verdadeiros nós de conexões, 

numa definição “hub and spokes” do território. 

 

Da mesma forma, numa perspectiva integrada, a estratégia atlântica não pode fazer sem 

ações em áreas como a luta contra a mudança climática ou a preservação da economia local 

através de sistemas curtos de distribução. Além disso, a coesão social nesta estratégia não 

deve ser limitada ao emprego e à formação, especialmente quando os países do Atlântico 

estão entre os mais afetados pela crise econômica. Como um pilar do desenvolvimento 

sustentável, um programa social abrangente deve acompanhar a estratégia. 
 

Esta perspectiva integrada deve ter como objectivo o desenvolvimento de uma rede que 

consiste de múltiplos atores, a promoção de novos sistemas tais como os clusters e a 

interação entre diferentes níveis de governação. Esta governação a vários níveis e de 

parceria deve alimentar-se na experiência complementar e diversificada de todos os agentes. 

Uma estratégia europeia para o Arco Atlântico deve ser baseada em um modelo que inclui 

uma perspectiva de baixo para cima para avaliar os recursos locais e exercer uma 

subsidiariedade real, com base numa análise comparativa que seja transferível e 

demonstrativa. 
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O papel fundamental das cidades**: 
 

Uma das principais características desta região atlântica encontra-se em sua estrutura 

territorial. Com efeito, tem a particularidade de ser composta principalmente de cidades 

médias bastante uniformemente distribuídas em toda a região do Atlântico. Algumas 

exceções à parte, como Dublin ou Lisboa, esta região atlântica não tem nenhuma metrópole 

polarizando todas as atividades e concentrando-se uma grande parte da população. Essa 

estrutura fornece uma distribuição equilibrada de constrangimentos e oportunidades 

relacionados com a concentração das actividades e dos homens em todos os territórios. 
 

Em 2008, antes que a recessão se tornasse uma realidade, as cidades do Atlântico elaboraram 

a Carta de São Sebastião, que reflete os desafios urbanos da região e propõe iniciativas 

comuns, apresentando a economia verde como alternativa. Neste documento, as cidades 

Atlântica propuseram comum meios e recursos para conciliar a competitividade económica 

das cidades e a sua sustentabilidade ambiental. 
 

As cidades da fachada atlântica são marcadas por uma situação geográfica em retirada das 

grandes redes do exchange e os centros de decisão continental (falta de acessibilidade) e uma 

falta de links de comunicação entre elas (falta de contactabilidade). Também, para manter-se 

atraentes, são permanentemente requisitadas para enfrentar e para garantir a relevância e a 

validade de suas escolhas e orientações estratégicas de desenvolvimento. É nas periferias e as 

interfaces que, contra as dificuldades, a inteligência coletiva é construída. 

 

As autoridades locais estão directamente relacionados com o desenvolvimento econômico 

dos territórios, para o gerenciamento de recursos e o ordenamento do território. É essencial 

enfatizar a importância da diversificação económica das cidades atlânticas, bem como o 

reforço das suas funções metropolitanas, incluindo as marítimas e portuárias. Da mesma 

forma, o uso espacial para fins de construção e transporte tém sido utilizado por mais de 

cinqüenta anos principalmente à custa dos terrenos agrícolas e zonas costeiras. O 

desenvolvimento urbano Atlântico, particularmente na costa ou na vizinhança rurbana, deve 

considerar em prioridade as oportunidades para a reutilização de espaço e edifícios desertos. 

Devendo: 
 

• preservar os espaços verdes e azuis; 

• reduzir a pressão sobre as áreas mais sensíveis; 

• contribuir para a regeneração do património natural. 

• densificar os centros através da construção de cidades ao redor de si. 
 

Os territórios litorais Atlântico e as suas cidades portuárias são, por natureza, abertos para o 

mundo e o gateway da União Europeia. No momento da globalização, é um ativo 

discriminante para o reequilíbrio da nossa situação relativamente excêntrica em uma 

abordagem estritamente continental. Promover o porto torna-se um importante factor de 

atractividade e desenvolvimento. No contexto atual da globalização do comércio (90 por 

mar), a fachada atlântica fica trás seus parceiros no norte da Europa, sem referir-se aos portos 

da Ásia ou América do Norte. É óbvio que não pode haver uma estratégia europeia de 

desenvolvimento sustentável do Arco Atlântico sem cidades portuárias eficientes, que 

cooperam entre si e que participam do desenvolvimento do interior. 

 

A estratégia atlântica também deve posicionar-se em dois eixos estratégicos: 

• a cooperação entre os portos e com o sertão, para desenvolver as portas continentais e os 

corredores de transporte principais, (auto-estradas do mar, transporte por terra e rio, 

transporte ferroviário) 
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• a promoção da infra-estrutura estratégica 

CCAA congratula-se com a proposta da criação de Grupos de Acção Local, relacionados com 

a estratégia. Para os cidadãos, as cidades são o principal ponto de contacto com as políticas 

europeias. Para definir uma estratégia europeia para o Arco Atlântico, é necessário reforçar a 

consciência de pertencer a um espaço europeu em um aplicativo urbano do princípio da 

subsidiariedade. Coordenados pelas cidades, os ALAG (Grupos de Acção Local Atlânticos) 

devem ser representativos da sociedade civil Atlântica e certificar-se de uma perspectiva de 

baixo para cima na estratégia, e, portanto, não podem ser limitados às questões de aceitação 

social. 

 

Destas conclusões, a estratégia de desenvolvimento da região atlântica deve incorporar uma 

abordagem mais territorial. Deve concentrar-se sobre como organizar as relações entre as 

zonas costeiras e as áreas do interior e promover as relações entre os pólos urbanos médios 

para manter a coesão existente entre esses territórios e propor o desenvolvimento 

equilibrado e sustentável da região. A região atlântica deve organizar seu desenvolvimento 

em torno dos fluxos e redes que definem sua estrutura mediante: 

 

• o desenvolvimento da rede de transporte de passageiros entre os pólos urbanos 

médios 

• a articulação com o sertão para melhorar a acessibilidade do porto e facilitar os 

fluxos, 

• ofertas complementares em turismo, planejamento urbano (habitação, actividades) 

e serviços para limitar a pressão na Costa 

• o desenvolvimento da investigação e do conhecimento sobre as questões 

relacionadas com a biodiversidade, e das indústrias costeira e outras conexas 

(especialmente o nautismo) baseando-se em centros acadêmicos presentes nesta 

região 

• a gestão de paisagens e da biodiversidade em todo o território 

 

Assim, a Estratégia Atlântica deve desenvolver-se sobre o reconhecimento das autoridades 

locais como verdadeiros parceiros num processo dinâmico de construção e implementação. 

 

 

*A dimensão estratégica e as prioridades temáticas de uma perspectiva urbana Atlântica podem ser 

consultadas na resposta da CCAA à consulta no Espaço Atlântico. 

 

**Para uma análise mais profunda do papel dos cidades, favor de consultaro documento de posição da 

CCAA na dimensão urbana das Macro-regiões 

http://www.atlanticcities.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Amacroregion-atlantica&catid=56%3Amacroregion-atlantica&Itemid=65&lang=pt
http://www.atlanticcities.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Adimension-urbana-de-las-macro-regiones&catid=56%3Amacroregion-atlantica&Itemid=65&lang=pt

