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RESUMO EXECUTIVO 

Este documento apresenta uma proposta para os membros da Conferência das Cidades do 

Arco Atlântico (CCAA), com o intuito de realizar um lobby mais ativo e focado nas 

características próprias das cidades atlânticas. A referida campanha de influência é 

denominada Estratégia Urbana Atlântica. A CCAA é uma rede de cooperação entre cidades 

sedeadas no Arco Atlântico e tem quinze anos de experiência. Após um processo de 

independência jurídica e intelectual, hoje é reconhecida como o Fórum Urbano Atlântico 

pelas instituições europeias e pelos atores do Espaço Atlântico. 

Com o lançamento em 2014 da nova programação europeia, as cidades atlânticas devem 

adaptar-se a um contexto diferente. Por um lado, o Plano Juncker enfatiza a necessidade de 

grandes investimentos, uma perspetiva que parecia abandonada. Falta saber qual é o papel 

que as cidades irão ter no referido plano. Por outro lado, a Agenda Urbana Europeia destaca 

o protagonismo das cidades no crescimento sustentável. No entanto, esta iniciativa está a 

desenvolver-se muito lentamente. 

 

Com relação à cooperação territorial, os programas INTERREG (FEDER de cooperação) estão 

em processo de aprovação e as suas temáticas parecem focar-se em torno da eficiência 

energética e da inovação, dois grandes temas nos que as cidades atlânticas apresentam 

potencial. Da mesma forma, a Estratégia Marítima Atlântica é uma oportunidade para expor 

ações em grande escala em torno da economia azul. 

Estes elementos levam-nos a pensar que chegou o momento de pedir ao Conselho Europeu 

uma transição da Estratégia Marítima para uma macrorregião. Ou seja, que o Plano de 

Desenvolvimento não abranja apenas a costa, mas que reconheça também a continuidade 

territorial do Arco Atlântico, facilitando a prosperidade das regiões e das cidades como um 

todo. 

Como resultado, as cidades atlânticas devem colocar-se à cabeça de um Plano Integrado para 

o Arco Atlântico, com uma marcada dimensão urbana: a Estratégia Urbana Atlântica. Esta 

Estratégia tem seis instrumentos de cooperação1, duas perspetivas2 e três temáticas3.  

                                                                 
1
 As seis C da CCAA: Clube, Comunidade, Centro de Recursos, Campanhas, Comunicação e Cooperação 

2
 Ascendente: Das cidades para as instituições europeias. Universal: As cidades atlânticas como portas do mundo 

3
 Cidades Criativas, crescimento verde e azul, inovação social 
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QUEM SOMOS:  

 

 

A Conferência das Cidades do Arco Atlântico (CCAA) foi criada em 2000 pelo então 

Presidente da Câmara de Rennes, Edmond Hervé. Tem 21 membros que representam 275 

entidades locais e 8 milhões de habitantes da costa atlântica europeia. Atualmente é 

presidida pelo Presidente da Câmara de A Corunha, Carlos Negreira. 

Visão:  

Esta associação é a única rede urbana transnacional do Arco Atlântico e o cenário natural de 

intercâmbio, ação e reflexão das cidades “situadas no Arco Atlântico, que participem ou que 

estejam interessadas na sua dinâmica”. 

 

Missão:  

Ser o Fórum Urbano Atlântico, fomentando a posição estratégica das cidades atlânticas: 

 Defendendo os seus interesses, as suas instituições e os seus cidadãos 

 Criando oportunidades para a cooperação  

 Favorecendo a sua visibilidade a nível europeu e internacional  

Valores:  

Os valores representam a identidade da CCAA e dos seus membros.  

Valores Definição Prática 
Arco Atlântico Zona geográfica atlântica  Integrando a identidade do Arco Atlântico nas 

atividades  

Cidades Cidades, redes de cidades e entidades 

locais do Arco Atlântico  

Assumindo o facto urbano como linha magistral e 

aplicando os princípios do desenvolvimento 

urbano sustentável 

Compromisso Implicação de todos os membros  Participação ativa e apoio personalizado 

Cooperação e 

solidariedade 

Trabalho em comum das cidades 

atlânticas, entre elas e com outros 

atores atlânticos e europeus 

Trabalho em rede e projetos europeus 

Inovação e 

criatividade 

Capacidade de resposta aos desafios 

futuros  

Aprendizagem continua e escuta ativa 

Excelência e 

liderança 

Ser cidades de referência  Desenvolvimento, aplicação e visibilidade  

 

Edmond Hervé, Presidente da Câmara de Rennes e Presidente Honorífico 
da CCAA, com Patrick Anvroin, Diretor da CRPM. Porto, 2001. 

«Portanto, nós, Presidentes das Câmaras das Cidades do Arco Atlântico, 
partilhamos a esperança de que a primeira Conferência de Cidades do Arco 
Atlântico, que será realizada em Rennes, nos dias 6 e 7 de julho de 2000, seja 
uma oportunidade de fazer um sinal forte e visível, a nossa mobilização, a 
nossa vontade de dar à nossa relação um novo impulso e a nossa resolução 
para forjar juntos, em benefício mútuo, o futuro do Arco Atlântico.» 

Convocatória da primeira Conferência - Abril 2000 
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CONTEXTO 

Interno 

Após a sua separação da CRPM, em 2011, a Conferência das Cidades do Arco Atlântico 

passou de uma situação de défice económico e visibilidade partilhada a uma situação de 

estabilidade financeira e visibilidade própria (o Fórum Urbano Atlântico). Neste sentido, o 

Plano Estratégico 2011-2013 focava-se na mudança estrutural, pelo que a organização interna 

da CCAA foi revisada. Marcos desta reforma foram: a independência jurídica, uma maior 

participação em projetos europeus, a reestruturação das despesas e a cessão temporária de 

um local por parte da cidade de Rennes. 

A Mesa Executiva, reunida em Bordéus em 24 de abril de 2014, solicitou um Plano 

Estratégico detalhado, acompanhado de uma proposta da Presidência sobre a estrutura 

interna. A Estratégia Urbana Atlântica, cuja orientação foi apresentada na referida Mesa, 

deve responder a este pedido, implementando as temáticas identificadas na XIV Assembleia 

Geral. 

Externo 

A DIMENSÃO URBANA:  

Dentro do conhecido “Plano Juncker”, o passado dia 13 de janeiro de 2015, a Comissão 

Europeia aprovou uma proposta legislativa que estabelece o Fundo Europeu para 

investimentos estratégicos. Este fundo irá apoiar especialmente às redes de banda larga e de 

energia, bem como às empresas de menos de 3.000 funcionários. Também se estabeleceram 

uma plataforma e uma reserva de projetos de investimento. Fica por determinar como vai ser 

aplicado o princípio de subsidiariedade nestes projetos, e qual é o papel que as cidades 

podem desempenhar neste Fundo.  

 

Corina Cretu, Comissária Europeia de Política Regional 

 

A Agenda Urbana Europeia tem atualmente dois objetivos principais: 

 Melhorar a coordenação e a coerência das políticas da UE para refletir as 

necessidades a nível urbano 

 Incrementar a participação direta das cidades na elaboração de políticas 

 

Os resultados da consulta (setembro 2014) 

sobre a Agenda Urbana Europeia estão 

em curso. Pretende-se garantir que as 

políticas regionais, nacionais e europeias 

sejam coordenadas em torno da questão 

urbana. A Agenda Urbana Europeia deve 

fornecer um método de trabalho para 

abordar os principais desafios aos quais 

fazem face as cidades europeias. Deve 

também promover o intercâmbio de 

melhores práticas que contribuam ao 

desenvolvimento das cidades. 
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A COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL  

Por outro lado, a cooperação transnacional no Arco Atlântico está enquadrada em duas 

grandes iniciativas: INTERREG VB (FEDER de cooperação transnacional) e a Estratégia 

Marítima Atlântica. 

 

 

 

Os três grandes programas de cooperação territorial – INTERREG – que se sobrepõem no 

Arco Atlântico apresentam vários avanços: 

 A Comissão recebeu o programa Europa do Noroeste (Norte do Arco Atlântico) em 

outubro de 2014. As suas prioridades são a inovação, a economia baixa em carbono e 

o aproveitamento de recursos. 

 O programa Europa do Sudoeste (Sul do Arco Atlântico) foi apresentado à Comissão 

Europeia no final de setembro de 2014 e trabalha sobre as observações recebidas. As 

suas prioridades são favorecer a transição para uma economia baixa em carbono, 

melhorar a competitividade das PME’s e promover a investigação, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação. 

 O programa Espaço Atlântico ainda não foi submetido à Comissão Europeia. As 

prioridades anunciadas são: estimular a inovação e a competitividade, promover a 

eficiência dos recursos, melhorar a resposta aos riscos naturais, climáticos e humanos, 

bem como reforçar a biodiversidade e o potencial cultural e natural.  

 

Resultado da mobilização dos territórios atlânticos, a Estratégia Marítima Atlântica é hoje 

uma proposta da Comissão Europeia para utilizar uma série de fundos comunitários 

(cooperação territorial, investigação, ambiente...) e outros fundos nacionais, locais e privados 

em torno de: 

 Fomentar o empreendedorismo e a inovação. 

 Proteger, assegurar e melhorar o ambiente marinho e costeiro. 

 Melhorar a acessibilidade e a conectividade. 

 Criar um modelo de desenvolvimento regional integrador e sustentável. 

 

Entre 2008 e 2015, as cidades atlânticas participaram coletivamente em dez projetos 

dentro do programa INTERREG Espaço Atlântico, com um orçamento total superior 

aos 23 milhões de euros, financiados ao 65% pelo FEDER. 

 

As medidas irão incidir sobre a promoção do mercado 

turístico, a atenção à crescente demanda de instalações 

energéticas em alto mar, a melhora da educação e a 

formação em indústrias marítimas tradicionais e 

emergentes e a cooperação na investigação oceânica 

para melhor avaliar as consequências das alterações 

climáticas. Aprovada em 2013, a Estratégia Marítima 

Atlântica inicia apoiada pelo “mecanismo de 

assistência”. Este mecanismo1 delega em cinco pontos 

focais – cinco pessoas de referência – que apoiam aos 

líderes dos projetos.  
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Análise da Posição das Cidades Atlânticas:  

 

Este contexto precisa aprofundar uma estratégia baseada na identidade própria das cidades 

atlânticas. Assim, a CCAA propõe aos seus membros optarem por uma estratégia do tipo 

“Oceano Azul”4 a qual defenda o papel das cidades atlânticas como motores de um 

desenvolvimento inovador, criativo, sustentável e, nomeadamente, urbano. 

 

ESTRATÉGIA URBANA ATLÂNTICA: UMA ESTRATÉGIA OCEANO AZUL  

Uma estratégia “Oceano Azul” é uma estratégia que prefere focar-se no potencial interno 

antes do que na competência externa (ou oceano vermelho). Esta orientação facilita um 

espaço próprio de desenvolvimento, trabalhando com políticas adaptadas aos riscos e forças 

exclusivas do território. Para além do nome, estas características fazem-na a escolha ideal das 

cidades atlânticas, já que o desenvolvimento urbano atlântico é um modelo adaptativo: 

 Ao longo dos séculos, as cidades do Atlântico têm demonstrado a sua capacidade de 

invenção (descobertas, revolução industrial...) e a sua abertura ao mundo. Sendo uma 

das zonas europeias mais afetadas pela crise, o modelo de desenvolvimento urbano 

atlântico soube acomodar-se. 

 A excelência das cidades atlânticas tem sido valorizada por vários prémios europeus 

e internacionais, desde a “Capital Verde Europeia” até “Nations in Bloom” das 

Nações Unidas, sendo que as cidades deste espaço acumulam reconhecimentos em 

todos os pilares do desenvolvimento sustentável. 

 Sabem cooperar e criam fóruns específicos, tais como a CCAA (transnacional), o Polo 

Metropolitano de Loire-Bretagne ou AIRE 198 (na França), Cidades das Ilhas (Reino 

Unido e Irlanda) ou Eixo Atlântico (Galiza-Norte de Portugal). 

                                                                 
4
 Ver secção seguinte.  
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Princípios da Estratégia Urbana Atlântica  

Já em 2008, as cidades atlânticas decidiram dar uma nova direção ao seu desenvolvimento, 

antecipando-se aos princípios da Estratégia Europa 2020. A “Carta Atlântica de S. Sebastián” 

antecipa a necessidade de uma estratégia sofisticada para o Arco Atlântico. O seu capítulo 

quinto inclui a proposta de cooperação e coordenação mais estreitas no nosso espaço. 

 

 

 

 

Assim, a mobilização da rede e dos seus membros deve promover a transformação da 

Estratégia Marítima Atlântica numa macrorregião plena. O objetivo é que as políticas 

regionais, nacionais e europeias sejam coordenadas em torno de uma abordagem territorial 

completa, aplicando princípios fundamentais como: 

 A dimensão urbana como um eixo fundamental do desenvolvimento 

 A inclusão ativa e coordenada de todos os níveis de governação 

 A cooperação territorial e as estruturas conjuntas criadas pelos territórios 

 O aproveitamento comum do potencial do Arco Atlântico  

 A coordenação perante os problemas coletivos 

Assim como a Estratégia Marítima do Espaço Adriático evoluiu para uma macrorregião, o 

Arco Atlântico tem o mesmo desejo. O nosso espaço de cooperação territorial deve ser 

mobilizado até que o Conselho Europeu o equipe com os instrumentos necessários para 

desenvolver as ambições das cidades atlânticas. Somente assim um dos princípios mais 

ambiciosos da União Europeia cristalizar-se-ia: a subsidiariedade. 

Instrumentos da Estratégia Urbana Atlântica  

Sem perder a sua identidade própria, as cidades atlânticas fortalecem a sua posição europeia 

através da massa crítica que atingem numa rede de confiança. Reunindo mais de 8 milhões 

de habitantes, a CCAA baseia-se na “co-opetiçao”: não é apenas uma ferramenta de 

cooperação, mas também de diferenciação competitiva. Esta co-opetiçao é organizada em 

torno de seis instrumentos básicos, os seis “C” da Conferência: 

 Ser um Clube das cidades 

 Ser uma Comunidade quer das cidades quer dos cidadãos 

 Ser um Centro de recursos para as autoridades locais 

 Realizar Campanhas, não apenas de lobby mas também de consciencialização 

 Desenvolver a Cooperação através de projetos e de intercâmbios  

 Facilitar a Comunicação do potencial do Arco Atlântico 

A Estratégia Urbana Atlântica apoia-se em outros dois instrumentos transversais:  

 Uma perspetiva ascendente: as ações de lobby e os projetos europeus surgem a partir 

das expectativas e das experiências dos membros, verdadeiros atores da rede. 

 Uma perspetiva universal: as cidades atlânticas são o nó que liga Europa com o resto 

do mundo5.  

                                                                 
5
 Esta perspetiva assume especial importância no ano de 2015: Ano Europeu do Desenvolvimento.  

Desde esse momento, a CCAA assume a defesa de um plano europeu para o Arco 

Atlântico que permita uma utilização eficiente dos recursos públicos e privados e que tenha 

uma dimensão urbana operacional. 
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Temáticas da Estratégia Urbana Atlântica  

O contexto atual leva às cidades a otimizarem recursos e adaptar as suas políticas à 

estabilidade orçamental. Para as cidades atlânticas, hoje mais do que nunca, é necessário 

criar modelos adaptados à sua idiossincrasia, baseados na sua própria experiência. Daí a 

ideia da cidade atlântica como uma cidade que aplica uma política urbana inovadora, ideia 

que é incluída no artigo 8º do FEDER. 

Ao ser transversal, a Presidência terá como principal responsabilidade assegurar a execução 

dos valores e potenciais das cidades atlânticas através das ações da CCAA. A Presidência 

coordena também os três eixos temáticos determinados pelos membros da rede: as cidades 

criativas, a inovação social e o crescimento verde e azul. 

CIDADES CRIATIVAS 

Tomando como partida as experiências de projetos como Know Cities, 

IMAGINAATLANTICA, CULTUR*AT, INNOVATE ou DORNA6, e dando valor à 

idiossincrasia do Arco Atlântico, esta temática deve desenvolver a identidade criativa das 

cidades atlânticas. 

 

 

 

 

 

As cidades do Arco Atlântico têm o potencial necessário para passar de Cidade Inteligente 

(Smart City) a Cidade Inventiva, uma cidade que sabe antecipar o futuro e criar novos 

serviços e respostas a partir dos seus próprios recursos. 

Assim, o planeamento urbano deve contar com o sector criativo e tecnológico. A gestão da 

identidade deve ainda ser coordenado com eixos fundamentais do desenvolvimento como o 

turismo, a atração de talentos e a proteção do patrimônio. 

Propõe-se temas como os territórios criativos, os festivais atlânticos (música celta, banda 

desenhada), o turismo sustentável inovador, o estabelecimento de uma rede de museus 

atlânticos, a digitalização e a divulgação de conteúdos, a valorização de rotas atlânticas, os 

vínculos com a cultura africana e ibero-americana, as cidades inteligentes e a agenda digital. 

CRESCIMENTO VERDE E AZUL  

As cidades atlânticas são as capitais verdes da Europa. E o Arco Atlântico é o espaço europeu 

onde o verde se derrete no azul. Com a Carta de San Sebastian em 2008, as cidades atlânticas 

reafirmam o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. A maioria delas 

assinaram o Pacto dos Presidentes da Câmara ou protocolos semelhantes que manifestam 

um claro desejo de lutar contra a alteração climática. Da mesma forma, a Estratégia Marítima 

Atlântica representa uma oportunidade única a respeito do crescimento azul7.  

                                                                 
6
 Know Cities e Innovate sobre as cidades do conhecimento, Imaginaatlantica e Cultur*at sobre as indústrias criativas e 

Dorna sobre o património tradicional  
7
 Ver página 4 

Atualmente em curso dentro do programa INTERREG Espaço Atlântico, o projeto 

ATBRAND é uma iniciativa das cidades atlânticas que trabalha para construir uma 

narrativa comum que abranja o potencial e o talento das cidades atlânticas. É 

cofinanciado ao 65% pelo FEDER. 
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As cidades atlânticas optaram por uma abordagem de redução da pegada de carbono e 

medidas de eficiência energética, baseadas não só na poupança, mas também na produção de 

energias renováveis. No entanto, as economias de escala devem ser alcançadas através da 

cooperação. Da mesma forma, ver-se-ão reduzidos os esforços enérgicos enquanto não seja 

assegurada a coesão interna do sistema de transporte, através de três grandes linhas: a 

acessibilidade (do centro para as extremidades), a contactabilidade (entre as cidades 

atlânticas) e a mobilidade (nas áreas urbanas). 

 

 

 

 

No contexto de uma Estratégia Marítima Atlântica plena, a mesma deve reconhecer a sua 

dimensão urbana. A escala local é o centro que mobiliza os eixos da economia azul como a 

investigação, a logística, a gestão de zonas portuárias e o desenvolvimento de novos campos 

como a biotecnologia. 

INOVAÇÃO SOCIAL 

Com a assinatura da Carta de San Sebastián em 2008, as cidades atlânticas renovaram o seu 

compromisso solidário. As cidades do Arco Atlântico desenvolvem uma economia de face 

humana, envolvendo-se no tecido social. 

Como refere o relatório URBACT8 “Shrinking Cities” (Cidades que encolhem), as cidades 

europeias estão a enfrentar um desafio demográfico que começa a se tornar patente. No 

entanto, através da inovação social, as cidades atlânticas optam para um slogan muito mais 

otimista: “Sailing and not Shrinking” (A navegar, não a encolher). 

 

Atividades como as cláusulas sociais e/ou ambientais nas convocatórias públicas, a inclusão 

das áreas peri-urbanas na economia local, a capacidade de reação perante a deslocalização 

das empresas ou as pontes para o emprego para o público vulnerável, são os pontos fortes 

desta temática. Assim, os eixos que foram identificados são: a educação e a formação para o 

emprego dos jovens, o empreendedorismo (nomeadamente para jovens e mulheres), a 

economia de proximidade, o apoio às PME’s e outras empresas nas suas estratégias de 

inovação e internacionais, a participação cidadã e o intercâmbio com as universidades. 

                                                                 
8
 Programa europeu de cooperação entre cidades - Fundo FEDER 

Desenvolvido no âmbito do programa Espaço Atlântico e cofinanciado pelo 
FEDER, o projeto SITE tem trabalhado num sistema que ofereça aos residentes 
do Arco Atlântico um bilhete inteligente, operativo nas redes de transporte de 
diversas regiões. 

O projeto ANATOLE (2010-2014) analisou os 

pontos fortes e fracos da economia local e, depois 

de ter estabelecido um diagnóstico, desenhar 

uma engenharia da economia local patrocinada 

pela cidades: áreas peri-urbanas, gastronomia, 

mercado local, cláusulas de convocatórias... Este 

projeto tem sido cofinanciado pelo FEDER a 65% 

dentro do programa INTERREG Espaço Atlântico. 
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CONCLUSÕES 

 

Reunidas na CCAA em torno da Estratégia Urbana Atlântica, as cidades atlânticas querem 

aproveitar a oportunidade que representa este novo período e realizar o seu potencial 

coletivamente. 

 

As propostas de ação são as seguintes:  

 

- Um reforço da cooperação entre as cidades atlânticas, em torno dos 6 “C”, a perspetiva 

ascendente (do local ao global) e universal (cidades abertas para o mundo) 

- Um estreito acompanhamento do Plano Juncker e da Agenda Urbana Europeia, com o 

intuito de assegurar que estes correspondem-se com as expectativas das cidades atlânticas. 

- Uma participação ativa na Estratégia Marítima Atlântica, sem deixar de lado à perspetiva 

de um plano europeu que abranja todo o território: a macrorregião. 

- Uma maior presença política e técnica em Bruxelas, através de alianças estratégicas, 

seminários, intervenções e atividades. 

- A participação em fóruns determinantes da política urbana como o Pacto de Presidentes 

das Câmaras, as cidades inteligentes, o inter-grupo URBAN do Parlamento Europeu, o 

diálogo estruturado dos fundos estruturais, os comités de acompanhamento dos programas 

INTERREG… 

- O arranque das ações temáticas da Estratégia Urbana Atlântica, incorporando-as nos 

programas de cooperação territorial (INTERREG URBACT) e sectorial (Creative Europe, 

Horizon 2020) pertinentes. 

- Uma maior visibilidade das cidades atlânticas e da sua rede, através do potenciamento de 

uma marca territorial atlântica e uma campanha de comunicação. 

 

 

 

 

 

 


