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A futura Política de Coesão: para uma melhor associação das coletividades e os atores
locais
Afirmar a importância da cooperação territorial na posta em prática de
políticas europeias, apoiar a consideração da dimensão urbana nos vários
programas dos fundos estruturais, debater sobre o futuro da Política de
Coesão, serão os principais assuntos a abordar durante a próxima
Assembleia-geral da Conferência das Cidades do Arco Atlântico, que se
celebrará nos próximos dias 30 de junho e 1 de julho em Niort (França).
Este ano a Assembleia-geral está organizada pela rede AIRE 198, ator e
ferramenta ao serviço de um desenvolvimento sustentável e responsável
que reúne as cidades e aglomerações urbanas principais de PoitouCharentes. Esta associação será uma oportunidade para demonstrar o
efeito multiplicador da cooperação e das redes, especialmente na
aplicação das políticas europeias e de afirmar a dimensão urbana coma
un fator essencial de desenvolvimento da Union Europeia.
Reunir uma visão compartilhada dos desafios da Europa é ainda mais importante quando a
Comissão Europeia, desde o quinto relatório, lançou uma consulta sobre a Política de Coesão e o
seu futuro durante o período 2014-2020. Este relatório conclui a provada eficácia desta política
enquanto a criaçao de empregos, à melhoria da qualidade do meio ambiente e à qualidade de
vida dos territórios. Contudo, não faltam notas sobre as melhorias que devem ser levadas a cabo
na colaboração entre os atores locais, a implicação e a associação das coletividades regionais e
locais, a concentração dos investimentos em meios de transporte mais amigos do meio ambiente e
a melhoria do sistema de avaliação.
Como representantes locais, devemos aproveitar a oportunidade de manifestar o nosso apoio à
manutenção de uma política de coesão europeia e a consideração do conjunto do Arco Atlântico.
Em um contexto de crise econômica mundial, as questões sociais ea coesão territorial são
questões importantes para a Europa. Os meios nécessarios deveram centrarse nos fundos
estruturais, que permitem um indubitável efeito alavanca na aplicação das políticas locais.
A Assembleia-geral da CCAA é un momento fundamental, onde precisamos de mobilização.
Também permitirá reafirmar a vontade dos representantes das coletividades atlânticas de ver-se
estreitamente relacionadas com a definição de quadros de referência nacionais e regionais, o que
inclui as condições de aplicação. Além de um desejo, esta é mas uma necessidade, se se deseja
aproximar a Europa dos cidadãos e responder às questões locais.
A coesão social e a proximidade, a cooperação territorial e a parceria entre autoridades locais, o
Arco Atlântico e a dinâmica urbana são questões críticas que devemos levantar coletivamente
para construir o futuro da Política de Coesão Europeia.

Philippe LAVAUD
Presidente de AIRE 198
Câmara Municipal de Angoulême
Presidente de Grand Angoulême

Rennes e Nantes: exemplo de cidades verdes do Atlântico
As cidades de Rennes e Nantes
receberam recentemente a etiqueta
Cit’ergie. Cit’ergie é a versão francesa
da etiqueta EEA (European Energy
Award) europeia. Essa etiqueta
europeia permite a construção, o
acompanhamento e a avaliação de
uma política energética territorial. No
entanto, Nantes será a capital verde
europeia em 2013.
Cit’ergie é uma etiqueta destinada às coletividades (municípios e mancomunidades)
que desejam contribuir ativamente para melhorar a política energética sustentável
em coerência com os objetivos climáticos. É uma etiqueta de «boa conduta» que
recompensa durante 4 anos o processo de gestão da qualidade da política energética
e/ou climática da coletividade. Ou seja, Rennes e Nantes puseram em prática mais de
50% do potencial de ação quanto à energia e clima. E isso não é tudo, visto que agora
também têm 3 anos para melhorar o nível de rendimento e talvez serem as primeiras
cidades francesas a receberem a etiqueta de European Energy Award GOLD (+ de
75% de aplicação).
Donostia - San Sebastián: A inovar no Atlântico
Desde Fomento de San Sebastián foram explorados
novos setores que têm um vínculo claro com as
tendências que marca a capital de Guipúzcoa. Assim,
através de experiências de formação consolida-se o
tecido empresarial local em âmbitos como as energias
renováveis, as técnicas audiovisuais, a assistência e o
surf. A ideia é facilitar a incorporação dos participantes
no mundo laboral, iniciando projetos próprios ou
integrando-se numa empresa. O primeiro passo é traçar
temários coerentes com as necessidades expressas pelo
tecido empresarial para, depois, constituir bolsas de
emprego setoriais que antecipem as necessidades do
mercado. Também é preciso mencionar que desde o
início deste ano, San Sebastián é o líder do projeto
“Know Cities”, um projeto financiado pelo Programa
Espaço Atlântico, cujo objetivo é promover a economia
do conhecimento das cidades do Atlântico. Do mesmo
modo, os esforços da cidade basca foram reconhecidos
recentemente pelo Conselho de Europa, que outorgou a
Donostia a Placa de Honra de Europa no passado dia 9
de maio.
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As margens do Atlântico reúnem-se nas Palmas de Gran Canaria

Fruto deste encontro é a Carta
das Palmas de Gran Canaria para
a Cooperação Tricontinental entre
Cidades, manifesto que servirá
de força motriz para a relação
entre cidades e que neste
momento está em elaboração.

Nos dias 28 e 29 de março de 2011 foi celebrado nas Palmas de Gran Canaria (Ilhas
Canárias) o I Encontro Tricontinental de Cidades e Governos Locais, com o propósito
de avançar na estratégia mencionada no Plano Estratégico desta cidade para
potenciá-la como ponto de encontro no Atlântico e plataforma de cooperação entre
África, Europa e América. Ao longo deste encontro, foram intercambiadas
experiências entre os três continentes sobre temas de governação e coesão territorial e
social nas cidades, destacando o âmbito africano. As Palmas continua assim o seu
trabalho para conseguir converter-se em referência atlântica, ao mesmo tempo que
cumpre com os objetivos da Conferência de Cidades do Arco Atlântico, da qual faz
parte desde 2003.
Biodiversidade Atlântica: libertado WATTA na Figueira da Foz
No passado dia 9 de janeiro, as autoridades marítimas
encontraram em Peniche um exemplar de leão-marinho
em clara situação de risco. A cria, batizada como WATTA
e que só pesava dez quilos, passou quatro meses em
reabilitação no Centro de Animais Marinhos de Quiaios,
na Figueira da Foz para finalmente recuperar quase
quarenta quilos.
Dentro da estreita e contínua colaboração entre o norte de Portugal e a Galiza neste
tema, o responsável veterinário deste centro, Salvador Macarenhas, certificou a alta e
também contactou o centro galego implicado no acompanhamento do animal, a
Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Marinhos (CEMMA), e as autoridades
do meio ambiente da Galiza para proceder à libertação da cria que ocorreu com êxito
no passado 27 de abril.
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Jovens de várias partes do mundo encontrar-se-ão em Gijón em setembro
Fiéis ao seu encontro com Gijón e durante três
dias, de 5 a 7 de setembro, os participantes da
29.ª edição dos Encontros Internacionais de
Juventude de Cabueñes partilharão
experiências, ideias e propostas a situações
locais e globais às quais se enfrentam, incluindo
a visão nas políticas, programas e processos
decisórios que afetam não só o seu futuro como
também o de toda a cidadania.
A poucos meses de concluir o Ano Internacional da Juventude, a agenda está repleta
de desafios nos quais os jovens são protagonistas ineludíveis para se unirem e
transformarem a atual situação social e económica na qual vivemos. Na mesa de
Cabueñes serão discutidos temas como a sustentabilidade ambiental e social, a
inovação e o empreendimento em setores de emprego, o voluntariado e as novas
formas de participação e democracia digital. Vemo-nos em Gijón. KDAMOS EN
KBUEÑS!
Mais informação em: www.cabuenes.org (operativa em junho) oij@gijon.es, www.gijon.es/juventud

PROJETOS EUROPEUS: O PAPEL DAS CIDADES

ESPAÇO ATLÂNTICO

Investir no nosso futuro comum

Este ponto aborda os progressos alcançados nos vários projetos nos quais
participam as cidades atlânticas, cofinanciados com o apoio da União
Europeia - FEDER e do programa europeu Espaço Atlântico.

Unir-se à INTEGRA para reforçar o atrativo do território
No âmbito do projeto europeu START, cofinanciado pelo programa de cooperação
transnacional Espaço Atlântico, 13 participantes do Reino Unido, França, Espanha e
Portugal comprometeram-se a melhorar a acessibilidade do seu território e a
intermodalidade. Desenvolveram um quadro comum, «INTEGRA», que tem como
objetivo converter-se num ponto de referência para o viajante durante as deslocações
de uma cidade para outra, atualmente no Espaço Atlântico e num futuro por toda a
Europa. INTEGRA é um portal único de informação multimodal e multilingue para
preparar a viagem (www.integra-travel.eu). Também é, uma vez em roteiro, uma
garantia de que há informação clara, simples e de qualidade para uma deslocação
com eficácia em transportes coletivos. O projeto START organiza um fórum
transnacional em Lisboa nos dias 27 e 28 de outubro de 2011. Uma ocasião para
abordar as dificuldades encontradas pelos viajantes e as soluções práticas que
facilitem as deslocações em transporte coletivo, lideradas por Integra. Venham todos
e unem-se à rede Integra!
4

Anatole: Apresentação dos primeiros resultados em agosto
A última reunião da associação .
ANATOLE foi celebrada nos dias 28 e
29 de abril de 2011 e foi liderada pela
Direção de Desenvolvimento
Económico da cidade de Santiago,
como sócio institucional do projeto e,
como coordenador colaborador, pela
associação ADTERRA, com
representantes de Huelva, Nantes,
País Basco, Irlanda, Portugal e a
Conferência das Cidades do Arco
Atlântico.
A reunião estava destinada a analisar a experiência adquirida pelos vários sócios
para a elaboração de um documento comum que especifique os resultados do
projeto. Deste modo, os sócios avançaram no programa da reunião que se celebrará
em Nantes (França) no próximo dia 26 de agosto de 2011, que prevê a difusão dos
resultados no âmbito da Assembleia anual das Câmaras de Agricultura do Arco
Atlântico francês. No quadro da associação do projeto ANATOLE, a CCAA
encarrega-se de reforçar a dimensão transnacional, a «atlantização» do projeto. A este
respeito foi criado um blogue sobre a economia de proximidade:
http://anatolenetwork.blogspot.com/
Alterações climáticas, aposta local: CLIMA ATLANTIC
O projeto Climatlantic, ações regionais e locais para a redução das emissões de
carbono do Arco Atlântico, desenvolve-se até 2012 ao abrigo do Eixo Atlântico (EspPort) juntamente com outros seis sócios (Esp, Pt, Irl, UK, Fr). Visa dois objetivos: por
um lado, desenvolver uma estratégia a longo prazo de luta contra as mudanças
climáticas no âmbito do Arco Atlântico e, por outro, apresentar e centrar localmente
esta estratégia em quatro pontos fundamentais: organização da mobilidade,
sensibilização às adaptações comportamentais, gestão da energia e urbanismo. Esta
abordagem será adaptada aos cinco tipos de regiões identificadas no Arco Atlântico
(desde as zonas urbanas às rurais).
Após uma apresentação do avanço do projeto durante a Assembleia-geral da CCAA
a 30 de junho de 2011 em Niort, os sócios elaborarão um documento estratégico
global antes que acabe 2011, apoiando-se nas consultas às coletividades e
universitários. A seguir, os sócios colocarão em prática ações-piloto até março de
2012 para concluírem, finalmente, com a apresentação e difusão do documento
estratégico sobre o Arco Atlântico em abril de 2012, durante a Conferência de
Ourense.
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O Arco Atlântico em imagens: IMAGINA ATLANTICA
IMAGINA ATLANTICA é um projeto europeu (2010-2013) dirigido por Grand
Angoulême, território emblemático das novas tecnologias e da imagem, com sete
estruturas associadas galesas, espanholas e portuguesas. Visa a estruturação de uma
rede atlântica sustentável de tecnologias da imagem através da criação de uma
agência europeia de desenvolvimento. O projeto apoia-se em três eixos estratégicos: a
formação, o desenvolvimento económico e a promoção da cultura.
Em 2011 serão implementadas ações
tais como: uma convocatória de
projeto para a criação de um produto
turístico
de
valorização
do
património através das novas
tecnologias; um concurso europeu de
artes digitais; intercâmbios de pessoal
estagiário e jovens profissionais em
universidades e empresas; e a
realização de um estudo jurídico
sobre a circulação de obras e artistas.

EUROPA COM OS CIDADÃOS
Este ponto aborda os progressos alcançados nos vários projetos nos quais
participam as cidades atlânticas, cofinanciados com o apoio da União
Europeia – EACEA. Esta comunicação é apenas reproduzindo as opiniões
do autor e que a Comissão não se responsabiliza por qualquer uso que
possa ser feito das informações nela contidas

As cidades do oeste revestem a dimensão europeia
O projeto «A minha cidade na Europa», desenvolvido por Graine d'Europe, tem a
sua origem na constatação de uma União Europeia demasiado distante das
preocupações e da vida quotidiana dos cidadãos europeus, e trata de indicar o
caminho para que os habitantes das cidades europeias se consciencializem de que a
Europa faz parte do seu dia-a-dia. O trabalho de investigação começou em Nantes
para prosseguir noutras cidades da Região Pays de la Loire (França), como Laval, Le
Mans, Angers, La Roche-sur-Yon, e também da Normandia, como Caen.
Apresentado no âmbito do programa da Comissão Europeia «Europa para os
cidadãos» (ação 2, medida 3), o projeto recebeu o apoio da mesma em agosto de 2010
para o período de um ano. Assim, a associação estendeu-se a outras cidades
europeias como Pádua e Sibiu.
Mais informação em: http://www.myeuropeancity.eu/
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Rede de cidades através do Atlântico: TONETA
Como nos demonstra a experiência, a geminação de cidades deu lugar ao nascimento
de várias redes urbanas por todo o mundo. Nas origens deste projeto está o acordo
de geminação entre Niort (França) e Gijón (Espanha), cidades que mantêm a
colaboração através de duas redes de cidades: AIRE 198 e a Conferência das Cidades
do Arco Atlântico (CCAA), juntamente com Cardiff (GB) e a associação Vale do Tejo
(PT).
As redes de cidades, especialmente as criadas através de vínculos de germinação, são
um reagrupamento natural de intercâmbio de experiências e de aprendizagem
mútua. Encarregam-se da difusão de boas práticas e ações, não só próprias, como
também dos membros. As redes de cidades possuem as competências e recursos
necessários para aconselhar e apoiar as iniciativas das cidades. Daí que seja
fundamental o impacto e a importância das redes de cidades para aproveitar ao
máximo a geminação das mesmas.
Assim, TONETA, com o apoio do programa «Europa com os cidadãos» da União
Europeia, deseja reforçar e melhorar o trabalho em rede das cidades melhorando,
promovendo e fomentando as várias redes que trabalham na região Atlântica
Lista das cidades e de redes membros
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Donostia - San Sebastián

Lisboa

Niort, Poitiers)

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Angers

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Rennes et Rennes Métropole

Avilés
Brest Métropole Océane

Spanish cities)

Caen

Faro

Cap l’Orient

Figueira da Foz

Cardiff

Gijón

Saint-Nazaire
Santander
Santiago de Compostela
Sevilla
Vigo

Cherbourg

Contacto:
Tamara Guirao-Espiñeira
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique - 6, rue Saint-Martin — 35700 RENNES (França)
http://www.atlanticcities.eu – Correio eletrónico: aacities@gmail.com
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