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X Assembleia-Geral da CCAA:  

Cidades inovadoras e crise económica: 
janela de oportunidade  

A X Assembleia-Geral da Conferência das Cidades do Arco 

Atlântico tem lugar neste mês de Junho. Chegar ao número 

dez é não só simbólico, mas também significativo, 

sobretudo se olharmos para trás e recordarmos a primeira reunião na cidade de Rennes, onde o projecto 

de uma organização comum para as cidades e redes de cidades do Arco Atlântico deu os primeiros 

passos.  

Antecipando a crise que nos afecta actualmente e as soluções para ela propostas, esta Conferência 

foi capaz de se dotar no ano passado de um instrumento único, a Carta Atlântica de São Sebastião 

por um desenvolvimento urbano sustentável - Umas cidades ecológicas, atractivas e solidárias, que preconiza 

o modelo de economia ecológica como o paradigma de futuro para as cidades atlânticas.  

Este modelo propõe cidades ecológicas, atractivas e solidárias, criando um conceito próprio 

de desenvolvimento urbano sustentável. Define-se assim o Espaço Atlântico como uma área 

de cooperação interurbana, centrada em temas essenciais como a exemplaridade em matéria ambiental, 

o desenvolvimento económico sustentável e inovador, o reforço da coesão e da heterogeneidade social, 

o desenvolvimento de uma cooperação mais aberta, eficaz e ambiciosa e a valorização da identidade 

comum das cidades atlânticas e do património marítimo, com o único fim de aumentar a radiação 

das cidades atlânticas promovendo a respectiva conexão em rede. 

Entendendo a crise como uma oportunidade de aperfeiçoamento colectivo e não como um fracasso 

individual, é tempo de pôr em prática os princípios enunciados na Carta de São Sebastião. Daí o tema 

central desta Assembleia-Geral – cidades inovadoras e crise económica: janela de oportunidade – onde 

nas diversas sessões as cidades atlânticas traçarão um roteiro inovador para mobilizar o potencial 

endógeno através da criatividade e da inovação, definindo cidades inovadoras e atractivas e, porque 

não?, uma nova estratégia para a Conferência das Cidades do Arco Atlântico. 

Tamara Guirao-Espiñeira 
Secretariado-Geral da CCAA 
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Renovação do Parlamento Europeu 

As eleições para o Parlamento Europeu decorreram na primeira semana de Junho e caracterizaram-se 
por uma nova repartição de lugares (de 785 para 736), como previsto no Tratado de Nice, 
e por uma baixa taxa de participação (43,07%). O novo mapa do Parlamento Europeu 
é, pois, provisoriamente, o seguinte:  

- 264 lugares do grupo do Partido Popular Europeu, 

- 161 lugares do grupo do Partido Socialista Europeu, 

- 80 lugares do grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa,  

- 53 lugares do grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, 

- 35 lugares do grupo da União para a Europa das Nações, 

- 32 lugares do grupo da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica, 

- 18 lugares do grupo Independência/Democracia, 

- 93 lugares do grupo dos Não Inscritos. 

Neste momento, importa recordar o calendário que definirá o futuro próximo das instituições europeias:  

- 18 e 19 de Junho: Nomeação do presidente da Comissão pelo Conselho Europeu; 

- 23 de Junho: Eleições do presidente do PPE e do presidente do PSE; 

- 1 de Julho: Início da Presidência sueca do Conselho; 

- 14-16 de Julho: Sessão constitutiva do novo Parlamento em Estrasburgo; 

- 14 de Julho: Constituição formal dos grupos políticos, eleição do presidente e dos vice-presidentes 
do Parlamento; 

- 15 de Julho: Eleição dos questores, audição do presidente da Comissão designado pelos Estados-
Membros, resultados da Presidência checa, apresentação da Presidência sueca.  

- 16 de Julho: Voto de aprovação do presidente da Comissão, decisão informal sobre o número 
e a composição das comissões parlamentares; 

- 20-23 de Julho: Eleição dos presidentes e dos vice-presidentes das comissões parlamentares;  

-  14-17 de Setembro: Primeira sessão plenária do Parlamento em Estrasburgo; 

- Setembro ou Outubro: Referendo irlandês sobre o Tratado de Lisboa;  

- 31 de Outubro: Fim do mandato da Comissão actual; 

- Outono: Audição no Parlamento dos comissários indigitados.  

Para mais informações: http://www.europarl.europa.eu/ 

Qualidade de vida nas cidades europeias – Agência Europeia do Ambiente 

A Agência Europeia do Ambiente acaba de publicar o relatório Ensuring quality of life in Europe's cities 
and towns (EEA Report n° 5/2009). Este relatório pretende sensibilizar para as perspectivas e opiniões 
actuais sobre a qualidade de vida, sobretudo nas cidades. O relatório salienta os presentes desafios 
para assegurar a qualidade de vida a longo prazo a todos os grupos sociais, e a importância crucial 
da sustentabilidade e do ambiente como sistemas fundamentais para a vida. O relatório ilustra os actuais 
debates sobre a qualidade de vida, como exemplo da influência dos diversos conceitos de qualidade 
de vida no nível de qualidade de vida. Permite igualmente formular ideias para resolver os próximos 
desafios. O objectivo é servir de apoio para pugnar por um conceito equilibrado de qualidade de vida 
e de desenvolvimento sustentável. 

Para mais informações: http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-life-in-Europes-cities-and-
towns 

Informação europeia 
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Programa de apoio à política em matéria de tecnologias da informação e da comunicação (ICT PSP) - 
Programa-quadro para a competitividade e a inovação 

Em 5 de Junho, foi publicada uma convocatória de propostas no âmbito do programa de trabalho 
para 2009 do programa de apoio à política em matéria de tecnologias da informação e da comunicação 
(ICT PSP), integrado no programa-quadro para a competitividade e a inovação. Esta convocatória centra-
se no tema 3 do programa: TIC nos processos de governação e no objectivo 3.5: Participação electrónica, 
dar voz aos cidadãos num processo transparente de tomada de decisão ao nível da UE. O prazo termina 
no próximo dia 23 de Setembro de 2009.  

Para mais informações: http://ec.europa.eu/ict_psp. 

Fomentar a criatividade e a inovação no âmbito da juventude: Programa «Juventude em Acção» 

A prioridade 4.4 do programa “Juventude em Acção” tem por objectivo apoiar projectos que visem 
introduzir, pôr em prática e promover elementos inovadores e qualitativos nas áreas da educação 
não formal e do trabalho dos jovens. Estes elementos inovadores e qualitativos podem dizer respeito 
ao conteúdo das actividades propostas e/ou à metodologia aplicada na execução das actividades, 
baseada em novas abordagens nos domínios da educação não formal e da juventude. Será atribuída 
prioridade, no âmbito do presente convite, a projectos centrados nos seguintes temas: literacia mediática 
dos jovens e/ou teletrabalho (e-work) para os jovens. A Agência de Execução relativa à Educação, 
ao Audiovisual e à Cultura é responsável pelo processo de concurso, que termina em 30 de Setembro 
de 2009. 

Para mais informações: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php 

Acção preparatória sobre a capacidade de reacção rápida da UE: Protecção civil 

O objectivo desta acção preparatória é lançar medidas inovadoras assegurando a disponibilidade 
dos recursos principais e do equipamento essencial durante períodos relevantes e a sua afectação 
para responder aos desastres no âmbito do mecanismo comunitário para a protecção civil a pedido 
do centro de informação e vigilância (MIC) da Comissão em conformidade com a capacidade de resposta 
às grandes catástrofes. A convocatória abrange qualquer tipo de catástrofe natural ou artificial, 
reforçando as medidas comunitárias de prevenção para fazer face às grandes catástrofes a nível mundial. 
A data limite para a apresentação de propostas é o dia 7 de Agosto de 2009. 

Para mais informações: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm 

Programa URBACT  

A primeira convocatória do Programa Europeu URBACT II, que aprovou 27 projectos promovidos 
por um total de 154 cidades europeias, foi lançada no final de 2007 e os projectos aprovados procederam, 
em 2008, a uma fase prévia de identificação de parceiros e definição de conteúdos. Em Janeiro de 2009, 
foi publicada uma convocatória específica para a criação de um grupo de trabalho centrado na execução 
da Carta de Leipzig nas cidades. Prevê-se que a terceira convocatória de projectos URBACT II 
seja lançada no decurso do mês de Junho. (www.urbact.eu). 

««EEssttrraattééggiiaa  ee  CCoooorrddeennaaççããoo»»   

Esta Comissão, dirigida pela Presidência da CCAA, tem por incumbência garantir o lançamento 
e o acompanhamento das orientações estratégicas da Conferência definidas pela Carta de São Sebastião. 
Tem também por missão representar os interesses das cidades atlânticas e garantir a visibilidade 
da CCAA à escala europeia mediante a participação nos acontecimentos, consultas e negociações 
organizados na UE. Na reunião desta Comissão durante a Assembleia-Geral de Caen serão apresentados 
os novos planos de acção e comunicação para a CCAA.  

• Questionário: A  crise e as cidades do Arco Atlântico: Este questionário, enviado no final de Maio, 
servirá de base à preparação do conteúdo da Assembleia-Geral de Caen nos próximos dias 29 
e 30 de Junho. Os resultados serão apresentados e debatidos durante as reuniões da Comissão e da Mesa 
Executiva, cujas conclusões serão submetidas aos membros no dia seguinte em plenária. 

Contacto: tamara.guirao@crpm.org   

Convocatórias de projectos /propostas  

Comissões  

mailto:tamara.guirao@crpm.org
http://www.urbact.eu/
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
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««DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  UUrrbbaannoo  SSuusstteennttáávveell»»  

Esta Comissão, presidida por Nantes Métropole, tem por missão pôr em prática os preceitos 
do desenvolvimento urbano sustentável. A valorização dos recursos e das políticas a favor da excelência 
ambiental, graças à inovação, à melhoria da qualidade de vida e à protecção da biodiversidade, devem, 
além disso, converter-se em factor de atractividade e, em consequência, de desenvolvimento 
para as cidades atlânticas. 

Contacto: benoit.cuvelier@nantesmetropole.fr  

� Grupo de Trabalho de Alteração Climática: Cardiff coordena o Grupo de Trabalho de Alteração 
Climática, que pretende produzir uma síntese das abordagens da alteração climática para as cidades 
do Arco Atlântico. O grupo de trabalho quer definir os temas de interesse comum com vista 
a preparar um projecto. Os temas propostos inicialmente são o impacto económico, a gestão de riscos 
e a sensibilização. Pretende igualmente compartilhar estes conhecimentos e metodologias 
com as outras cidades do Arco Atlântico.   

Contacto: Gareth Newell: gnewell@cardiff.gov.uk  

� Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana: AIRE 198 (Poitiers) coordena este grupo de trabalho, 
cujo objectivo é criar uma rede sobre boas práticas em matéria de mobilidade urbana sustentável. 
A meta inicial é definir/capitalizar as boas práticas das cidades para estabelecer um guia 
e recomendações e, posteriormente, identificar campos de acção e reflexão inovadores. Este grupo 
está aberto a outros interlocutores não membros da CCAA. 

Contacto: Caroline Meriaud: c.meriaud@agglo-poitiers.fr  

· Projecto Settings: Neste projecto, apresentado em Janeiro e dirigido pela União das Cidades do Mar 

Báltico, participam o Secretariado-Geral da CCAA, Fomento de San Sebastian e Nantes Métropole. 
SETTINGS dedica-se à alteração climática através de um procedimento de benchmark, a análise crítica 
dos planos de acção, a organização de mesas redondas locais e o desenvolvimento ou a revisão de planos 
de acção. O resultado da candidatura será conhecido no último trimestre.  

· Projecto ANATOLE (Atlantic Network's Abilities for Towns to Organise Local Economy): promove 

as chamadas «economias de proximidade» nas cidades atlânticas. Nas regiões atlânticas, a sobre- 
representação do sector primário (agricultura e pesca) contrasta com o escasso desenvolvimento 
da economia de proximidade, motivo por que ANATOLE pretende basear-se nas cidades atlânticas 
para desenvolver esta economia. Insere-se na prioridade 1.3 da convocatória Espaço Atlântico em curso. 

««CCiiddaaddeess  AAttrraaccttiivvaass  ee  SSoolliiddáárriiaass»»  

A Comissão de Cidades Atractivas e Solidárias, presidida por San Sebastian, tem como objectivo apoiar 
o desenvolvimento económico sustentável e inovador, fomentando a promoção de actividades 
inovadoras e de grande valor acrescentado e acompanhando a reconversão industrial, e transformar 
os territórios atlânticos em locais atractivos, aproveitando os recursos endógenos das cidades. 

Contacto: Lorea Hernandez: Lorea_Hernandez@donostia.org  

• Grupo de Cidades Criativas: Prossegue o projecto de exposição itinerante sobre o tema: «Cidades 
atlânticas, portas da mundialização». Rennes, que coordena o projecto, encomendou um estudo 
de viabilidade ao Museu da Europa. Na sequência da primeira reunião de trabalho com o Museu 
da Europa no passado dia 19 de Maio, será apresentado um balanço intercalar na Assembleia-Geral 
de 30 de Junho em Caen, com vista à apresentação às convocatórias europeias.  

Contacto: Sonia Laoubi: slaoubi@ville-rennes.fr  

• Grupo de Energias Renováveis: Este grupo, dirigido por Lorient, prepara um projecto, BLOWER, 
que será apresentado na convocatória actual de Energia Inteligente Europa. BLOWER pretende favorecer 
a supressão das barreiras ao desenvolvimento da energia eólica offshore e outras energias marinhas 
renováveis.  

 Contacto: Nicolas Teisseire: n.teisseire@audelor.com  

• Projecto Know Cities: Concidindo com a reunião desta Comissão em Maio, San Sebastián acolheu 
o lançamento do projecto europeu Know Cities, Cidades Atractivas e Solidárias financiado pela União 
Europeia através do Feder e coordenado pela cidade de Jerez. O objectivo do projecto Know Cities, 
Cidades Atractivas e Solidárias é definir uma metodologia inovadora que fomente, impulsione e facilite 
o acesso à economia do conhecimento, ligada ao desenvolvimento urbano sustentável. 

Contacto: Pilar López Valenzuela: pilar.lopez@aytojerez.es  

mailto:pilar.lopez@aytojerez.es
mailto:n.teisseire@audelor.com
mailto:slaoubi@ville-rennes.fr
mailto:Lorea_Hernandez@donostia.org
mailto:c.meriaud@agglo-poitiers.fr
mailto:gnewell@cardiff.gov.uk
mailto:benoit.cuvelier@nantesmetropole.fr
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Em 10 de Junho de 2009, a Comissão Europeia apresentou a proposta 
de estratégia da UE para a região do Mar Báltico, cuja elaboração 
fora solicitada à Comissão pelos Estados-Membros em Dezembro de 2007. 
Esta é fruto das consultas e dos debates realizados nos oito Estados-
Membros envolvidos. A estratégia constitui uma das principais prioridades 
da Presidência sueca da UE, no segundo semestre de 2009. 

Na proposta, a Comissão propõe um vasto plano de acção para o Báltico, 
constatando que é primordial assegurar uma coordenação mais adequada 
dos numerosos organismos envolvidos. Nas palavas da comissária Danuta 
Hubner: “a UE está bem posicionada para coordenar o trabalho 
que é necessário realizar para explorar plenamente os recursos existentes 
e, dessa forma, salvar o mar Báltico, fomentar o comércio e melhorar 
a qualidade de vida de todas as pessoas na região”. Os objectivos essenciais 
da estratégia são tornar esta região da Europa sustentável do ponto de vista 
ambiental, próspera, acessível, atraente e segura.  

Dado que muitos dos desafios actuais correspondem a domínios políticos da UE, os programas 
dos fundos estruturais desenvolvidos na região fornecem uma base para reforçar a cooperação na área 
báltica. Os projectos explícitos constantes da proposta são um plano de interconexão dos mercados 
energéticos da região do Mar Báltico e a linha ferroviária báltica.  

Esta é a primeira vez que a UE desenvolve uma estratégia tão ampla a nível de uma «macrorregião», 
susceptível de servir de inspiração a uma abordagem semelhante noutras regiões como, por exemplo, 
no Atlântico, tal como avançou a Comissão Arco Atlântico da CRPM na sua Assembleia-Geral de Maio 
de 2009. O Programa Operacional menciona que “o Espaço Atlântico caracteriza-se por conseguinte 
por um desenvolvimento desigual e rupturas territoriais”, motivo por que um método de coordenação 
similar ao proposto para o Báltico pode ser fundamental quando se prevêem acções que favoreçam 
as economias de escala a nível atlântico.  

Igualmente, uma estratégia comunitária para o Espaço Atlântico exerceria uma influência benéfica 
em temas fundamentais para a área, como a economia do conhecimento, o património marítimo, 
a crescente litoralização urbana, a acessibilidade e o transporte. Neste sentido, a CCAA chama a atenção 
para o facto de a Carta de São Sebastião não só defender o papel primordial das cidades 
no desenvolvimento do Espaço Atlântico, mas também que os seus objectivos podem servir de referência 
a tal estratégia.  

Cabe agora aos interlocutores atlânticos a tarefa de dar conta às instâncias comunitárias da necessidade 
de um plano similar. No horizonte imediato, tal será consumado durante a Presidência espanhola da UE 
no primeiro semestre de 2010. 

Tamara Guirao-Espineira 
Secretariado-Geral da CCAA 

CORUNHA: CONSELHO  DOS MINISTROS DOS TRANSPORTES EM 2010:  

A pretexto da Presidência espanhola da União Europeia em 2010, no passado dia 3 de Junho, José Blanco, 
ministro do Fomento do Governo espanhol, comunicou que a reunião do Conselho dos Ministros 
dos Transportes teria lugar na cidade da Corunha. As prioridades a tratar na ocasião serão a inovação 
tecnológica e a segurança no transporte. Javier Losada, presidente da Câmara Municipal da Corunha, 
manifestou a sua satisfação por esta decisão, que converterá a Corunha «na capital europeia 
da mobilidade». 

SAN SEBASTIAN: PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO EMPREGO 

Fomento de San Sebastián, na qualidade de empresa municipal encarregada do desenvolvimento 
económico sustentável, concebeu e está a executar o Programa de Promoção do Emprego, uma ambiciosa 
iniciativa que aplica a nível local medidas concretas e excepcionais para conter o desemprego e combater 
a crise económica. Este Programa de Promoção do Emprego, co-financiado pela Câmara Municipal 
de San Sebastián, pelo Fundo Social Europeu e pelo Serviço Público de Emprego Estatal, conta 
com o apoio e a significativa associação de cerca de vinte agentes económicos públicos e privados.  

Ponto de vista: A Estratégia Báltica: espelho para o Atlântico?  

Notícias da CCAA 

 
EuroGeographics 
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O Programa de Promoção do Emprego contempla as medidas seguintes: contratação de desempregados 
através de programas públicos de emprego; subvenções directas e a fundo perdido para as PME 
e as empresas que contratem desempregados; ampliação das ajudas à criação de novas empresas; 
informação actualizada sobre a situação socioeconómica da cidade; plano de investimento local 
e serviços especializados subvencionados a 100% para melhorar a competitividade das empresas. 

SAN SEBASTIAN: TECFORLIFE 

Tecforlife é o nome do projecto liderado por Fomento de San Sebastián, integrado no VII Programa-
Quadro da Comissão Europeia, que tem como objectivo a constituição de um fórum de tecnologias 
de apoio, analisando a oportunidade de criar empresas neste domínio. O fórum reunirá os centros 
tecnológicos vasconços, o tecido empresarial local e as organizações locais, de maneira que determine 
não só a investigação tecnológica, mas também a análise das necessidades existentes, das possibilidades 
produtivas das actuais e futuras empresas e, evidentemente, o escoamento dos produtos para o mercado 
de forma competitiva. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: REDE DE ESTUDO DA HABITAÇÃO SOCIAL NA EUROPA: 
SUITE 

No âmbito do programa URBACT II, o projecto SUITE, 
liderado pelo Pelouro de Urbanismo e Habitação da Câmara 
Municipal de Santiago de Compostela, começou oficialmente 
as suas actividades no passado dia 4 de Março, em Iasi, capital 
histórica da região da Moldávia. Desde Janeiro, as dez cidades 
que fazem parte da rede (Santiago, Nantes, Rennes, Tallin, Iasi, 
Hamburgo, Cracóvia, Siemianowice Slaskie, Newcastle 
e Medway) trabalham com o apoio de outras entidades 
europeias, como Cecodhas, IUT, Feantsa e o Grupo de trabalho 
de Habitação de Eurocities, para identificar soluções 
para os principais reptos enfrentados pelas cidades em matéria 
de habitação social, especialmente o papel que pode 
desempenhar a habitação como factor de integração social 
e urbana no actual contexto de crise económica e financeira 
mundial. 

Os principais objectivos da rede SUITE são cooperar com os parceiros para optimizar a produção 
sustentável e exequível da oferta de habitação nas cidades e assegurar a coesão social. Estes temas 
representam um importante desafio social: a desigualdade no acesso à habitação como parte 
de um problema mais vasto de exclusão social e urbana. Face a esta situação as autoridades públicas 
devem lançar mão de políticas inovadoras que garantam habitações viáveis com altos níveis 
de qualidade e ambientalmente sustentáveis, para promover a inclusão social da população 
e a integração urbana de bairros e zonas antigas. CECODHAS também propôs no âmbito do programa 
URBACT a edição de uma publicação europeia sobre a habitação, fazendo a vereadora Mercedes Rosón, 
como chefe de fila do projecto, parte do comité editorial, juntamente com a perita associada ao projecto, 
a urbanista e arquitecta vienense Heidrun Feigelfeld.  

Para mais informações sobre o projecto: www.urbact.eu/suite  

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle, 

Niort, Poitiers) 

Angers 
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Cap l’Orient 
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Chester 
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Figueira da Foz 

Gijón 
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Las Palmas de Gran Canaria 

Limoges 

Lisboa 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes e Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santiago de Compostela  

Santa Cruz de Tenerife 
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Cidades e redes membros  

 

Intervenção de Mercedes Rosón em Iasi, em 4 

de Março de 2009 

http://www.vigo.org/
http://www.ayunt-sevilla.es/
http://www.sctfe.es/
http://www.santiagodecompostela.org/
http://www.mairie-saintnazaire.fr/
http://www.ville-rennes.fr/
http://www.cm-porto.pt/
http://www.mairie-nantes.fr/
http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.aytolacoruna.es/
http://www.webjerez.com/
http://www.ayto-gijon.es/
http://www.cm-figfoz.pt/
http://www.cm-faro.pt/
http://www.eurocite.org/
http://www.eurocite.org/
http://www.ayto-doshermanas.es/
http://www.donostia.org/
http://www.coventry.gov.uk/
http://www.corkcity.ie/
http://www.cardiff.gov.uk/
http://www.ville-caen.fr/
http://www.mairie-brest.fr/
http://www.ayto-aviles.es/
http://www.ville-angers.fr/
http://www.aire198.org/
http://www.urbact.eu/suite

