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A Estratégia Atlântica, uma demanda das cidadesA Estratégia Atlântica, uma demanda das cidadesA Estratégia Atlântica, uma demanda das cidadesA Estratégia Atlântica, uma demanda das cidades    

As paisagens, os céus cambiantes que inspiraram a Turner, o assentamento céltico, a 

História e as tradições forjaram a forte identidade destas terras que  bordeiam o Oceano 

Atlântico. Desde o caminho de Santiago de Compostela, aos portos que se abriam para a 

América, de Sevilha a Lisboa, de Nantes a Bristol são 

histórias paralelas que foram tecidas com o passar do 

tempo.  

Nos postos avançados da União Européia, as cidades 

do litoral atlântica permanecem à vanguarda das políticas 

marítimas. Lisboa acolhe a Agência européia para a 

segurança marítima, Vigo a da pesca. A primeira estrada do 

mar conecta Gijón com Saint Nazaire. 

Os dias 17 e 18 do próximo mês de junho, realizaremos, em 

Rennes o décimo aniversário da Conferência das Cidades 

do Arco Atlântico. Em 2000, por iniciativa de Edmond 

Hervé, então deputado-prefeito de Rennes, várias cidades e 

redes urbanas do Atlântico decidiram unir suas forças em 

torno de valores de cooperação e solidariedade. 

     Hoje as 30 cidades e redes que constituem a CCAA se 

inscrevem em um planejamento voluntário para obter da 

União Européia o reconhecimento de uma Estratégia Integrada do Arco Atlântico tal como 

se formula na Carta de San Sebastián adotada em 2008. Além de um planejamento 

institucional que é o seu, as cidades da CCAA desejam associar aos cidadãos em um 

espaço participativo e plural. 

De fato, só uma estratégia integrada do Arco Atlântico dotada de uma dimensão 

urbana e cidadã permitirá uma adaptação equilibrada e policêntrica do espaço europeu. Se 

baseará em prioridades de nosso tempo, o desenvolvimento das novas energias, o 

desenvolvimento da economia verde geradora de novos empregos ao serviço do cidadão. 
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ANATOLE: A relevância da produção local nas cidades 

 

Em comparação com a economia de produção, 

exportada para fora do território, a economia 

de proximidade traduz a vontade de se 

desenvolverem ou criarem num território as 

actividades de produção, em função das necessidades 

dos protagonistas do território: os habitantes. 

 

AC3A, a associação de câmaras agrícolas do Arco Atlântico lidera, 

com o apoio da Conferência de Cidades do Arco Atlântico, um 

projecto sobre este tema: Atlantic Networks’ Abilities for Towns to 

Organise Local Economy (ANATOLE).  

Cofinanciado com o apoio da União Européia-FEDER e o Programa Espaço 

Atlântico, o projecto ANATOLE tem por objecto analisar as forças e fraquezas 

dos aspectos relativos à economia de proximidade e criar, após um diagnóstico, uma 

engenharia da economia de proximidade sob os auspícios das cidades. 

Assim, ANATOLE pretende outorgar às cidades um papel coordenador usando 

formas de organização renovadas e inovadoras da economia de proximidade. 

O projecto reagrupa operadores de campo, organismos de intermediação 

entre produtores e cidades, e cidades ou outras entidades territoriais repartidas pelo 

Arco Atlântico.  
 

20+10: 2010, o ano do Arco Atlântico 
 

Um ano muito especial para o Arco Atlântico. Nos 

próximos dias 17 e 18 de Junho de 2010, 

a Conferência de Cidades do Arco Atlântico e a 

Comissão Arco Atlântico realizarão uma Assembleia 

Geral conjunta em Rennes, França, por ocasião do 

vigésimo aniversário da CAA e do décimo da CCAA.  

A CCAA e a CAA estão a trabalhar desde o ano passado na petição e definição 

de uma estratégia específica para o Arco Atlântico que implicará uma concepção 

nova da política regional como vector de coordenação dos diversos fundos e políticas 

existentes na nossa macro-região, permitindo sinergias de grande escala. Existe já 

uma linha de diálogo aberta com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, 

assim como com o Comité de Regiões e a presidência espanhola da UE. 

Aproveitando a presença destes organismos, a Assembleia Geral será o grande 

evento que impulsionará esta petição, uma vez que tanto do ponto de vista 

da Estratégia Atlântica como para as ambições de ambas as organizações, 

esta reunião marcará um passo importante para o futuro.  

 

Investir dans notre futur commun 

Projet N°2009-1/080 

Priorité 4 – Objectif 1 
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Caminho de Santiago: une, integra e encanta os cidadãos desde a Idade Média 

 

Uma das linhas geográficas que determinam 

o espaço atlântico, o Caminho de Santiago, 

é o protagonista do projecto SANTIAGO-UNE. 
 

O ano 2010 é um ano de grande importância 

para a cidade de Santiago de Compostela, líder 

do projecto, já que a cidade estará imersa 

na celebração do seu Ano Santo Jacobeu, Ano 

Santo que não se repetirá até ao ano 2021. 
 

A jornada principal deste projecto terá lugar em 

Santiago no Dia da Europa, 9 de Maio de 2010, 

que contará com a presença e participação activa e 

destacada de todos os parceiros.  
 

No dia 7 de Maio far-se-á uma peregrinação entrando em Compostela 

todas as cidades em conjunto. No dia 8 dedicar-se-á à jornada científica com 

destacados oradores e especialistas acerca da temática do projecto. No dia 9, a 

Europa será a protagonista numa jornada cultural. As cidades que caminharão juntas 

para Santiago são: de Itália, Narni e Asís; de Portugal, Santiago do Cacém; de França, 

Rennes; de Espanha, Córdoba e da Alemanha, Ratisbona. Ao longo do projecto, 

desenvolver-se-ão múltiplos eventos em outras cidades, com a intenção de implicar 

ao máximo os cidadãos e cidadãs.  

Nestes momentos de crise de identidade pretende-se potenciar o conhecimento 

do Caminho como promotor de valores e de unidade, sendo um pilar fundamental 

sobre o qual se cimentaram a história, o acervo e a consciência europeus. 
 

UDITE e CCAA preparam um acordo de colaboração 
 

UDITE é uma união de associações profissionais (União de Dirigentes Territoriais 

Europeus) que agrupa actualmente 10 países: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, França, Grã Bretanha, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Suécia. O 

primeiro objectivo de UDITE consiste em favorecer o desenvolvimento dos 

intercâmbios e a divisão das experiências profissionais entre os seus membros, com a 

finalidade de valorizar o papel e as funções dos dirigentes territoriais na Europa.  
 

Após uma reunião entre as presidências das redes, a CCAA e UDITE estão a 

trabalhar num acordo de colaboração promovido pela cidade de Cardiff. Ambas as 

partes trabalharão conjuntamente numa aliança estratégica cujo propósito é 

promover e animar o intercâmbio de ideias e de experiências entre as duas 

organizações e seus membros, com o fim de encontrar sinergias a nível urbano. 
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O Plano de Impulso de Emprego de Donostia - San Sebastián proporcionou 1.463 

contratos  

Fomento de San Sebastián, a sociedade 

encarregada do desenvolvimento 

económico sustentável de Donostia, 

proporcionou que se assinassem em 2009 

um total de 1.463 contratos graças ao 

Plano de Impulso de Emprego que se 

colocou em funcionamento para paliar os 

efeitos da crise económica e travar o 

desemprego. 

Uma quinta parte dos empregos criados foram fruto da Feira de Emprego realizada 

em Junho e o tradicional trabalho de intermediação de Fomento de San Sebastián. 

Esta iniciativa, que contou com o apoio de vinte agentes públicos e privados e sob o 

lema, Europa Investe no teu futuro, foi co-financiada a 50% pelo Fundo Social Europeu 

(POPV 2007-2013), pelo INEM, pela Diputación, pelo Governo Basco e pelo Fomento 

de San Sebastián. Cabe destacar a tipologia de contratos que se levaram a efeito no 

quadro do PIE. Reconhecendo a lógica temporalidade das medidas adoptadas, a 

maioria de relações laborais estabeleceram-se por um período de seis meses, o que 

garante estabilidade de rendimentos para o desempregado durante nove meses. Este 

Plano de Impulso de Emprego foi fortalecido por um amplo consenso e apoio, já que 

um total de 25 entidades aderiram a esta iniciativa municipal e prestaram uma 

importante colaboração e implicação sectorial para dinamizar o mercado laboral 

local, contribuindo para o cumprimento dos objectivos apresentados.  

Regiões Ultra-Periféricas, vento atlântico:  
 

As nove Regiões Ultra-Periféricas (RUP) da União 

Europeia são Açores, Canárias, Guadalupe, Guiana 

Francesa, Madeira, Martinica, Reunião, São 

Martinho e São Bartolomeu. Dado o nexo atlântico 

evidente, a cidade de Las Palmas de Gran Canaria 

serve de ligação para apresentar a perspectiva das 

RUP à Conferência de Cidades do Arco Atlântico e à 

União Europeia.  
 

Cabe recordar que todas estas regiões e as suas cidades partilham problemas, 

especificidades e aspirações comuns dentro da União Europeia. Na sua maioria são 

ilhas ou arquipélagos, encontram-se a grande distância do continente europeu, 

dependem em grande medida de fornecimentos externos e, por tudo isso, mantêm 

uma relação singular com os países aos quais pertencem. 
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Os portos do Atlântico: instrumento de convergência 

 

 

As cidades de Gijón e Brest estão a 

trabalhar na concepção de 

estratégias que permitam explorar 

à escala atlântica as oportunidades 

portuárias. 

 

 

 

 

 

 

A Jornada Marítima Europeia terá lugar em Asturias a meados de Maio. Após haver 

recebido um reconhecimento do Conselho da Europa a seu trabalho européio, Gijón 

organiza um seminário sobre a relação entre as cidades e os portos como instrumento 

de convergência, através das vozes dos seus presidentes. O evento terá lugar 

a 20 de Maio e contará com representantes das cidades de Brest, Porto, Gdansk, 

Göteborg, e conta com o apoio da Conferência de Cidades do Arco Atlântico.  

 

Neste contexto e dentro do apoio a uma Estratégia para o Arco Atlântico, Brest 

coordena um grupo de trabalho sobre cidades portuárias atlânticas no seio da CCAA. 

O objectivo é definir a influência dos portos no desenvolvimento do Espaço Atlântico 

e das suas cidades, assim como os vínculos com outros temas como mudanças 

climáticas ou património. O grupo está a desenvolver uma reflexão «de terreno» que 

inclua os diferentes actores para encontrar sinergias, estabelecer boas práticas e 

acções de futuro. 

 

Desenvolvimento Urbano Sostenible: A Carta de Leipzig 

 

O projeto LC FACIL, iniciado em 2009 e financiado pelo programa URBACT II, tem 

por objetivo construir um marco de referência europeu sobre o desenvolvimento 

urbano integrado, sustentável e solidário, sobre a base das recomendações inscritas 

na Carta de Leipzig. Rennes Metrópoles faz parte das 8 cidades européias que, 

dirigidas pela cidade de Leipzig, intercambiam com os estados-membros sobre esta 

questão. Rennes Métropole associa à CCAA a este planejamento, em coerência com o 

plano de ação aprovado na última Assembléia Geral. 
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O conhecimento: uma ferramenta de futuro para os governos locais 

 

 
 

O conceito de Cidade do Conhecimento surge neste mesmo século nas sociedades 

mais avançadas e pretende estudar a relação entre conhecimento, inovação 

e desenvolvimento. Uma Cidade do Conhecimento é um território geográfico onde 

existe uma sociedade articulada entre si e os seus principais actores económicos e 

sociais com um propósito comum: participar no desenvolvimento de uma economia 

baseada no conhecimento orientada para interpretar o que sucede mais além das 

fronteiras locais a fim de observar e actuar perante as transformações que operam na 

ordem nacional e internacional para construir directrizes claras que gerem riqueza, 

emprego e qualidade de vida no âmbito local.  

 

Cofinanciado com o apoio da União Européia-FEDER e o Programa Espaço 

Atlântico, o projecto «Cidades do conhecimento no Arco Atlântico. Know-cities» 

nasce fruto de um processo de reflexão sobre estratégias concertadas e processos 

de cooperação no novo palco mundial da economia do conhecimento, processo 

desenvolvido no âmbito da Conferência de Cidades do Arco Atlântico. Denominada 

‘Know-Cities’ e dotada com mais de 3 milhões de euros, a iniciativa centra-se em 

colocar as cidades atlânticas na vanguarda das Cidades do Conhecimento. 

 

O objectivo do projecto é levar a cabo uma metodologia inovadora que permita 

impulsionar e facilitar o acesso e transição para a economia do conhecimento às 

cidades de tamanho médio que participam nele, como estratégia para facilitar a 

cooperação transnacional em temas comuns ligados ao desenvolvimento urbano 

sustentável. Promove-se igualmente a criação de uma rede do Conhecimento (e 

inovação) que torne possível a transferência de informação sobre a gestão municipal 

e em matéria tecnológica e de inovação. 
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Certificação de Qualidade da Sardinha da Figueira da Foz 

 

Em cerimónia realizada em 8 de Abril de 2010, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho da Figueira da Foz,  presidida por Sua Excelência o Secretário de Estado 

das Pescas e Agricultura e que contou com as presenças do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, do Senhor Director-Geral das Pescas e 

Aquicultura e de vários representantes de Entidades ligadas ao Sector das Pescas, foi 

feita a apresentação da Certificação de Qualidade atribuída à Sardinha Portuguesa 

capturada na Figueira da Foz, processo de certificação liderado pela Cooperativa de 

Produtores de Peixe do Centro Litoral. 

A certificação obtida assume particular importância para a Figueira da Foz, pela sua 

tradicional ligação à captura desta espécie e também pelos efeitos positivos que irá 

desencadear associados à actividade económica da pesca e à responsabilidade de 

manutenção do patamar de qualidade alcançado. 

 
 

A Coruña 

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle, 
Niort, Poitiers) 

Angers 

Avilés 

Brest Métropole Océane 

Caen 

Cap l’Orient 

Cardiff 

Cherbourg 

Chester 

Cork 

Coventry 

Donostia - San Sebastián 

Dos Hermanas 

Eurocité Basque Bayonne-San 
Sebastián (Network of French & 
Spanish cities) 

Faro  

Figueira da Foz 

Gijón 

Jerez de la Frontera 

Las Palmas de Gran Canaria 

Limoges 

Lisbon 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santander 

Santiago de Compostela  

Seville 

Vigo 

Contacto:  

Tamara Guirao-Espiñeira 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 

6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) 

http://www.atlanticcities.eu  

E-mail: aacities@gmail.com  

Lista das cidades e das redes membros  

mailto:aacities@gmail.com
http://www.atlanticcities.eu/
http://www.vigo.org/
http://www.ayunt-sevilla.es/
http://www.santiagodecompostela.org/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
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.laspalmasgc.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.cheshirewestandchester.gov.uk/
http://www.cuc-cherbourg.fr/Pages/accueil.htm
http://www.cardiff.gov.uk/
http://www.caplorient.com/
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.aytolacoruna.es/

