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Cidades atlânticas: Mais além do Produto Interior Bruto
No passado mês de Outubro, por motivo da
celebração do plenário do Comité das Regiões foi
aprovado por unanimidade o Ditame sobre «Avaliar o
progresso mais além do PIB» de suma importância
para as
regiões
e
cidades,
em
particular
para as atlânticas e o orador foi o Presidente
do Principado das Astúrias, Vicente Álvarez Areces.
Existe uma crescente insatisfação pelo uso que se faz
do PIB como indicador para medir o crescimento
económico, pois é óbvio que não se adequa à realidade
actual. Neste sentido, já se manifestaram organismos
tão solventes como a OCDE ao mencionar que o PIB é
um mero indicador da produção e não do bem-estar da
população que obtém essa produção. O PIB não regista
o efeito de factores que afectam o meio ambiente ou os
aspectos sociais de suma importância e que incidem de
modo crucial no bem-estar dos cidadãos e das cidadãs.
Neste contexto, o PIB não manifesta aspectos da nossa
realidade atlântica, tão importantes como o impacto da
concentração urbana e o despovoamento rural.
As limitações do PIB tornaram-se evidentes e a própria Comissão Europeia já as
reconheceu. Assim, chegou o momento de impulsionar a presença de novos indicadores
em coerência com as prioridades da Estratégia 2020. Além disso, estamos num momento
de especial transcendência para o conjunto de cidades e regiões europeias porque o debate
sobre as perspectivas financeiras a partir de 2013 está implementado e é aí onde seria
necessário que os novos indicadores estivessem presentes. Pensemos na sua incidência
nos Fundos Estruturais e no Fundo de Coesão.
Por tudo isto, as cidades atlânticas devem participar nas várias iniciativas que propugnam
o uso de novos indicadores e que, além disso, sirvam já na elaboração dos novos
orçamentos europeus. Além disso, a própria Conferência das Cidades do Arco Atlântico
deveria estar à altura das circunstâncias e fazer ouvir a sua própria voz a favor destas
iniciativas que, sem sombra de dúvida, contribuirão para o desenvolvimento e coesão das
nossas cidades. Temos pela frente um novo desafio.
Paz Fernández Felgueroso
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Novos olhares para novas medidas: o barómetro de Rennes Métropole
Como parte da Agenda 21, Rennes Métropole
estabeleceu um sistema de acompanhamento
e
controlo
da
sua
estratégia
de
desenvolvimento
sustentável:
o
Baro'Métropole.
Esta ferramenta foi construída por um método de agregação de indicadores
inspirados no índice de desenvolvimento humano criado pela ONU, e permitirá à
cidade Rennes de:
• Supervisionar a aplicação dos objectivos do projecto comunitário;
• Informar sobre a «sustentabilidade» do desenvolvimento da cidade;
• Identificar os pontos fortes e fracos do território e respectivas evoluções.
O Baro'Métropole está construído com base em quinze temas e
cada um tem dois tipos de informação:
• os indicadores locais específicos de Rennes;
• indicadores para a posição do território quanto aos dados
provenientes de oito cidades comparáveis em França: Bordéus,
Grenoble, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Estrasburgo e
Toulouse.
Avilés aposta pelos territórios socialmente responsáveis:
Nos dias 18 e 19 de Novembro, Avilés recebeu
a reunião da RETOS (Rede de Territórios
Socialmente Responsáveis). Esta rede recolhe
e implementa a nível espanhol o legado do
programa EQUAL, com o objectivo de reunir
os vários níveis de administração numa causa
comum: a responsabilidade social.
A reunião tinha como objectivos: facilitar o intercâmbio de experiências, boas
práticas e conhecimentos acerca da responsabilidade social; analisar e propor linhas
de trabalho comum e possibilitar o encontro dos grupos de interesse na construção
de um território socialmente responsável. Para Avilés, trata-se de avançar para um
modelo de desenvolvimento sustentável que gratifique as empresas que favoreçam a
integração social de colectivos desfavorecidos, que apostem pela igualdade e pelas
políticas de desenvolvimento amigas do meio ambiente.
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O pulso de uma cidade: Observatório Urbano de San Sebastián

O Observatório Urbano de San Sebastián realiza um diagnóstico permanente da situação
da cidade para orientar a tomada de decisões no município. Numa perspectiva integrada
de desenvolvimento, juntamente com os indicadores mais económicos, foram incluídos
indicadores de coesão social e territorial. Deste modo, encontramos informação e medições
sobre a habitação, os processos eleitorais, a protecção social e a dependência, a
consciencialização do meio ambiente, a água e os resíduos a várias escalas: o bairro, a
cidade, a região e o Estado.
Também realiza estimativas periódicas de carácter prospectivo sobre a economia local e
produz indicadores sobre os sectores económicos identificados como emergentes: energias
renováveis, indústria audiovisual, tecnologias assistivas e surf. Além disso, oferece
indicadores sobre o sector comercial, de grande peso na economia local. Este Observatório
oferece uma perspectiva ampla da cidade e da sua evolução, facilitando o acesso à
informação aos agentes implicados, bem como à cidadania em geral. O Observatório e os
indicadores são uma ferramenta chave na definição das políticas da cidade de Donostia.
Safer Seas 2011: "Mares mais seguros e limpos"
Brest Métropole Océane, em coordenação com o
Technopôle Brest Iroise e com o apoio do «Pôle de
compétitivité Mer», a Organização Marítima
Internacional, a União Europeia, a Região Bretagne
e o departamento de Finistère, organiza a 3ª edição
de Safer Seas de 10 a 13 de Maio de 2011, encontro
internacional dedicado às questões de protecção e
segurança marítimas.
Após uma avaliação das políticas traçadas e implementadas desde 2007, dos avanços
tecnológicos registados em matéria de protecção e segurança marítimas, Safer Seas pretende
projectar-se juntamente com os participantes, especialmente através da questão das alterações
climáticas. Serão revistos os aspectos relativos à observação e ao conhecimento do meio
marinho, ajuda à navegação, à planificação e ao acompanhamento do transporte marítimo e ao
meio ambiente costeiro, à formação e ao profissionalismo. As conferências e mesas-redondas
esboçarão os contornos do navio do futuro (navios mais limpos, eficientes e seguros). Também
serão discutidas as oportunidades e os riscos que acompanham a possibilidade de novas rotas
de navegação e serão imaginados o porto e as interacções mar-terra de amanhã. Por último,
Safer Seas 2011 dedicará uma secção às questões sensíveis da segurança marítima e o
intercâmbio de experiências entre as várias partes do mundo.
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Lisboa propõe iniciativas de futuro para as cidades solidárias
No passado dia 26 de Novembro e no âmbito do «Evento Local dos Open Days 2010» realizou-se
uma conferência «Cidades solidárias-Que futuro?»
A iniciativa, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa
(CML), reuniu um conjunto de personalidades (parlamentares europeus, académicos
e organizações e instituições sociais), e teve como objectivo promover o debate
sobre a importância da cidadania e da solidariedade como elemento chave da coesão social
necessária à consolidação do crescimento económico e competitividade da Região de Lisboa
e Vale do Tejo. O objectivo é defender a solidariedade como elemento determinante
para uma gestão do território inclusiva e abrangente.
Os temas principais abordados foram: a necessidade de uma nova agenda para a coesão
no espaço europeu; a Governação de proximidade como uma política social que se impõe,
e a relação entre as Cidades Solidárias e o Desenvolvimento Sustentável.
Como mencionou Manuel de Brito, Vereador do Pelouro da Acção Social na CML, as políticas
desenvolvidas devem ser adaptadas às pessoas e aos públicos. Outras conclusões
que resultaram desta conferência foram: a construção de cidades mais humanizadas,
a solidariedade como um dever entre nações, a noção de bem comum e a necessidade
de se evitar a concentração local.

PROJECTOS ESPAÇO ATLÂNTICO: O PAPEL DAS CIDADES

Investir dans notre futur commun

Esta secção menciona os progressos dos vários projectos
nos quais participam as cidades atlânticas, cofinanciados com o apoio da União Europeia-FEDER e o
Programa Espaço Atlântico.

ANATOLE: Indicadores úteis para a economia de proximidade

Projet N°2009-1/080
Priorité 4 – Objectif 1

O projecto Anatole guia-se por um compromisso com a
qualidade e a competitividade dos nossos mercados para o
desenvolvimento da economia de proximidade. Dirigido pela
Associação de Câmaras Agrícolas do Arco Atlântico,
ANATOLE é uma iniciativa transnacional para promover o
intercâmbio de experiências, a aprendizagem intercultural, a
formação e a criação de redes no desenvolvimento dos mercados
locais para o sector primário.

No âmbito das actividades do projecto ANATOLE, Itsasmendikoi S.A. (Centro Integral
para a Formação, Inserção e Desenvolvimento Rural-Litoral da Comunidade Autónoma
do País Basco) apresentou uma série de factores que podem incidir nas estratégias de
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implementação da economia de proximidade. Para facilitar esta implementação desde o
ponto de vista dos consumidores, é necessário ter em conta a imagem que os
consumidores têm do seu meio rural e dos produtores locais; e o seu peso na sociedade. A
identificação com o sector produtivo local pode favorecer um maior consumo de
proximidade. Quanto ao produto, há dois elementos chave: o aspecto/imagem e o preço. A
noção de «qualidade» e a sua relação com o preço são determinantes. Não se admite que a
maior preço haja maior qualidade… mas é um factor que contribui notavelmente para
discriminar os que têm qualidade dos que não a têm, tanto por excesso como por defeito.
Quanto aos factores que limitam a aquisição de produtos locais (frescos e de época) estão
ao seu «elevado» preço e a falta de produto nos comércios habituais.
Estabelecer uma boa governação das águas portuárias: Portonovo e Cherbourg
Portonovo é um projecto que tem como objectivo definir uma metodologia para a gestão
da qualidade da água nas zonas portuárias ao longo do Arco Atlântico. Dentro da
parceria, a Comunidade Urbana de Cherbourg está a cargo da definição da governação. O
objectivo é identificar e colocar em perspectiva as normas e os métodos utilizados pelos
portos europeus para supervisionar e gerir a qualidade das suas águas. Este Outono, com
o apoio da CCAA, Cherbourg distribuiu um questionário para medir os vários factores na
gestão das águas portuárias, tais como a importância do porto, a organização interna, os
vários tipos de autoridade portuária, os métodos de qualidade, etc.
Os resultados desse questionário, assim como outros pontos de vista e melhores práticas a
nível local, regional, nacional e europeu serão apresentados em Cherbourg a 10 de
Fevereiro de 2011.
Lista das cidades e das redes membros
A Corunha

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Coventry

Limoges

Niort, Poitiers)

Donostia - San Sebastián

Lisboa

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Porto

Brest Métropole Océane
Caen

Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Rennes e Rennes Métropole
Saint-Nazaire

Cardiff

Figueira da Foz

Cherbourg

Gijón

Chester

Jerez de la Frontera

Santander
Santiago de Compostela
Sevilha
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
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