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Projeto - contribuição da CCAA 

na consulta sobre a Estratégia 

Atlântica 

Secretáriado Geral,  

Setembro 2012 

1. Observações gerais 

 Uma abordagem europeia integrada, transversal e territorial da região atlântica é fundamental 

para garantir uma melhor governação, destacando os desafios nesta área e realizar a ambição de 

desenvolvimento policêntrico da UE. A CCAA destaca que a Estratégia Atlântica não deve ser 

limitada a assuntos marítimos, mas conceber uma Estratégia Macro-Regional. A nuance é 

essencial, uma vez que tem um impacto sobre a necessidade de um desenvolvimento integrado 

que inclui todos os territórios. Esta estratégia deve ser consistente com o futuro da política de 

coesão, traduzindo propostas tais como: 

 

 A importância da cooperação territorial como uma chave para estar em conformidade com 

os princípios da coesão nas três dimensões consagradas no Tratado de Lisboa. 

 Uma análise exaustiva do Arco Atlântico que leve em conta suas particularidades e 

potencial, decorrente da contribuição dos territórios e que serve para adaptar a abordagem 

temática 

 A inclusão ativa e coordenada de todos os níveis da governação, dando às autoridades 

locais o lugar que merecem. 

 

 Uma dimensão urbana que é adaptada às características específicas das cidades atlânticas 

 

 A necessária complementaridade entre fundos, programas e projetos, estruturais e 

sectoriais, completado por uma racionalização da burocracia, buscando uma eficiência que 

é medida não só em termos económicos. 

 

A Estratégia do Atlântico deve ser incorporada em os Contratos de Associação e os vários 

programas operacionais, como avança o Quadro Estratégico Comum. Para aumentar a dimensão 

territorial e a abordagem macro-regional, o Plano de Acção deve assegurar a consistência das 

prioridades da estratégia com os temas propostos para a política de coesão 2014-2020 e os 

princípios que a regem, como simplificação, parceria, coordenação e integração, igualdade e 

desenvolvimento sustentável, a dimensão urbana, etc... 

 

A coerência entre as diferentes abordagens integradas do quadro estratégico comum 

(desenvolvimento local participativo, investimento territorial integrado, operações integradas, 

planos de ação conjunta) e da estratégia macro regional (que tem como objetivo reunir diferentes 

instrumentos para um objetivo geral),deve ser considerado para evitar a dispersão das iniciativas. 

 

O Plano de Acção não pode ser um instrumento finito, mas pensdo a longo prazopara acompanhar 

todo o processo, através da avaliação contínua e a flexibilidade. O mecanismo de consulta 

estabelecido (o Fórum Atlântico) deve deve ser mantido pelo menos até 2014 e integrar mais 

activamente e de forma permanente as autoridades locais e outros atores que atualmente não são 

membros do Comité de Direcção. 
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2. Uma abordagem mais urbana 

 Em um contexto Atlântico, marcado pela crise, as medidas propostas devem apontar para um 

desenvolvimento equilibrado dos territórios como um todo, evitando a diferenciação artificial. A 

definição da Estratégia Atlântica e do seu Plano de Acção deverá reflectir as estratégias de 

desenvolvimento identificadas pelos territórios do Atlântico, permitindo uma participação real das 

cidades. Também há outros temas que contribuem para a dimensão territorial e a abordagem 

macro-regional, enraizados nos desafios locais, tais como: 

 A dimensão urbana como motor do crescimento na União Europeia. Esta dimensão deve 

ser reconhecida na Estratégia do Atlântico, já que as cidades atlânticas, principalmente 

cidades médias, são pólos essenciaispara umdesenvolvimento sustentável e solidário. 

 

 Em matéria de transportes, a estratégia não deve ser limitada a melhorar a conexão do 

território do Atlântico com o Centro Europeu (acessibilidade), mas promover a melhoria 

das ligações entre as regiões e as cidades atlânticas (contatabilidade) e dentro das cidades 

do Atlântico (mobilidade), para garantir a eficiência e a capilaridade da rede de 

transportes. Especial atenção deve ser paga a infra-estrutura portuária e as cidades 

portuárias, a fim de garantir fluxos fluidos e a apropriação local, favorecendo um Arco 

Atlântico, que está aberto para o mundo e que é a porta de entrada da Europa Ocidental. 

 Respeito a abordagem eco-sistémica, parece difícil apontar para a resiliencia, quando o 

território não é considerado como um todo. As interações dentro das regiões, a intervenção 

humana e a concentração da população devem ser tidas em conta. A estratégia deverá 

aspirar a proteger a biodiversidade da área atlântica, com ênfase em ambientes frágeis 

como rios, estuários, baías e matas que concentran várias espécies em perigo de extinção e 

são características chave da identidade Atlântica, seus atrativos e sua prosperidade. 

 Respeito a pegada de carbono, iniciativas como o Pacto de Autarcas ou a Carta de San 

Sebastian salientaram o papel das cidades na luta contra a mudança climática. A 

exemplaridade das cidades atlânticas neste campo tem sido reconhecida duas vezes com o 

prêmio da Capital Verde, contribuindo para as boas práticas para toda a Europa. Assim, 

para atingir uma efectiva redução das emissões, é essencial apoiar os esforços das 

autoridades locais. 

 A economia do conhecimento: a pesquisa e o desenvolvimento, a inovação no campo da 

ciência e as parcerias público-privadas são fundamentais para promover a transferência de 

tecnologia e a governança local do conhecimento. Reconhecendo a oportunidade da 

especialização na área marinha, as cidades do Arco Atlântico guiaram seu aparato de 

produção de produtos e serviços que exigem um valor elevadoem todos os domínios 

identificados pela estratégia UE 2020e as exigências da “especialização"inteligente". 

  “Economia de proximidade” (circuitos-curtos): baseada no intercâmbio direto entre 

produtores e consumidores no mesmo território. Quando é gerido pelas cidades, reforça 

não só a economia local, mas também a segurança alimentar, biodiversidade e o uso dos 

sectores da pesca e agricultura. 

 A dimensão social e cultural: a Comunicação da Comissão sobre do Arco Atlântico limita o 

desenvolvimento social aos assuntos marítimos e a formação para o emprego. Esta questão 

deve ser tratada de uma forma mais ambiciosa, em termos de solidariedade e de bem-estar. 

Além disso, a atratividade dos territórios atlânticos deve apoiar-se em sua identidade 

cultural e a promoção de seu patrimônio. 

 

 A participação cidadã: a comunicação da Comissão menciona a criação de Grupos de Acção 

Local, cuja atividade e aplicação estão ainda pendentes. A configuração desses grupos tem 
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de ser cuidadosamente definida e poderia ser desenvolvida pelas autoridades locais, que 

têm a experiência através de programas comoURBACT, FARNET, LEADER e Europa para 

os Cidadãos. 

 

 A dimensão externa: a relação com outras estratégias macro-regionales e a cooperação 

internacional dos territórios europeus do Atlântico com os seus vizinhos do outro lado 

deve ser considerada, dado o grande potencial que apresentam essas iniciativas. A 

Participação e a apropriação da estratégia por regiões e cidades mais externa é uma 

condição de ligação. 

 

Por favor, consulte o apêndice para a tradução dessas idéias em ação (em inglês) 



 

 

Embora algumas questões foram já mencionadas em várias contribuições, podemos dizer que uma 

Estratégia Europeia para o Arco Atlântico deve basear-se em um modelo que inclui uma 

perspectiva a partir da base, para avaliar os recursos locais e implementar uma subsidiariedade 

real, com base em uma análise comparativa que é transferível e demonstrativa. Em termos de 

cooperação, deve também considerar-se que o Arco Atlântico caracteriza-se por uma longa 

cooperação transnacional e transfronteiriça estruturada através de várias redes de regiões, 

cidades, universidades e atores sociais; que também colaboraram de modo transversal.Note-se que 

estas redes são iniciativas que nasceram da vontade e o esforço conjunto dos territórios do Arco 

Atlântico e portanto não devem ser ignoradas ao estabelecer a Estratégia Atlântica. 

 

Como refletido nos documentos de posição dos atores do Atlântico e de acordo com a análise feita 

pela Comissão sobre da Estratégia para o Mar Báltico (março de 2012), a estratégia macroregional 

deve envolver uma real apropriação do mesmo por subníveis do Governo, ou seja, as autoridades 

locais e regionais em igualdade de condições. Este ponto deve ser esclarecido nas propostas das 

instituições europeias. 
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Identification of priorities and action lines on the strategy of the Atlantic (added CCAA in blue):  

(2 pages) 

Priorities: Themes / action lines Compatible EU 

funds 

Projects to capitalize on 

Urban 

Dimension 
 Articulation solidarity 

/attractiveness 

 Unbalanced development (Local 

- transnational) Polycentric city  

 Participatory local development 

and Local Action Groups 

 City-port and City-University 

relations 

 

 URBACT 

 Urban 

dimension in 

Cohesion? 

 Europe for 

citizens 

 ESF 

 ERDF 

 LC-FACIL 

 KNOW CITIES 

 ANATOLE 

 START 

 DORNA 

 Atlantic Citizenship 

 

Gouvernance 
  

 Multi-level governance, with 

real inclusion of cities 

 Ownership of the strategy: cities 

as focal point 

 Participation of Local 

Authorities in the Atlantic 

Forum/ Steering Committee 

 Enhancement 

of institutional 

capacities 

(cohesion) 

 Erasmus for 

elected 

representatives 

 LC-FACIL 

 AAPUBLICSERV 

 Baltic and Danube Strategies 

  

Implementing 

the ecosystem 

approach in 

the Atlantic 

area, 

 Interactions inside the regions 

(Link land-sea) 

 Human intervention 

 Concentration of population 

  Fragile environments: 

Estuaries, Rivers, Forests 

Endangered species 

 MSP and Coastal risks 

 Sustainable distribution of soil 

 

 LIFE + 

 Horizon 2020 

 ERDF 

 Centers for recovery and 

interpretation of biodiversity  

 MAIA,  

 ANCORIM 

 Bay contracts 

 PORTONOVO 

 REVITA 

 FAME 

 ASAP 

 ECOSAL 

Reducing 

Europe's 

carbon 

footprint, 

 Accesibility, contactability and 

mobility 

 Motorways of the sea and 

adequate port infrastructure 

 Land-sea interfaces and efficient 

multi-modal transport 

 Renewable (sea) energies 

 Green fuel & shipbuilding 

 Climate Urban Plans 

 Energy-saving planning and 

building 

 LIFE + 

 Horizon 2020 

 ERDF 

 CIP 

 Marco Polo? 

 Intelligent 

Energy 

 RTE-T 

 CLIMAATLANTIC, 

TONETA,  

 San Sebastian Charter, 

Covenant of Mayors+ Plan 

Climat+ Agenda 21,  

 WG Climate Change, SITE,  

 START,PARKATLANTIC 

 CASCADE 
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Priorities: Themes / action lines Compatible EU 

funds 

Projects to capitalize on 

Sustainable 

exploitation 

of Atlantic 

seafloor's 

natural 

resources 

 Valorization of research 

functions in the urban area, port 

cities and University  

 ERDF 

 Life + 

 Horizon 2020 

 Brittany: Agro - regional feed 

algae project 

 Saint NazaireIUT Nantes: 

production of microalgae, 

semi-industrial scale 

 SHAREBIOTECH 

Responding 

to threats and 

emergencies, 

 Valorization and major 

functions of command of 

intervention and research  

 Rescue at sea 

 Observation, monitoring and 

navigational technologies 

 Fight pollution 

 ERDF 

 Life + 

 Horizon 2020 

 Conférence Safer Seas 

 Vigisat 2nde génération 

 ARCOPOL 

 PRESTIGE 

 EROCIPS 

Developing 

socially 

inclusive 

growth. 

 Knowledge Economy 

 Economy of Proximity 

 Solidarity and welfare 

 Culture, heritage and creativity 

 Simplify financial efficiency 

 Logistics (port) 

 Entrepreneurship: maintain 

operations (support for SMEs 

and one-stop shop: macro-

region)  

 Participation of private sector 

(Chambers of Commerce) 

 Social housing 

 URBACT 

 Urban 

dimension in 

Cohesion? 

 Europe for 

citizens 

 ESF 

 ERDF 

 Creative 

Europe 

 

 KNOW CITIES 

 ANATOLE 

 RAFAEL 

 IMAGINAATLANTICA 

 INNOVATE 

 SPAA 

 ATLANTE 

 ATLANTIC-NET 

 CULTUR*AT 

 NEA 

 HERO 

 Quartier YELO 

  SUITE 

 FIN-URB-ACT 

External 

Dimension  
 Connecting macro-regions 

 Trans-Atlantic partnerships 

 Decentralized cooperation and 

aid 

 INTERACT 

 Horizon 2020 

 Creative 

Europe 

 Europe-Aid 

 Erasmus for 

All 

 Getting to 

know Europe 

 Baltic and Danube Strategies 

 CECICN 

 EURATLANTIC 

 Trans-Atlantic sister cities 

 Network of Innovating 

Maritime Territories 

(Mexique, Argentine, Québec, 

Brésil,…) 

 


