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Num contexto onde os mapas geográficos e políticos da Europa evoluem não obstante a si 

próprios, as cidades do Arco Atlântico consideramos que é hora de ouvir a voz dos cidadãos 

e das autoridades locais desta parte do continente. 

Com o intuito de facilitar esse diálogo, reunidas em A Corunha, os dias 10 e 11 de fevereiro 

de 2017, as cidades atlânticas subscrevemos, para o futuro, os seguintes pontos: 

1. A cooperação entre os nossos territórios não entende de disputas sobre fronteiras 

físicas ou artificiais. A nossa intenção é continuar a colaborar também de costa a costa 

do Oceano Atlântico. 

2. Entendemos esta cooperação como um elemento essencial dos nossos planos de 

desenvolvimento sustentável e comprometemo-nos a intensifica-la no futuro. 

3. Consideramos que, em nome do princípio da subsidiariedade, o nível local oferece 

uma perspetiva única para focar o projeto europeu. A União Europeia é construída 

com base na experiência das cidades e na complementaridade entre as regiões. 

4. Acreditamos que as nossas redes e o seu potencial de massa crítica são instrumentos 

fundamentais de cooperação, diálogo e crescimento. 

5. Destacamos a importância da política de coesão como instrumento fundamental de 

desenvolvimento e recusamos qualquer iniciativa que leve a um desaparecimento 

total ou parcial da mesma. 

6. Estimamos que a perspetiva macrorregional, que permite projetos de grande escala, é 

apropriada para um território como o nosso, porta de entrada para o mundo. 

7. Solicitamos uma revisão da Agenda Urbana Europeia na sua implementação atual 

para que as parcerias e os programas urbanos ofereçam facilidades de acesso a 

cidades médias ou com características geográficas específicas. 

8. A CCAA quer enfatizar a importância da Estratégia Marítima Atlântica e o seu plano 

de ação. É essencial que, amanhã, a Estratégia Marítima Atlântica possa adquirir 

maior visibilidade nos programas europeus. 


