
A Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) da UE é um tema crucial para as cidades das 

regiões da Europa Atlântica. A questão de melhorar a acessibilidade das cidades atlânticas é 

de fato uma questão fundamental. O mesmo vale para as conexões entre elas : a 

conectividade  

O processo de revisão de 2023 da RTE-T já está em andamento. Deve ser integrado ao  

processo relacionado com o mecanismo de financiamento, o MIE, que tambem  associa a 

grande questão dos corredores e sua possível extensão. 

A análise e  as perspectivas dos meios de comunicação entre as cidades atlânticas europeias, 

entre elas e o interior de seu territorio, em meio a muitos questionamentos vinculados ao 

Brexit, levam à rede "Cidades Atlânticos" a renovar  sua contribuição às Autoridades 

europeias. 

 

Para a realização de um verdadeiro "corredor atlântico" 
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O mapa ao lado mostra a atual 

arquitetura da RTE-T e seus 9 

corredores prioritários, 

resultantes da revisão de 2013. 

Em amarelo, encontra-se o 

corredor do Atlântico . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As "Cidades Atlânticas" acolhem com satisfação uma evolução positiva do enquadramento 

do corredor atlântico com uma capilaridade mais densa dos enclaves marinhos conectados 

na sua parte espanhola e portuguesa. 

Por outro lado, a fim de garantir um desempenho ótimo do corredor, as Cidades Atlânticas 

gostariam de enfatizar a importância dos seguintes pontos: 

O tratamento do componente francês, apesar da proposta de conexão entre Nantes e Saint-

Nazaire, ainda é uma exceção, deixando grande parte da costa atlântica do oeste francês 

completamente fora do caminho. Nenhuma ligação está prevista em toda a costa entre 

Nantes-Saint-Nazaire e Le Havre de um lado e entre Nantes – Saint Nazaire e Bordéus por 

outro. 

O primeiro objectivo é promover uma extensão real deste corredor para a Irlanda, através 

dos portos da Bretanha e da Normandia. Se trataria de extender o corredor atlantico até 

Nantes – Saint-Nazaire, depois via Rennes, para melhorar a ligação ferroviária, até os portos 

de Brest e Roscoff, utilizando depois as ligações marítimas para a Irlanda. : para Cork, 

Limerick e Dublin. De Dublin e Rosslare, as ligações marítimas continuariam nesta rota para 

Cherbourg e Le Havre, para se juntar ao componente final do corredor do Atlântico (em 

direção a Paris, Luxemburgo e Frankfurt). 

Além disso, dadas as melhorias reais da linha férrea, o Grande Porto Nacional de La Rochelle 

deveria estar ligado ao corredor via Poitiers e Niort (em direcção a Paris, Lyon e Itália) 

oferecendo uma alternativa ao eixo Mediterrâneo para toda a costa atlântica. 

 

 

Considerando uma clara falta na 

componente norte do actual 

Corredor Atlântico, uma 

proposta da Comissão Europeia 

em discussão em Bruxelas, como 

parte da revisão do MIE, 

originalmente planeada para 

2021, mas provavelmente 

antecipada e adoptada antes das 

eleições europeias de 2019, 

corrige a trajetoria (mapa n ° 2). 



A adição deste circuito ao corredor atual ofereceria à Irlanda, além de uma conexão 

planejada com o Mar do Norte, uma segunda rota marítima mais curta e mais direta para o 

coração da Europa. Amanhã, o mar da Irlanda e a entrada do Canal da Mancha poderiam 

constituir uma importante zona marítima transfronteiriça. 

O tratamento do componente Espanha - Portugal também deve ser planejado em termos de 

capilaridade e eficiência. Por exemplo, o Corredor Atlântico deve considerar o porto de 

Santander como parte do corredor central. Esta inclusão também garante novas conexões 

para a Irlanda e um tráfego mais suave no norte da Espanha. 

Do mesmo modo, as Cidades Atlânticas convidam a Comissão Europeia e os Estados 

membros a refletirem sobre os incentivos para reforçar a rede ferroviária ao longo do 

Corredor Atlântico, especialmente entre Bilbau e A Corunha. 

Por fim, o corredor atlântico deve incluir um troço entre Vigo e Porto que possa garantir o 

tráfego entre a Corunha e Lisboa; a falta de conexão cria uma fronteira artificial entre a 

Galiza e o norte de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma perspectiva europeia: 

As reflexões sobre esses componentes marítimos dos corredores não excluem para as cidades 

atlânticas a atenção aos projetos de conexões terrestres que fazem parte de suas extensões. 

Podemos mencionar a Vía Férrea Centro Europa Atlántico (VFCEA) em desenvolvimento ou, 

a mais longo prazo, o projeto ALTRO, que visa melhorar as conexões entre a França 

 

 



Atlântica e a região de Lyon; com as extensões do lado oeste para a região de Nantes e 

Bretanha ao norte, e para a nova Aquitânia e as regiões atlânticas espanhola e portuguesa a 

sul. 

Além disso, as Cidades Atlânticas trabalham com outras redes europeias (Medicities, 

Cidades Adriáticas e Jónicas, Rede Ibérica Transfronteiriça) na plataforma "Cidades para 

Cooperação" e cooperam com as redes atlânticas: a Comissão Arco Atlântico da CRPM e a 

Rede Transnacional Atlântica de Conselhos Económicos e Sociais. 

Deve notar-se que esta abordagem está a convergir com a da CRPM, que exige a ligação da 

Irlanda ao Corredor Atlântico e o reforço de todas as ligações marítimas existentes com a 

Irlanda. 

As cidades atlânticas também apoiam, com a CRPM, o estabelecimento de um mecanismo 

europeu de apoio a linhas marítimas e portos, considerando os investimentos que lhes dizem 

respeito como projetos transfronteiriços. 

Estas propostas das "Cidades Atlânticas" convergem com a vontade da União Europeia, 

através do constante aperfeiçoamento da RTE-T e da sua coerência, de contribuir para os 

objectivos de coesão económica, social e territorial. A definição de corredores europeus deve 

transmitir os compromissos da União Europeia no que diz respeito à luta contra as alterações 

climáticas, à defesa do desenvolvimento sustentável ou à necessidade de uma 

intermodalidade adaptada. 

As "Cidades Atlânticas" desejam enfatizar o papel decisivo do Parlamento Europeu no 

reconhecimento de um verdadeiro corredor atlântico da rede principal da RTE-T. As 

decisões adotadas pelo Parlamento Europeu, a de 12 de dezembro sobre o MIE pós-2020 e a 

de 11 de janeiro relativa à revisão do corredor Mar do Norte-Mediterrâneo no caso do Brexit, 

uma disposição de emergência para 2019-2020, representam um progresso real. Por 

conseguinte, devemos apoiar os nossos governos nacionais e o Conselho Europeu no 

processo de negociações que está a decorrer. 

Por último, vale ressaltar que a melhoria dos eixos de comunicação tanto terrestre como 

marítimo em toda a fachada atlântica europeia é um objetivo essencial para que a Estratégia 

Marítima Atlântica se concretize verdadeiramente. 

 

 

  


