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 Um consórcio de três laboratórios, uma equipe multidisciplinar:

Guy BAUDELLE : Professor de Gestão do Espaço e Planeamento Urbano, Cadeira Jean Monet,  
Universidade Rennes 2, Laboratório ESO- UMR CNRS 6590, Universidade Rennes 2, GIS 
Europa de Rennes, França

Danielle CHARLES-LE BIHAN : Professora de Direito Público e Direito da União Europeia,  
Cadeira Jean Monnet, Laboratório IODE-UMR CNRS 6262 Universidade de Rennes 1, GIS
Europa de Rennes, França

Nicolas ESCACH Professor Associado de Geografia, Sciences Po Rennes – Campus Caen,  
Laboratório ARENES - UMR CNRS 6051- Sciences Po Rennes

Bérénice RICHARD Estudante de mestrado em Ciência Política, Sciences Po Rennes – Campus 
Caen, França

- 2 -



 A solicitação:

A associação « Cidades Atlânticas » criada no ano 2000, decidiu em 2018

- Atualizar sua carta fundadora : Carta Atlântica de Donostia/San Sebastián, 
aprovada em 15 de junho de 2018 e intitulada: « A dimensão local e cidadã no 
futuro da União Européia »

- Iniciar um estudo intitulado "O Futuro das Cidades Atlânticas a partir de 
2020", para ajudar a redefinir as prioridades e estratégias da associação e de seus
membros.

identificando :

- os obstáculos existentes ao desenvolvimento das Cidades Atlânticas,
- os novos desafios e as prioridades estratégicas que daí resultam.
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 Metodologia:
O estudo apóia-se em entrevistas semi-estruturadas realizadas com representantes
e/ou responsáveis pelas relações europeias das 20 cidades-membro.
As entrevistas identificam as necesidades e os objetivos de cada um, assim como as
expectativas para o período 2020-2030.
Elabora:
-um diagnóstico prospectivo: dinâmicas e fatores de mudança externos (da rede e
europeus) e internos (locais) das cidades da rede Cidades Atlânticas
- Uma avaliação e análise das tendências e perspectivas nas cidades atlânticas para

identificar as oportunidades, questões e desafíos emergentes.

As propostas são feitas com base em:
- estudo das políticas e do planejamento estratégico interno dos membros,
- fatores europeus, levanto em conta os diferentes programas de cooperação
São propostas opções e cenários de acompanhamento das cidades: perspectivas
comuns para as Cidades Atlânticas no horizonte 2030.
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 As Cidades contatadas e as pessoas entrevistadas:
-As Cidades Atlânticas: vinte membros, oito na França (La Rochelle Agglomération, Brest Métropole Océane, Grand
Poitiers, Lorient Agglomération, Rennes e Rennes Métropole, Agglomération du Cotentin, Saint-Nazaire Agglomération),
oito na Espanha (La Coruña, Avilés, Donostia, San Sebastián, Gijón, Las Palmas de Grand Canarias, Santander, Santiago de 
Compostela, Diputación de Guipúzcoa), três em Portugal (Faro, Lisbonne, Viana do Castelo), e uma na Irlanda (Cork).



 Objetivos e temas prioritários para 2020-2030 das cidades
entrevistadas:

 5 temas prioritários identificados :
 o crescimento e a prosperidade,
 o meio ambiente e a transição energética,
 mobilidades,
 igualdade e inovação social,
 pesquisa e formação.

 A transversalidade do tema da “maritimidade”: não citada como tal, 
mas questões transversais relacionadas ao mar: economia azul, meio
ambiente, pesquisa, mobilidade….

 Expectativas fortes: compartilhamento de experiências, ferramentas, 
boas práticas, lobby europeu e visibilidade.
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 Um cenário de plano operacional baseado no 
desenvolvimento endógeno que implica a vantagem da 
maritimidade

 São sugeridas ações a serem postas em prática, auxílios à decisão
estratégica com objetivo de alcançar um futuro desejável e possível.

 Essas ações correspondem aos 5 temas destacados pelos parceiros e são
divididas em subtemas identificados

 - pela análise das tendências locais atuais
 - pelas fontes e entrevistas com os interlocutores membros da rede
 - por fontes e sugestões provenientes dos três laboratórios
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 Tema 1 : Crescimento e economia azul
 I- Atratividade e internacionalização dos portos atlânticos

a. Redes de cidades e portos marítimos
b. Pesca
c. Marketing territorial das zonas portuárias

 II – Turismo náutico e marítimo
a. Atividades náuticas
b. Gastronomia e patrimônio atlântico
c. Turismo verde e valorização dos caminhos atlânticos

 III Adaptação dos setores náutico e marítimo
a. Pesca
b. Meio ambiente e energia
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 Tema 2 : Ambiente marinho e costeiro, e transições de 
energia marinha

 I- Proteção e conservação do ambiente marinho e costeiro, de seu
patrimônio

a. Economia circular e proximidade
b. Qualidade do ambiente marinho e costeiro
c. Patrimônio cultural marinho e costeiro

 II -Energias marinhas renováveis
Desenvolver e promover o setor de excelência em energia marinha
renovável

 III-Sensibilização
Informação e comunicação
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 Tema 3 : Mobilidades da costa atlântica, marítima e litorânea

 I-Sustentabilidade
a- Energia marinha renovável
b- Intermodalidade
c- Sensibilização

 II-Acessibilidade e atratividade
a. Portos
b. Autoestradas do mar
c. Conectividade europeia
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 Thema 4 : Igualdade e inovação social

 I-Cidadania
a- Governança e participação
b- Intercâmbios

 II-Empregos na indústria marítima
a. Atratividade
b. Integração e cooperação
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 Tema 5: Pesquisa e formação no campo marítimo

 I-Pesquisa
a. Intercâmbios
b. Promoção da pesquisa

 II-Formação
Continuação ou desenvolvimento de projetos comparáveis ao 
ECORIS
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OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO

Danielle CHARLES LE BIHAN
Profesora adjunta de Direito público
Universidade Rennes 2 UMR IODE CNRS 6262
Cadeira Européia Jean Monnet – GIS Europe de Rennes
Conselheira no Conselho Econômico Social Ambiental
(CESER-Région Bretagne).
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