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PUBLICIDADE

Programa Interreg Espaço Atlântico investe 52.3 milhões de euros
em 20 projetos de valorização do património natural e cultural Europeu
Num momento em que se discutem em Portugal estratégias de recuperação dos setores do turismo e da cultura, qual a importância da cooperação
territorial e das comunidades locais na procura de soluções para valorização e promoção do património natural e cultural Europeu?

O

s territórios atlânticos têm um património vasto e rico
para promover a nível mundial: áreas urbanas atrativas, paisagens naturais preservadas e uma forte
identidade cultural, que tornam esta região atraente para as
comunidades locais, visitantes e turistas.
Com aproximadamente 30 sítios pertencentes ao património mundial da UNESCO, estes territórios são confrontados
com pressões de ordem natural e humana. Os espaços urbanos classiﬁcados sofrem uma procura e pressão acrescidas,
debatendo-se com problemas relacionados com a habitação,
a gestão dos espaços públicos, a mobilidade, a demograﬁa, a
poluição e o turismo de massas (este último interrompido pelo
impacto da pandemia COVID-19).
O projeto europeu ATLAS.WH (Património no Espaço Atlântico: Sustentabilidade dos Sítios Urbanos Património Mundial)
visa, através da cooperação territorial, dar resposta aos desaﬁos
comuns que se colocam ao nível da proteção das comunidades
locais e da valorização destes sítios urbanos no Espaço Atlântico.
Liderado pela Câmara Municipal do Porto, este projeto
reúne cinco cidades Património Mundial numa parceria internacional: Porto, Bordéus (Bordeaux Métropole), Florença
(Comune di Firenze), Edimburgo (Edinburgh World Heritage) e
Santiago de Compostela (Consorcio de la Ciudad de Santiago
de Compostela).
O seu trabalho está essencialmente focado no estudo de
novos modelos de gestão e sustentabilidade e na criação de
abordagens inovadoras nos mais diversos domínios e no con-

texto da vida quotidiana da cidade, a ﬁm de estimular o desenvolvimento cultural e económico orientado pelo património.
Entre outras atividades, cada uma destas cidades visa elaborar um Plano de Sustentabilidade para cada sítio, com a implementação de um modelo integrado e participativo de gestão
e monitorização, para a construção comum de uma metodologia
e o intercâmbio de know-how e melhores práticas.
Recentemente, o Município do Porto apresentou as linhas
de base do Plano de Gestão e Sustentabilidade do “Centro
Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar”,
no âmbito deste projeto europeu. Este é um plano a 10 anos
que pretende manter a sustentabilidade do Centro Histórico
do Porto enquanto património mundial, assente em quatro
grandes eixos de atuação: Património; População, Habitação e
Comunidades; Economia; Ambiente e Mobilidade.
Esta parceria mereceu o destaque da UNESCO numa
das suas edições “World Heritage Cities Programme – Urban
Notebooks”. Em Fevereiro de 2019 o projeto recebeu a visita
de uma comitiva da Comissão do Desenvolvimento Regional do
Parlamento Europeu que se deslocou à Região do Norte para conhecer de perto projetos implementados com o apoio dos fundos
europeus e recolher os testemunhos dos investimentos que se
têm feito para promover a competitividade do Norte de Portugal.
Com uma dotação ﬁnanceira total de 1.8 milhões de euros,
o projeto ATLAS.WH é apoiado pelo Programa Interreg Espaço
Atlântico através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e será implementado até 31 de maio de 2021.

O Programa Interreg Espaço Atlântico ﬁnancia mais 19
projetos na área da valorização e capitalização sustentável
dos vastos ativos naturais e culturais das regiões Atlânticas,
o que representa um investimento total de 52.3 milhões de
euros. Aumentar a atratividade dos territórios contribui para
desenvolver novas atividades económicas locais, promover o
turismo e a cultura, criar mais empregos e aumentar o bem-estar dos cidadãos.
Além desta área de intervenção, este Programa investe
ainda em projetos nas áreas da Inovação e Competitividade
(27 projetos, 62.9 M€), Riscos Territoriais (9 projetos, 20.4M€)
e Eﬁciência Energética (15 projetos, 42.4M€).
No período de programação em curso (2014-2020), estão alocados 178 milhões de euros a um total de 71 projetos
de cooperação transnacional, para benefício das 36 regiões
Atlânticas de quatro Estados Membros, Portugal, Espanha,
França e Irlanda, e do Reino Unido.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N) é a Autoridade de Gestão do Programa Interreg Espaço Atlântico.

MAIS INFORMAÇÕES:
Programa Interreg Espaço Atlântico
www.atlanticarea.eu
Projeto europeu ATLAS.WH
www.atlaswh.eu

