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A nova maritimidade no contexto da agenda urbana das cidades E.A. 
 
• As mudanças no comércio e na navegação internacionais; 
 
• Os portos e a sua inserção mundial; 
 
• A recomposição dos espaços portuários; 
 
• As relações porto – cidade; 
 
• Mais competências e mais serviços; 
 
• As novas áreas logísticas portuárias ; 



 A Conferência do Arco Atlântico é uma rede que trabalha com 
diferentes instituições com o objetivo de promover o papel das 
cidades na Europa e para destacar a especificidade do Arco 
Atlântico.  

 
 Constituindo uma rede de cooperação territorial, visa promover 

a vocação marítima da costa atlântica europeia, o modelo 
urbano europeu, o ordenamento equilibrado e a abertura 
internacional e cooperação entre cidades. 

 
 Viana do Castelo aderiu à Conferência das Cidades do Arco 

Atlântico, instituição que representa atualmente mais de cem 
entidades locais e sete milhões de habitantes da faixa atlântica 
europeia, em Abril de 2014. 



Os Portos de Mar: uma Visão Atlântica e urbana do futuro da Europa 
Espaços de tensão e espaços de oportunidades 



Cidades Portuárias: dinâmicas económicas no hinterland 
 Dinâmicasdinâmicas   



Experiências Atlânticas e Energias Renováveis 

As energias renováveis 
oceânicas 
  
 
Desportos Naúticos 
 
 
Náutica Recreio 
(Marinas) 
 
 
Eventos Náuticos 
 











Projeto Ano Letivo Nº Escolas Nº Turmas Nº Alunos 

Náuticas nas 
Escolas 

2013 / 2014 6 19 370 

2014 / 2015 8 54 1063 

2015 / 2016 10 79 1547 

2016 / 2017 11 86 1754 



OBRIGADO! 
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