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Questões a Tratar 

• Como promover a coesão interna na Euroregião ? 
• Deve o novo ordenamento do territorio se basear em Areas Urbanas 

Funcionais ? 
• Deve o planeamento urbano se orientar para cidades mais densas e 

compactas e melhor coordenado com áreas peri-urbanas e nivel regional ?  
• Como assegurar a mobilidade interna e externa da Euroregião? 
• Que novos modelos para melhorar o acesso a serviços públicos urbanos? 
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1.  A Coesão interna da Euroregião 
2. As Áreas Urbanas Funcionais 
3. Planeamento Urbano para cidades 
 atractivas, sustentaveis, integradoras 
 

• Solidariedade entre Municipios grandes / médios / pequenos – políticas comuns. 
• Valorizar os territorios rurais de proximidade  
• Constituir sistemas urbanos de proximidade, baseados em redes de pequenas e 

médias cidades, e em eurocidades transfronteiriças 
• Definição, objectivo, temáticas e oportunidade de areas urbanas funcionais que 

na zona transfronteiriça poderiam ter carácter experimental. 
• Articular os diversos niveis de planeamento territorial de forma coherente 

(urbano, rural, inter-urbano e regional). 
• Modelos de planeamento urbano orientados para a criação de cidades 

inteligentes, verdes e inclusivas 
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4. Mobilidade Interna e Externa 
5. Novos Modelos para acesso a 
 serviços urbanos 
 

• Sistema intermodal de transporte e mobilidade à escala urbana e interurbana, e afirmação de um 
Eixo Atlantico Digital. 

• Articulação entre os aeroportos da Euroregião e com os principais hubs mundiais. 
• Aposta no frete marítimo, em portos multifuncionais competitivos e na sua ligação com o 

hinterland via plataformas logísticas eficientes. 
• Integração das cidades do Eixo em redes de estradas de alta capacidade europeias, e superar o 

déficit das ligações ferroviarias de passageiros e mercadorias existente. 
• Aposta em serviços públicos especializados ou multifuncionais eficazes, eficientes e socialmente 

sustentaveis, prevendo uma boa articulação dos sistemas de transporte e mobilidade com as 
redes de equipamentos. 

• Aposta nos serviços à distancia, via as novas tecnologías de informação (educação, saude, etc). 
• Aposta na implicação activa das comunidades na organização dos sistemas. 

 
 

  

  



Conclusões  

• Povos e cidades interagem cada vez mais em sistemas policêntricos em particular na 
Europa. 

• Estes sistemas enfrentam todavia obstáculos que impedem fluxos de mobilidade e 
transporte de cidadãos. 

• A rede Euroregião compreende cidades de dimensão, densidade e morfología funcional 
diversificada, desde areas metropolitanas até cidades pequenas e médias. 

• Necessidade de inverter tendencias de dispersão descontrolada do habitat. 
• O Novo Territorio devera ser desenvolvido em simultâneo em 3 escalas espaciais: 

• Em uma Rede Policêntrica – fluxos entre cidades da Euroregião e redes mais amplas 
• Na Relação entre cidades pequenas e médias e o resto do territorio, os seus espaços de influencia 
• Pensar a gestão urbana de cada cidade de forma diferente e innovadora. 

• Os cinco vectores deste Eixo acima mencionados devem ser complementares e 
interdependentes 
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