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DOCUMENTOS MARCO: UNHA AXENDA URBANA DO EIXO 

ATLÂNTICO PARA UN SISTEMA URBANO INTELIXENTE 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

¿Por qué unha Axenda Urbana? 
 

Cada comezo de século invariablemente Europa, afronta unha grave crise. No S. XX foi a máis 

grave de todas elas, a guerra, pero os efectos da do S. XXI aínda que menos sanguentos non 

están sendo menos devastadores que algunhas das guerras vividas no S. XX. É verdade que os 

movementos de poboación xa non son para fuxir do terror senón para buscar traballo, pero 

volve a haber movementos de poboación que configuran pequenos éxodos, de maneira 

especial, entre os mozos. 

A xente xa non queda sen casa como consecuencia das bombas que tiran os avións, pero 

quedan sen casa igual como consecuencia das políticas económicas erróneas e das praxes 

bancarias, polo menos moralmente corruptas. 

Pode parecer esaxerado este símil, pero se analizamos con raios X a arquitectura da crise que 

estamos a vivir, veremos que moitos aspectos coinciden coa crise do 29 e a posterior 

emerxencia de movementos e revolucións autoritarias de ambos os signos, que culminaron na 

II Guerra Mundial. Movementos que hoxe en día volven emerxer nalgúns países de Europa, que 

ao parecer non quedaron suficientemente vacinados da experiencia que sufriron no seu propio 

territorio. 

Con todo, dous elementos foron determinantes para non reproducir a gravidade dos erros do 

pasado: unha sociedade fortemente tecnolóxica cun novo modelo de participación e 

mobilización dos segmentos máis novos a través de internet e a pertenza a un sistema común, 

a Unión Europea, que se na toma de decisións non é moi áxil, polo menos serve como foro de 

encontro para buscar solucións comúns e prevención de situacións non desexadas nalgún dos 

seus membros, que puidese afectar o resto, como recentemente vimos no caso de deriva 

autoritaria de Hungría. 

Se aceptamos esta premisa de análise, teremos que aceptar a conclusión máis evidente que 

nos ensina a historia: detrás de cada crise veu un período de crecemento; cánto máis grave foi 

a crise, maior foi o crecemento posterior. Pero tamén é verdade que a saída da crise foi 
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totalmente distinta da anterior, ou dito doutro modo, cada crise xerou un punto de inflexión no 

proceso evolutivo da sociedade. Cabe por tanto pensar, se a crise non é no fondo un proceso 

patolóxico dun corpo social enfermo ao que as súas contradicións e o exercicio de modelos 

caducos, conduciu a esa situación. 

As cidades xogamos, por activa ou por pasiva, un papel determinante en todas as crises, polo 

menos polo simple feito de que nada ocorre fóra dunha cidade. A cidade é a base territorial 

primaria de calquera acontecemento, transformación ou crise. É nas cidades onde se producen 

os grandes procesos de transformación que actúan como motores sociais e económicos, pero 

tamén é nas cidades onde se producen as contradicións do sistema que xeran todas as 

patoloxías sociais: violencia física, sexual ou de xénero, desemprego, drogodependecia, etc. 

Polo tanto, as cidades non podemos ser meros axentes pasivos, senón que temos que asumir 

un rol pro-activo na definición dun novo modelo para a saída da crise. Non nos esquezamos 

que o 54% da poboación mundial reside nas cidades e esperase que esa cifra elévese ao 66% 

para 2015.  

Contamos cunha vantaxe importante, xa que nestes anos as cidades aprendemos a 

organizarnos, e en casos singulares como o noso, a organizarnos en sistemas urbanos. Non é 

unha historia nova en Europa, onde as cidades hanseáticas xa configuraron fai varios séculos un 

dos primeiros antecedentes do sistema urbano organizado.  

A cuestión é, que para qué nos serve esta estrutura se non asumimos un rol pro activo na saída 

da crise a través da definición dun novo modelo para o S. XXI, modelo que chega con 15 anos 

de retraso, o que sen dúbida tamén contribuíu ao desenvolvemento da crise.  

É sinxelo, a toro pasado, facer unha análise simplista da implicación das cidades na  crise: 

gastos faraónicos, infraestruturas excesivas e innecesarias, decisión improvisadas e moitas 

veces populistas… e probablemente todo isto sexa certo. Pero non podemos analízalo dende 

un punto de vista unifactorial, porque caeriamos nun reducionismo simplista, que non só non 

aportaría nada positivo ao análise, senón que o reduciría a un enfoque anecdótico e proto 

populista. Porque no fondo, todos estes problemas só se produciron nas cidades que non tiñan 

claro o seu rol e en consecuencia que non tiñan unha estratexia, tanto a nivel individual como 

dentro do sistema urbano. 

Falar de cidades é falar da xestión de conflitos e é falar de modelos relacionais, que permitan 

xestionar eses conflitos. A cidade é un corpo dinámico, de persoas e entidades que 
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interaccionan, teñen intereses e en consecuencia como é inevitable, xeran conflitos. A xestión 

da cidade non consiste como erroneamente creuse, en xestionar eses conflitos, senón en crear 

as condicións para que os intereses non xeren conflitos ou onde sexa inevitable, sexa o propio 

corpo social o que xestione a solución dos mesmos. Pero, claro, iso implica un concepto de 

sociedade participativa historicamente pouco desenvolvido no concepto da nosa 

administración local, onde a participación cidadá hase vehiculizado historicamente mediante 

un voto cada catro anos, a creación de estruturas asociativas manifestamente reivindicativas e 

cun mínimo nivel de compromiso e corresponsabilidade na xestión da cidade, ou mediante o 

terceiro nivel de participación, o máis habitual nalgunha das nosas cidades, que son as 

manifestacións cidadás. É evidente que a administración local do S.XXI ten que cambiar 

radicalmente o seu modelo de xestión, empezando por definir qué rol debe asumir o concello, 

qué modelo de participación social debe asumir a cidadanía e as súas estruturas 

representativas na corresponsabilidade da xestión pública dos intereses cidadáns. En 

consecuencia, qué modelo de financiamento debe viabilizar todo o esquema anterior. 

Unha vez definida a locomotora, é preciso definir os vagóns do tren. Dous son os ámbitos 

centrais, dunha parte o desenvolvemento económico do sistema, sen o cal non existe benestar 

nin vida cidadá e en segundo lugar garantir que este desenvolvemento non provoque 

exclusións nin fracturas sociais, incluíndo a difícil tarefa de recuperar aos que a crise excluíu. 

Polo tanto, se ben vai ser necesario manter políticas paliativas, as políticas sociais deberanse 

enfocar dende un aspecto preventivo, é dicir entendendo a cultura,  educación, a sanidade, 

etc. como motores de desenvolvemento económico e non como se está a entender por algúns 

sectores, como elementos que desbordan o gasto público. 

Durante estes anos asistimos á inversión de fondos públicos en recuperación de entidades que 

amén do seu pacto económico ou financeiro representaban persoal de entre 5.000 e 10.000 

traballadores, e sen embargo recortáronse as dotacións de servizos públicos que ademais do 

mesmo impacto económico ou financeiros, representaban persoal de 30.000 ou 40.000 

traballadores, isto foi así porque nunca se entendeu ou non se quixo entender, o impacto 

económico da industria cultural, da industria educativa ou da industria sanitaria, por citar algún 

exemplos. 

No ámbito do desenvolvemento económico, incluída polo tanto a política social, dous 

elementos son determinantes: a innovación e a sustentabilidade, identificados claramente 

como dous motores transversais que non só impulsan a economía senón que actúan como 
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vacinas fronte a novas crises. A partires de aquí cada territorio analizará os seus puntos débiles. 

O carácter marítimo, nosa proximidade con América, os nosos extraordinarios recursos 

naturais e patrimoniais ou algúns ámbitos de innovación tecnolóxica son en cambio as nosas 

fortalezas. 

En consecuencia, todo isto é necesario sistematizalo, analizalo, e traducilo en propostas 

operativas, pero este proceso non debe ser acometido individualmente ou fomentando o 

conflito entre as cidades, os seus investimentos ou as súas infraestruturas. Sería un inmenso 

erro. Porque o que aquí vemos como unha cidade, nunha visión máis ampla vese como un 

barrio. O sistema urbano da Eurorrexión ao que chamamos Eixo Atlántico, configura unha 

cidade virtual de 38 barrios, algún dos cales se asemella apenas a unha pequena parte dun 

barrio de Nova York, Shanghai  ou Moscova. No seu conxunto, o noso sistema urbano, aínda 

configurándose como o terceiro da Península Ibérica, aínda situándose por diante da área 

urbana de Lisboa, apenas alcanza en poboación e nalgúns casos en extensión a áreas urbanas 

como a de Londres, París ou Nova York, por non falar das mega cidades dos dragóns asiáticos, 

os nosos competidores naturais, aos que temos que saber converter nos nosos aliados 

necesarios. 

Polo tanto, toda esta sistematización da reflexión primeiro e das propostas despois, é o que 

temos que acometer dende o ámbito das cidades, é dicir, do análise dos seus problemas e 

necesidades e das propostas de solucións.  

Todo isto é o que se chama Axenda Urbana, que é o que pretendemos facer dende o sistema 

urbano do Eixo Atlántico. Así que loxicamente, é o que chamamos a Axenda Urbana do Eixo 

Atlántico. 
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2. INTRODUCIÓN 

As administracións públicas e os representantes electos teñen a encomenda de xestionar, 

unhas, e liderar, outros, o ben común. Os poderes locais, os máis próximos ás persoas e aos 

seus problemas, dótanse de ferramentas adecuadas para servir á cidadanía. As axendas 

estratéxicas son unha desas ferramentas que poden ser moi útiles se atinan no diagnóstico e 

nas medidas propostas e se conseguen implicar a todos os axentes interesados.  

Unha axenda urbana do Eixo Atlântico ten que responder a este modelo e ao mesmo tempo 

superalo, indo un pouco máis alá. En efecto, temos que tomar conciencia de que cando 

volvamos á senda do crecemento económico e deixemos atrás a actual crise moitas cousas van 

mudar. Unha delas, a que máis nos afecta, é o papel que as cidades van xogar a partires dese 

momento.  

 

Que debe e non debe ser unha Axenda Urbana 

Neste contexto de futuro, a axenda urbana ten que ser unha oportunidade para reflexionar 

desde este sistema urbano eurorrexional sobre os erros e as carencias que contribuíron a 

afondar a crise económica e financeira no marco local, facendo o mellor punto de situación 

posible para purgar os atrancos e comezar fortalecidos a etapa postcrise. A axenda urbana ten 

que ser un instrumento para facer das cidades o espazo nuclear do crecemento intelixente, 

sostible e integrador que inspira as políticas da Unión Europea, inserindo as súas respostas no 

marco estratéxico xeral comunitario porque ese é o noso ámbito de actuación na economía 

global. A axenda urbana  ten que ser o referente integrador do esforzo colectivo das cidades 

galegas e do Norte de Portugal que lles permita liderar os novos tempos e alcanzar posicións 

de centralidade grazas as plusvalías que representa o marco eurorrexional de cooperación das 

administracións públicas locais. Pola contra, a axenda urbana non pode ser un documento 

elaborado nun gabinete de expertos senón un proceso de discusión e debate entre os 

axentes implicados ao longo de varios meses no que todos participen e sexan escoitados: 

administracións públicas, axentes sociais, sociedade civil, académicos…para que, finalmente, 

os representantes democráticos electos tomen as decisións.    
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O por que e o para que dunha Axenda Urbana agora 

As cidades xogan un papel clave na aplicación das políticas públicas. Os obxectivos das 

políticas sectoriais non se poden acadar sen a implicación activa das cidades pero para que isto 

suceda, os obxectivos e os seus instrumentos deben estar adaptados ás súas necesidades 

reais. 

Así, as cidades han de tratar con todos os ámbitos do desenvolvemento: emprego, migración, 

demografía, problemas sociais, polución, cambio climático, economía, industrialización, 

desindustrialización, etc. Deste modo, atopámonos con que gran parte das políticas sectoriais 

interveñen no ámbito local, pero fano dunha maneira non coordinada. Isto reduce a súa 

efectividade, pois a miúdo prodúcense contradicións entre elas á hora de aplicalas sobre o 

terreo ou, no mellor dos casos, perdese a posibilidade de xerar sinerxías que aumentarían a 

súa efectividade. Neste escenario, faise patente a necesidade de coordinar a actuación local 

de tódalas políticas, de maneira que cren sinerxías de acción entre elas e, deste modo, se 

poda facer fronte aos retos do desenvolvemento urbano de maneira máis eficiente. 

Unha boa axenda urbana ten que ser o punto de encontro da coordinación das políticas 

públicas ao servizo da cidadanía. Non só no ámbito de cada concello, que tamén, se non no 

conxunto do territorio eurorrexional. A expresión «cómpre facer máis con menos» estase a 

converter nun mantra que escoitamos e repetimos tan  cotiamente  que xa nos parece que o 

estamos a facer de tanto dicilo. Pero non é verdade. Moi posiblemente os recursos públicos 

van tardar en seren tan xenerosos como antes desta crise e convén rendibilizalos. A 

concentración de recursos e obxectivos é un bo camiño nesa dirección e a axenda urbana é 

unha magnifica oportunidade e un bo instrumento para logralo.  

Unha das consecuencias máis negativas da actual crise é, sen dúbida, o incremento notable 

das desigualdades sociais. As cidades sempre foron un termómetro excelente para medir 

estes desequilibrios e sempre achegaron alternativas para que o entendemento e a tolerancia 

foran a tendencia, mediante unha serie de políticas sociais e culturais que permitiron reducir a 

fenda aberta entre os distintos sectores da poboación. A axenda urbana ten que ter un 

marcado sesgo social que faga posible da rexeneración da vida urbana e permita vivir en 

común. Convivir, esa ten que ser a meta de calquera administración municipal. As políticas 

sociais resultan imprescindibles pero tamén as políticas culturais que alicercen identidades 
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colectivas democráticas nas que todos se poidan sentir cómodos. A axenda urbana tamén ten 

que servir para avanzar nesas identidades que percorran a todas as xeracións e sexan quen de 

aproveitar os esforzos dos máis novos e dos máis vellos a prol dun horizonte común que deixe 

atrás a crise. 

 

3. ANTECEDENTES DA AXENDA URBANA EUROPEA 

Na última década, o proceso de urbanización de Europa en particular e do mundo en xeral, 

experimentou un rápido crecemento. As cidades, agora máis que nunca, preséntanse como o 

epicentro do crecemento e a creación de emprego. Lugares de intercambio, cultura e 

innovación, onde as oportunidades e os retos para o crecemento sostible conviven, non 

sempre en equilibrio. 

Nos últimos tempos, diferentes institucións e organismos comunitarios aprobaron importantes 

documentos que teñen como motor á necesidade de contar con axendas urbanas, tanto no 

ámbito da UE, como nos ámbitos nacionais, rexionais e locais. Así, o Parlamento Europeo 

aprobou, xa en xuño de 2011, unha resolución sobre “A axenda urbana europea e o seu futuro 

na política de cohesión”1 na que se avogaba por reforzar a dimensión urbana das políticas da 

UE na programación 2014-2020, solicitando expresamente a elaboración dunha axenda 

urbana,  e se instaba a unha maior cooperación intergubernamental a través de reunións 

informais de Ministros responsables das políticas urbanas a nivel nacional. O Comité das 

Rexións aprobou, o 25 de xuño de 2014, o ditame “Cara unha axenda urbana integrada para a 

UE”2 na que, entre outras cousas, insta á nova Comisión Europea para que elabore un Libro 

Branco sobre o tema no que se inclúa unha definición clara do concepto de desenvolvemento 

urbano sostible e integrado, e que estableza de xeito inequívoco os obxectivos que a UE 

desexa alcanzar neste campo e nos diferentes ámbitos políticos.  A Comisión Europea , en xullo 

de 2014, presentou a Comunicación “A dimensión urbana das políticas da UE: elementos chave 

dunha axenda urbana para a UE”3, abrindo un período de consulta pública entre todos os 

axentes e cidadáns interesados. Pola súa parte, O Consello da Unión Europea creou un grupo 

de traballo encargado de deseñar unha visión común das cidades europeas na que se preste 

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-

0218+0+DOC+XML+V0//ES  
2
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSE48DSjocEyvKGInZqhKk608

V%2f0yS2nhXg%3d&ViewDoc=true  
3
 http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_es.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0218+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0218+0+DOC+XML+V0//ES
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSE48DSjocEyvKGInZqhKk608V%2f0yS2nhXg%3d&ViewDoc=true
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSE48DSjocEyvKGInZqhKk608V%2f0yS2nhXg%3d&ViewDoc=true
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_es.pdf
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especial atención á posición das cidades na Estratexia Europa 2020, este grupo debe presentar 

as súas conclusións ao longo de 2016; a mediados de 2013, un grupo de Estados membros 

encabezado por Holanda e Bélxica presentou unha proposta de axenda urbana que forma 

parte do programa de traballo das sucesivas troikas da Presidencia do Consello desde entón4. 

O fío condutor de todas estas iniciativas pode condensarse en dúas ideas: a axenda urbana 

europea debe servir como paraugas para a coordinación da actuación das cidades en todos 

os ámbitos da súa competencia, reforzando o seu papel á hora de implementar as diferentes 

políticas europeas;  a axenda urbana debe servir  como un instrumento para guiar ás 

autoridades locais no cada vez máis crecente, rápido e complexo proceso de urbanización. 

 

3.1. Política Urbana da UE 

Unha vez que a maior parte dos cidadáns europeos viven nas cidades, está claro que a 

cohesión económica, social e territorial ten un forte compoñente urbano. 

No século pasado, Europa pasou de ser un continente maiormente rural a un continente 

predominantemente urbano. Estimase que preto do 68% da poboación da UE vive en 

concentracións urbanas de máis de 5.000 habitantes. A UE presenta unha estrutura 

policéntrica única de grandes, medianas e pequenas cidades. Uns 200 millóns de europeos 

viven en cidades de menos de 100.000 habitantes que desempeñan, a miúdo, un papel 

importante a nivel rexional no ámbito dos servizos, na mellora da calidade de vida e no 

equilibrio territorial. Estímase que na actualidade, o 67% do PIB de Europa xérase nas rexións 

metropolitanas que só acollen ao 59% da súa poboación. Estas rexións tamén consumen o 70% 

da enerxía.  

Ademais do acquis urbano da UE5, o informe da Comisión Europea denominado “As cidades do 

Mañá”6, publicado en 2011, busca demostrar que hai un modelo europeo de desenvolvemento 

urbano e establecer os desafíos aos que debe facer fronte a gobernanza das nosas cidades no 

                                                           
4
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2010948%202014%20INIT 

5
 Carta de Dereitos fundamentais da Unión Europea (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf); 

  Carta de Leipzig 
(http://feder.dipusevilla.es/opencms/export/sites/default/feder/galeriaFicheros/normativa/europea/carta_Leipzig.
pdf), Declaración de Toledo 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_es.pdf ) Axenda 
Territorial para a Unión Europea 2020 (http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-
territorial/el-desarrollo-territorial-en-el-ambito-europeo/union-europea/)  
 
6
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_es.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://feder.dipusevilla.es/opencms/export/sites/default/feder/galeriaFicheros/normativa/europea/carta_Leipzig.pdf
http://feder.dipusevilla.es/opencms/export/sites/default/feder/galeriaFicheros/normativa/europea/carta_Leipzig.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_es.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/el-desarrollo-territorial-en-el-ambito-europeo/union-europea/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/el-desarrollo-territorial-en-el-ambito-europeo/union-europea/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_es.pdf
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curto e medio prazo. Así mesmo, este informe fai referencia á importancia das cidades 

pequenas e medianas, que non debe subestimarse. Gran parte da poboación urbana vive en 

cidades pequenas e medianas distribuídas polo continente europeo. Estas cidades 

desempeñan un papel no benestar e a subsistencia non só dos seu propios habitantes se non 

tamén das poboacións rurais circundantes. Son centros de servizos públicos e privados, así 

como de produción de coñecementos, innovación e infraestrutura local e rexional que 

representan, en moitos aspectos, o ideal do urbanismo sostible.  

Deste xeito, vemos como, en liñas xerais, toda a documentación referente á política urbana da 

UE fai referencia ó papel clave das cidades no crecemento e o emprego, así como no seu papel 

fundamental para a implementación da estratexia Europa 2020 e as súas sete iniciativas 

emblemáticas. Non entanto, en oposición, o acordo entre os stakeholders locais é case 

unánime: non existe unha dimensión urbana explícita na estratexia Europa 2020 e os seus 

obxectivos. É preciso establecer una serie de obxectivos e instrumentos concretos en materia 

de política urbana, recoñecendo, ao mesmo tempo, o papel esencial das autoridades locais na 

consecución dos obxectivos políticos. 

 

3.2. Principais retos urbanos 

Na súa Comunicación “Cidades do Mañá”, a Comisión Europea identifica dez retos esenciais 

aos que as cidades deberán de facer fronte no seu proceso de desenvolvemento. 

Retos para o crecemento intelixente 

1. Apoio á transición cara a sociedade do coñecemento 

2. Desenvolvemento de resistencia ante presión económica e crise financeira (ex. 

Asegurar servizos sociais, manter o sector produtivo, etc.) 

 

Retos para o crecemento sostible 

3. Asegurar a inversión sostida en transporte público e en adecuar o modelo de 

mobilidade urbana para facelo máis sostible a través dunha maior eficiencia 

enerxética 
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4. Xestión sostible dos recursos naturais (auga, refugallos, solo, etc), loita contra a 

degradación ambiental e dispersión urbana. 

5. Acelerar a transición cara un modelo de cidade sostible (transporte, planificación 

urbanística, sistemas de xestión da auga e da enerxía, etc.) 

 

Retos para o crecemento inclusivo 

6. Facer fronte á dispersión urbana e aos seus problemas de segregación social e 

polarización espacial (pobreza infantil, cohesión entre barrios, etc.) 

7. Desenvolver capacidades para asegurar a integración social e económica dos 

inmigrantes. 

8. Xestionar e adaptarse aos cambios demográficos, notablemente referidos ao 

envellecemento da poboación. 

 

Retos transversais para un enfoque integrado de desenvolvemento urbano 

9. Impulsar a atractividade das cidades (ex. Espazos abertos, oferta cultural e 

deportiva, educación, creatividade, seguridade, etc.) 

10. Asegurar a coherencia e a cohesión dentro do núcleo urbano e entre este con 

respecto a súa área de influencia. 

 

 

Así mesmo, sintetiza os principios do modelo europeo de desenvolvemento sostible sinalando 

que as cidades deben ser: 

 Lugares de progreso social avanzado. 

 Plataformas para a democracia, o diálogo cultural e a diversidade. 

 Lugares de rexeneración verde, ecolóxica ou medioambiental. 

 Lugares de atracción e motores de crecemento económico. 
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Pola súa banda, o desenvolvemento territorial urbano europeo debe: 

 Reflectir un desenvolvemento sostible de Europa baseado no crecemento 

económico e na organización territorial equilibrados cunha estrutura urbana 

policéntrica. 

 Conter centros rexionais fortes que faciliten o acceso aos servizos de interese 

económico xeral. 

 Ter unha estrutura de asentamento compacta cunha expansión urbana 

limitada. 

 Gozar dun elevado nivel de protección e calidade medioambiental en torno as 

cidades. 

 

Finalmente, ao longo dos debates iniciados en 2011 teñen xurdido dúas aproximacións 

posibles cara unha axenda urbana. Por unha parte, hai quen considera que debe ser un novo 

método de traballo. Outros que debe ser unha estratexia, con prioridades a longo prazo e 

directrices operativas a curto. De ambas opinións cabe tirar proveito e entender a axenda 

urbana como un proceso continúo.  

 

4. AVALES E ANTECEDENTES DO EIXO ATLANTICO PARA 

ELABORAR UNHA AXENDA URBANA 

O Eixo Atlântico, nacido cunha clara vocación de facer Europa desde o seu territorio e de 

promover o desenvolvemento urbano sostible, ten unha longa tradición de planificación 

estratéxica que non se queda nos meros informes técnicos se non que se vai estendendo de 

xeito capilar polo conxunto das súas cidades. A asociación de municipios urbanos 

transfronteirizos de Galicia e Norte de Portugal, Eixo Atlântico, tivo claro desde as súas orixes 

que as cidades estaban chamadas a ser un actor básico para poder desenvolver eficazmente as 

políticas públicas da Unión Europea e alcanzar os obxectivos de cohesión e crecemento que 

incrementaran a calidade de vida dos territorios e das persoas. Así, a Declaración de Porto (1 

de abril de 1992), documento fundacional do Eixo Atlántico comeza con esta frase: «A 
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aplicación e entrada en vigor da ACTA UNICA EUROPEA a partires do 1 de xaneiro de 1993, así 

como o desenvolvemento das medidas adoptadas na Conferencia de MAASTRICHT requiren a 

urxencia de adoptar medidas políticas que permitan asegurar o papel das cidades na 

construción da EUROPA UNIDA.». Os alcaldes que asinaron este primeiro documento tiñan 

claro que as cidades non ían ser un actor máis, debían ser un actor principal: «Comezamos 

desde hoxe mesmo a traballar para que Galicia e o Norte de Portugal sexan partícipes das 

novas centralidades europeas, para que as nosas cidades sexan centros da periferia e 

deixemos de ser a periferia do centro.» 

Ao mesmo tempo, no conxunto da Unión Europea, o principio de subsidariedade, coa súa 

aposta polas competencias para a administración máis próxima ao cidadán con capacidade 

para exercelas, facía posible un novo papel para os actores gobernamentais rexionais e locais. 

A maiores, o Tratado de Maastricht creaba un novo órgano consultivo, o Comité das Rexións, 

para que servira de foro para recoller as inquedanzas e demandas destas e dos municipios. Ao 

longo dos anos oitenta a Europa das rexións soaba como futuro rumbo da integración 

europea. Non obstante, co comezo da última década do século pasado cobraba forza na 

literatura especializada a idea da Europa hanseática, é dicir, a Europa das cidades-rexión. 

Tampouco se debe esquecer que a Comisión Europea, sempre necesitada de aliados fronte á 

hexemonía dos Estados-Nación, estaba a mimar aos poderes locais e rexionais, moito máis a 

estes que a aqueles, como interlocutores directos trala reforma dos fondos estruturais 

acometida en 1988. 

Conscientes de todas estas mudanzas, a primeira Asemblea Xeral do Eixo acordou, nos 

primeiros meses de 1993, encargar a elaboración dun Estudo Estratéxico das, daquela, trece 

cidades que conformaban a asociación. O punto de partida foi o recoñecemento do carácter 

urbano do Eixo Atlântico, a asunción da responsabilidade que as cidades tiñan no proceso de 

modernización, transformación e desenvolvemento dos seus respectivos espazos rexionais e, 

finalmente, a percepción común da necesidade de presentar o feito urbano galaico-norteño ― 

caracterizado por unha certa multipolaridade e unha vasta difusión espacial ― na súa 

auténtica dimensión no interior do sistema urbano e rexional europeo. Todo isto bastante 

antes de que na UE se comezara a falar de estratexias territoriais europeas e, por suposto, de 

axendas urbanas. O encargo concreto tiña cinco encomendas:  
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 Caracterizar o papel das 13 cidades na estruturación do sistema urbano do 

Noroeste Peninsular. 

 Identificar perfís de complementariedade e/ou concorrencia entre as 

mesmas. 

 Identificar carencias e propor intervencións consecuentes desde o punto de 

vista da promoción da competitividade do Noroeste Peninsular como espazo 

económico ampliado no contexto comunitario, tendo en conta 

fundamentalmente as potencialidades do seu sistema urbano. 

 Tipificar as novas dinámicas e prácticas urbanas emerxentes nas 13 cidades, 

correspondentes a experiencias innovadoras e de cualificación da vida urbana 

― experiencias paradigmáticas de innovación tecnolóxica, social, cultural e 

institucional ―. 

 Propor campos temáticos e posibles accións para a promoción das redes de 

cooperación entre as mesmas.  

 

O primeiro gran acerto do Estudo foi a definición da asociación de municipios, Eixo Atlântico, 

como o sistema urbano da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, poñéndoo en valor como 

un dos nós estruturadores para a necesaria revitalización da fachada atlántica europea ― 

anticipándose, tamén neste caso, ao que viría a ser a estratexia marítima atlántica da UE. En 

segundo lugar, o estudo caracterizou un modelo territorial que descansa sobre tres unidades 

espaciais de análise: a Cidade-Municipio, como extensión da área urbana propiamente dita ao 

conxunto do territorio municipal; as Áreas Urbanas, como agregación de municipios abarcados 

pola cidade, incorporando tamén a aqueles outros nos que a realidade económica ven 

marcada por unha especialización funcional claramente xerada pola Cidade; A Rexión-Urbana, 

como espazo de influencia territorial das cidades de maior dimensión inseridas en procesos de 

metropolinización e a expresión do fenómeno singular de urbanización difusa extensiva. Os 

elementos de análise para poder aquilatar cada unha destas unidades foron a demografía, o 

parque habitacional e, por último, a estrutura do poboamento. A conclusión que se puido tirar 

desta análise foi a do peso abafante da urbanización difusa, agás na aglomeración 

metropolitana de Porto e nas cidades centrais de Coruña, Ferrol, Vigo, Lugo e Ourense, máis 
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do 50%  da poboación ― nalgúns casos mesmo máis do 75% ― vivía en núcleos de menos de 

500 habitantes con todo o impacto que sobre as infraestruturas e os equipamentos sociais ten 

este dato. Un dos grandes desafíos que lanzaba este estudio era o de configurar un sistema 

urbano funcional nunha eurorrexión rural capaz de ir incorporando ao interior o dinamismo do 

litoral.  

En terceiro lugar, o estudo estratéxico permitiu establecer o papel central das cidades no 

tecido produtivo da Eurorrexión. No caso galego, as décadas dos anos setenta e oitenta do 

pasado século consolidaron o proceso de terciarización da economía urbana, con peso 

crecente do sector público, e unha industrialización desigual que só adquire relevancia no caso 

de Vigo, Coruña e Ferrol; as cidades galegas tiñan daquela unha maior taxa de actividade que o 

conxunto do país, pero tamén superaban amplamente a media no caso das taxas de 

desemprego; concentraban dous terzos dos titulados universitarios e ofrecían unha forte 

solidariedade fiscal co resto do territorio. No caso do Norte de Portugal, malia a tradición 

industrial das áreas do Grande Porto, do Cávado e de Viana, é tamén o sector terciario quen 

constitúe a base máis sólida da economía urbana, de forma moi clara no caso da cidade de 

Porto, auténtico centro terciario de toda a rexión no que toca aos servizos a empresas e sector 

financeiro; un dos principais desequilibrios detectados era a baixa cualificación da man de obra 

como elemento que restaba competitividade.  No que toca ao conxunto do sistema urbano 

chegábase a conclusión de que a eventual intensificación do comercio intra-Eixo Atlântico ía 

depender da interpenetración do investimento directo entre as dúas rexións e da estratexia 

de diversificación sectorial que se fora a implementar. Disto ía depender o grao de 

complementariedade ou concorrencia do tecido produtivo da Eurorrexión. 

Finalmente, o estudio abordaba a importancia das infraestruturas de transporte na economía 

global. Neste sentido afirmábase a importancia dos portos como factor estruturante do 

sistema urbano do Eixo e promotor do desenvolvemento socio-económico da súa área de 

influencia. Os aeroportos estaban chamados a xogar un papel destacado no dinamismo do 

sector turístico e nas actividades terciarias. As estradas tiñan, entón, moitos temas pendentes: 

o acceso aos centros urbanos era deficiente na práctica totalidade das cidades, as conexións 

transfronteirizas por autoestradas eran unha necesidade imperiosa demandada polos axentes 

empresariais para dinamizar os intercambios económicos de todo tipo, as conexións entre as 

cidades do Eixo e o resto do seus respectivos países e con Europa estaban deseñadas pero sen 

executar, finalmente, tamén era preciso armar a malla de conectividade interna da 



   

15/56 

 

Eurorrexión. Por último, o informe era pesimista no que facía as conexións ferroviarias intra e 

extra eurorrexionais pola falta de complementariedade dos respectivos plans de investimento 

nacionais. Nos anos seguintes, boa parte do activismo lobbysta do Eixo se vai enfocar cara a 

mellora das conexións por estrada e por ferrocarril entre Galicia e Norte de Portugal e co resto 

de Europa.  

O colofón deste primeiro estudo estratéxico foi a celebración dun Congreso, en Vigo, o 17 e 18 

de outubro de 1996. Estaba ideado como foro amplificador das conclusións do estudo e 

contou coa presenza de cincocentas persoas procedentes das 15 cidades ― polo medio xa se 

foran incorporando ao Eixo Vilagarcía e Monforte ― que previamente tiñan participado en 

debates locais sobre as conclusións do estudo. Estas apuntaban á necesidade de xerar un 

espazo político urbano e unhas infraestruturas que permitisen relacionarse aos cidadáns 

dentro dun modelo urbano rexido por actividades terciarias e por unha oferta de ensino 

superior crecente.  

Este documento estratéxico abriu o camiño dos estudos feitos por equipos interdisciplinares e 

eurorrexionais, un camiño que recibiría un pulo definitivo coa decisión de abordar os Segundos 

Estudos Estratéxicos,  co desexo de abordar novos escenarios non contemplados nos 

momentos aurorais do Eixo. En efecto, agora os obxectivos reducíanse a tres pero ampliaban o 

seu ángulo a novos ámbitos: 

 Establecer  o impacto das competencias administrativas nos procesos sociais 

e da organización do territorio, así como da práctica da gobernanza. 

 Analizar e avaliar as estratexias de cooperación entre cidades e medio rural, 

nun modelo de natureza policéntrica. 

 Analizar os perfís de especialización produtiva das cidades do Eixo Atlântico e 

o seu efecto sobre a creación de complementariedades e sinerxias.  

 

Para alcanzar estes obxectivos os estudos centráronse en tres capítulos, acordes cos novos 

tempos comunitarios marcados polas Estratexias de Lisboa e Gotemburgo: sistema urbano e 

desenvolvemento sostible, políticas sociais e cidadanía e competitividade e innovación.  
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No que atinxe ao sistema urbano e ao desenvolvemento sostible o camiño a seguir pasa por  

apostar polo policentrismo como modelo de ordenación do territorio, reservando un 

importante papel a participación cidadá e deseñando mecanismos que fagan accesibles os 

servizos urbanos desde a entorna rural; a mobilidade ten que ser o fin último das 

infraestruturas, coa intermodalidade como horizonte que faga posible tirar o maior 

rendemento dos equipamentos e dos recursos financeiros investidos, pondo o foco nas 

conexións interurbanas, no acceso externo por estradas, na xerarquización das conexións 

aéreas  en chave eurorrexional, na potenciación do tráfico marítimo de cabotaxe, na creación 

de portos secos interiores e, por último, na integración do ferrocarril no sistema urbano a 

través dos servizos de proximidade e dos trens turísticos;  na importancia do impulso dos 

poderes públicos ao desenvolvemento e a súa coordinación co impulso que debe chegar dos 

axentes económicos e sociais, incidindo nunha progresiva especialización complementaria das 

cidades, creando parques e polos empresariais e entrando decididamente no eido da 

administración dixital e no fomento da participación cidadá a partires da e-administración.  

Con relación ás políticas sociais e á cidadanía os desafíos centrábanse nas industrias culturais 

como elemento de dinamización e desenvolvemento económico, con parcerías público-

privadas e coordinación que permita compartir equipamentos e actividades culturais a través 

da conformación dunha axenda cultural eurorrexional, potenciando a economía simbólica dos 

lugares e territorios turísticos; na participación cidadá como modelo de gobernanza e 

lexitimidade democrática, facendo énfase no fomento do asociacionismo, do voluntariado 

como ferramenta de participación e de solidariedade; na necesidade da empregabilidade 

como horizonte da formación, promovendo o uso das TIC na escola, atendendo á 

complementariedade das actividades extraescolares, impulsando o e-learning e a educación ao 

longo da vida como instrumento de adaptabilidade as necesidades cambiantes do mercado 

laboral en canto a destrezas e competencias formativas; na mellora da calidade de vida da 

cidadanía mediante plans municipais de saúde que contemplen accións preventivas e de 

control do consumo de tabaco, alcohol e drogas ilegais, fomento do exercicio a todas as 

idades, interese na promoción de dietas saudables desde a idade escolar, mellora da calidade 

do aire e control dos ruídos, saneamento integral das augas, incremento dos equipamentos e 

dos servizos sociais públicos. 
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Finalmente, no ámbito da innovación e da competitividade, talvez o elemento máis novidoso 

e directamente vinculado coa Estratexia de Lisboa, os estudos concluían na necesidade de 

incluír nas axendas políticas dos poderes locais ámbolos dous elementos, a innovación e a 

competitividade; na necesidade, tendo en conta o peso abafante das PEMES no tecido 

produtivo eurorrexional, de potenciar a creación e consolidación de actividades con elevado 

grao de innovación e elevado compoñente de coñecemento intensivo para dificultar os 

procesos de deslocalización que amezan a sectores tradicionais do tecido industrial das dúas 

rexións; na necesidade de incrementar a capacidade competitiva do capital humano, creando 

mellores condicións para que exista unha maior sinerxia entre as empresas e as universidades; 

na necesidade de concentrar a maior parte dos recursos de I+D, tanto públicos como privados, 

destinados ao sector primario en sectores chave da economía eurorrexional como, por 

exemplo, o agro-alimentario, a acuicultura, a cortiza, o moble ou o viño; na necesidade, en fin, 

de tender a un modelo turístico conxunto que sexa quen de lanzar unha imaxe identificativa 

potente e singular. 

Estes estudos foron presentados no Segundo Congreso do Eixo, celebrado en Ourense en 

2005. O gran avance con relación ao primeiro estudo estratéxico radicou na decisión, por parte 

do Eixo Atlântico, de darlle continuidade á reflexión. Un equipo de profesores universitarios 

que incluía aos coordinadores dos segundos estudos e  ao mesmo tempo a profesionais e 

políticos que tiveron importantes responsabilidades de xestión nos gobernos de Lisboa, 

Santiago e Madrid encargouse de condensar todo ese know how nunha folla de ruta: A axenda 

estratéxica do Eixo para 2007-2013. Un fito que se anticipou no tempo ás orientacións 

comunitarias de elaborar axendas urbanas. O punto de partida foi concibir o documento 

resultante nunha quíntupla dimensión. En primeiro lugar, como un documento político 

porque: 

 

 As cidades son o motor do crecemento e da creación de emprego nas súas 

respectivas rexións. 

 As autoridades locais teñen que colaborar coas autoridades rexionais e 

nacionais e cos axentes económicos e sociais na elaboración, xestión e 

seguimento de programas estratéxicos e de desenvolvemento sostible. 
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 As cidades están chamadas a liderar as súas respectivas NUT III en 

colaboración coas demais autoridades locais e cos axentes económicos e 

sociais. A colaboración implica plena vixencia dos principios comunitarios de 

subsidiariedade e parcería. 

 As cidades do Eixo Atlântico teñen que actuar como principal lobby dos 

intereses eurorrexionais en Lisboa, Madrid e Bruxelas en perfecta sintonía, na 

medida do posible, coas autoridades rexionais, cos axentes económicos e 

sociais e coas Universidades.  

 

En segundo lugar, a Axenda tiña que entenderse como un documento de posicionamento 

porque : 

 As cidades do Eixo Atlântico están en condicións de gañar os desafíos que 

presentan as autoridades comunitarias no novo horizonte 2007-2013. 

 Temos centros universitarios e de investigación superior de referencia 

internacional en varios campos.  É necesario incentivar a creación de cidades 

tecnolóxicas que sumen os esforzos das autoridades públicas, das 

universidades, das asociacións empresariais, dos grupos financeiros para 

crear emprego e permitir un desenvolvemento sostible. 

 Contamos con recursos endóxenos suficientes para crecer. É preciso coidalos 

e explotalos. 

 O noso empresariado está capacitado para afrontar as oportunidades de 

futuro. As nosas organizacións sindicais tamén. As autoridades públicas deben 

apostar por manter un bo clima social e facilitar a creación de emprego 

estable nun contexto sostible. 

 É necesario superar as carencias do noso sistema educativo e de formación e 

anticipar posibles focos de exclusión social que inflúan negativamente no 

atractivo das cidades para vivir e investir nelas. 
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En terceiro lugar, tratábase dun documento de obxectivos comúns porque: 

 Somos unha rede de cidades europeas. 

 Somos un mercado de seis millóns de consumidores. 

 Somos unha rexión europea de seis millóns de cidadáns.  

 

En cuarto lugar, tiña que ser un documento estratéxico concentrado en sete ideas para sete 

anos: 

 Un modelo territorial equilibrado. 

 Un sistema urbano sostible. 

 Unhas cidades con maior centralidade. 

 Fomento da gobernanza e da parcería. 

 Aposta na sociedade do coñecemento e da innovación. 

 Un desenvolvemento duradeiro e creador de emprego. 

 Un espazo cultural común.  

 

En quinto lugar, xa por último, tamén se pretendía que fora un documento dinámico porque: 

 A creación dunha Comisión de Seguimento resulta imprescindible. 

 A Axenda Estratéxica concíbese como un documento aberto a adaptacións e 

modificacións ao longo do proceso. 

 

Acaba de rematar o período de programación comunitaria 2007-2013 e cabe avaliar se a 

decisión de apostar por unha axenda estratéxica foi acertada e deu froitos. Cumpridos os 

tempos, o balanzo de obxectivos alcanzados é moderadamente positivo. En efecto, apostábase 
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polo equilibrio territorial e o Eixo contribuíu poderosamente a elo coa súa ampliación de 18 a 

34 cidades, facendo que a malla resultante enriquecera ao conxunto e vertebrara mellor as 

relacións interior-litoral e espazo urbano-espazo rural. Pero un desenvolvemento intelixente, 

sustentable e inclusivo só é posible coa implicación dos actores, que deben ter un elevado grao 

de autonomía de acción para poder aproveitar todo o seu potencial. É por iso que o Eixo foi 

animando, neste último período, a creación dunha serie de instrumentos estratéxicos que xa 

son quen de andar por si mesmos. Novas fórmulas de organización territorial informal como as 

Eurocidades e as agrupacións funcionais de concellos como as da Galicia Central, Galicia 

Interior ou Interior Transmontano que, desde a autonomía de cada municipio, axudan a 

potenciar o desenvolvemento endóxeno dos territorios. Nótese que o esforzo está centrado, 

especialmente, nas zonas do interior máis necesitadas de apoio e empuxe solidario.  

A segunda idea buscaba promover un sistema urbano sustentable. Nesta dirección, o Eixo 

alumeou o nacemento da Axencia de Ecoloxía Urbana ― sediada en Vila-Real nunha nova 

aposta por cumprir o expresado na Axenda Estratéxica de incentivar a localización de 

actividades económicas e de I+D+i no interior ―, a primeira con carácter transfronteirizo no 

seo da UE. Desde a Axencia, o Eixo ten contribuído a colocar no debate político e na xestión 

pública das súas cidades cuestións que hoxe son centrais en toda Europa, tales como a 

necesidade do uso eficiente dos recursos naturais ― auga e enerxía, nomeadamente ―; o 

concepto de metabolismo urbano coa importancia central da reciclaxe e do tratamento dos 

residuos; a necesaria correlación entre sustentabilidade e inclusión social, con especial 

referencia á problemática derivada do avellentamento da poboación de Galicia e do Norte de 

Portugal. 

A terceira idea procuraba dotar as cidades do Eixo dunha maior centralidade.  Nesta liña, 

elaborouse unha Estratexia de Transportes da Eurorrexión que incide na necesidade de 

apostar por unha mobilidade comodal, cun forte fincapé na conectividade dos catro 

aeroportos, e moi orientada cara o transporte de proximidade, respectuosa co medio 

ambiente, combinando os intereses de mobilidade das persoas cos dos axentes loxísticos 

responsables da mobilidade das mercadorías, nomeadamente no último quilómetro, e, sobre 

todo, asentada nunha planificación e ordeación do territorio racional e previa. Así mesmo, 

estase a facer unha aposta decidida pola axenda dixital presente na estratexia Europa 2020 

concretada, neste territorio, nunha estratexia Smart capaz de contribuír a sustentabilidade 

ambiental, a cohesión social, a competitividade económica e a gobernanza. 
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O fomento da gobernanza participativa e do parceirado era outra das ideas chave. O Eixo era 

unha organización pouco recoñecida no ámbito comunitario ao comezo do anterior período e 

o camiño percorrido nos últimos sete anos foi importante para alcanzar proxección e  

visibilidade exterior. Fitos desa singladura son: a organización dun workshop en cada unha das 

edicións dos Open Days de 2007, 2008 e 2009; ou a creación en 2009 da Rede Ibérica de 

Entidades Transfronteirizas (RIET) da que o Eixo e membro creador e secretaría xeral. Tamén 

se ten feito un esforzo significativo na introdución das axendas dixitais locais no ámbito da 

administración pública e, sobre todo, o Eixo ten constituído, en si mesmo, unha boa fórmula 

de experiencia de gobernanza multinivel tanto dentro do seu ámbito territorial como, moi 

especialmente, no espazo peninsular e comunitario. 

A quinta das ideas chave era promover a sociedade do coñecemento e da innovación. O 

traballo intenso desenvolvido polo Servizo de Estudos e Publicacións do Eixo Atlântico (SEPEA), 

gañador do premio Cross border award Seal of Papenburg en 2008, outorgado pola Asociación 

de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE), está a libre disposición de todos os actores 

comprometidos coa cooperación territorial.  

A creación de emprego e o desenvolvemento económico sostible era a penúltima das ideas 

chave. O grande empeño do Eixo nestes anos ten sido lograr a implicación das organizacións 

empresariais das NUT III fronteirizas en candidaturas conxuntas para impulsar o 

desenvolvemento cooperativo das cidades e das súas entornas urbanas. Tamén, lograr a 

incorporación dos empresarios ás estruturas de cooperación con resultados tan prometedores 

como a súa participación como socios plenos na RIET. Esta é unha boa fórmula para o impulso 

de clusters transfronteirizos que axuden a dinamizar as economías locais co valor engadido da 

cooperación. 

Finalmente, afondar no espazo cultural común pechaba o elenco de ideas chave. Unha das 

mellores iniciativas neste sentido ten sido a creación das Capitais da Cultura do Eixo Atlântico. 

Un foro que permite dinamizar os recursos propios da cidade elixida ao tempo que permite o 

intercambio de ideas e de persoas entre todas as cidades do Eixo.  A mostra turística das 

cidades do Eixo, EXPOCIDADES,  camiña na mesma dirección, o fomento do traballo en rede 

para aproveitar ao máximo os recursos de cada un nun enfoque holístico no que a suma de 

conxunto é superior á suma das partes. Por outra banda, a importancia dada ás industriais 

culturais tense plasmado no mantemento da Bienal de Pintura que xa vai pola súa décima 

edición.  



   

22/56 

 

O Eixo Atlântico ten demostrado, pois, a súa eficiencia como instrumento útil para a 

dinamización do territorio no que se sitúan as súas cidades membro. Ten demostrado que a 

cooperación transfronteiriza entre Galicia e Norte de Portugal, alén de discursos floridos, é 

unha ferramenta acaída para mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns en múltiples 

ámbitos.  

Agora, é hora de dar un paso máis ao abeiro da nova programación comunitaria 2014-2020 

que se está a inaugurar e coordinar os esforzos e o traballo futuro para tirar o máximo 

proveito dos recursos dispoñibles e colocar as cidades do Eixo nunha posición destacada na 

definición da cidade post-crise. 

 

 

5. AXENDA URBANA DO EIXO ATLÂNTICO 2020 

Estamos a atravesar unha profunda crise económica de consecuencias aínda non plenamente 

mensurables dado que non podemos certificar que a teñamos superado. Con todo, unha 

conclusión si se pode tirar: o emprego é o gran damnificado e o perigo dunha demorada etapa 

de estancamento no crecemento económico é unha ameaza real. Incrementar a 

competitividade parece un requisito necesario para poder ter unha saída da crise sólida. Os 

datos coñecidos, ata o de agora, demostran que as grandes cidades, as capitais e as zonas 

metropolitanas obtiveron mellores resultados que as outras. O aumento de escala parece, 

pois, un elemento de competitividade a considerar.  

Galicia e Norte de Portugal son dúas rexións fronteirizas cunha longa experiencia de 

cooperación e cabe aproveitar iso para gañar escala e competitvidade. Os datos tamén 

demostran que o factor fronteira non ten penalizado en exceso a eses territorios. En efecto, se 

analizamos os datos do PIB da UE a 28, desde o ano 2000 ata 2011, nalgunhas das rexións 

fronteirizas máis activas no eido da cooperación territorial na entorna occidental de Europa 

(corrixidos cos estándares de poder adquisitivo para poder facer comparacións certas) e os 

comparamos cos dos seus respectivos Estados nacionais, podemos observar un 

comportamento bastante concordante entre aquelas rexións e os seus países: 
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Táboa 1 – PIB da UE 28 a prezos correntes (Fonte: Eurostat) 

 2000 2008 2011 

EU 28 100 100 100 

España 98 104 96 

Galicia 76 92 87 

Extremadura 62 71 67 

País Vasco 119 134 130 

Cataluña 119 120 113 

Portugal 81 78 80 

Norte 65 62 65 

Alentejo 75 72 74 

Francia 116 107 109 

Aquitania 103 93 96 

Languedoc-R 89 84 84 

Nord Pas de Calais 90 87 88 

Lorena 95 84 84 

Alsacia 115 100 101 

 

O panorama é difícil. A crise e o seu corolario de perda de taxas de emprego ten moito que ver 

coa falta de competitividade  que se observa nos sectores produtivos de boa parte dos países 

da Unión Europea. As consecuencias sociais están a ser profundas e cómpre evitar que se 

consoliden incrementando a fenda da desigualdade que ameaza o modelo social europeo, 

cerne da estabilidade do seu sistema político democrático e do seu estado de benestar.  
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5.1. - Fortalezas e debilidades da cidade post-crise na Eurorrexión. 

Cando máis de dous terzos da poboación europea vive en núcleos urbanos, a saída da crise ten 

que pasar necesariamente polas cidades. Pensar unha axenda urbana para as cidades post-

crise pode axudar a identificar os problemas e atopar alternativas viables que permitan 

superar a conxuntura actual e asentar as bases do futuro.  

A Eurorrexión conta con elementos singulares que poden axudar moi positivamente na saída 

da crise si se é quen de sabelos aproveitar, converténdoos en factores de competitividade:  

En primeiro lugar, ten un instrumento contrastado que é o seu sistema urbano, organizado en 

torno ao Eixo Atlântico. Trátase dun caso único na Unión Europea, tanto polas súas dimensións 

territoriais como pola consolidación e antigüidade das súas estruturas operativas. Este é un 

elemento central que pon en valor unha axenda urbana dotándoa de credibilidade e 

posibilidades de execución futura. 
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En segundo lugar, os datos de intercambio de persoas, de mercadorías, de servizos e de 

capitais entre Galicia e Norte de Portugal permiten afirmar que non só se trata de dúas rexións 

fronteirizas máis. Trátase dunha auténtica Eurorrexión que camiña decididamente na 

configuración dun mercado único no seu ámbito territorial. 
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Táboa 2 – Relacións comerciais Galicia-Portugal 

 Total Portugal % 

EXPORTACIÓNS 

2000 8.328.565 1.469.182 17 

2005 12.161.714 2.055.495 16.9 

2010 14.913.205 2.263.968 15.1 

2013 18.423.781 2.394525 12.9 

IMPORTACIÓNS 

2000 8.898.370 782.609 8.8 

2005 13.757.202 1.621.829 11.8 

2010 13.709.964 1.571.119 11.4 

2013 14.384.652 1.753.561 12.2 

Fonte: Instituto Galego de Estatística. 

 

En terceiro lugar, conta cunha fachada marítima ao océano atlántico perfectamente localizada 

nos principais fluxos do comercio internacional futuro, mesmo en posicións centrais dos que 

van conectar América con Europa e coa Asia do Pacífico, a través do novo Canal de Panamá. A 

Eurorrexión tamén está chamada a xogar un papel relevante na Estratexia Marítima Atlántica 

que a Unión Europea quere pular na próxima década. A maritimidade é un factor de 

competitividade que cómpre explotar moito máis do que ata o de agora se ten feito.   
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CO SECTOR MARÍTIMO TANTO EN MAR COMO EN TERRA 
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En cuarto lugar, o sistema urbano ten unha clara tendencia policéntrica coa ausencia dun 

núcleo reitor único ― a pesares do peso significativo que xoga o Grande Porto ―. Esta 

configuración casa perfectamente coas directrices comunitarias que tenden a favorecer, para a 

cidade do futuro, un crecemento económico equilibrado e unha organización territorial das 

actividades económicas cunha estrutura policéntrica. 

 

 

Fonte: Observatorio Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal 

 

Por último, a Eurorrexión, tendo unha economía con claro predominio do sector terciario, 

conserva unha base industrial con importantes potencialidades na liña do previsto na 

Estratexia Europa 2020. En efecto, tanto en Galicia como na Região Norte o sector secundario 

ronda o 30% do seu respectivo Valor Engadido Bruto. Unha sólida base que se ve reforzada, 

nestes momentos de crise, pola vocación exportadora dos buques insignia dese sector: 

automoción e téxtil.  
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Fonte: Observatorio Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal 

 

Non obstante, tamén existen importantes debilidades que, unha vez identificadas, cómpre 

resolver ou, en todo caso, minorar nos seus efectos máis negativos. A perificidade do 

territorio do noroeste peninsular é unha das súas principais eivas e a aposta pola maritimidade 

e a conectividade tanto física ― a través dos portos, aeroportos e redes transeuropeas de 

ferrocarril ― como virtual ― a través da banda ancha e outras opcións das TIC ― teñen que 

ser camiños que mitiguen o impacto periférico e doten a Eurorrexión de maior centralidade. 

Distribución da poboación por sectores  2013 
(Norte de Portugal)  

Sector primario Sector Secundario Sector terciario

Distribución da poboación por sectores 2013 
(Galicia) 

Sector primario Sector Secundario Sector terciario
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MAPA DO ÍNDICE DE ACCESIBILIDADE A NIVEL EUROPEO. 2010 

 

Fonte: Eurostat 

 

O poboamento disperso é outro factor estrutural co que é preciso contar. Desde as 

administracións públicas débense implementar medidas que tendan a reducir este tipo de 

hábitat, sempre con incentivos positivos. Ao lado deste tipo de poboamento, de fondas raíces 

históricas, agrava a situación a crise demográfica que ten no avellentamento e no incremento 

das taxas de dependencia senil o seu perfil máis preocupante que cómpre atallar a través dun 

incremento da competitividade e do crecemento económico que permita que a Eurorrexión 

non expulse activos e consiga atraer poboación moza.  
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RATIO DE DEPENDENCIA SENIL. 2011 

 

 

Fonte: Eurostat. 

 

Tamén debe o sistema urbano da Eurorrexión fomentar políticas públicas que axuden a reducir 

o histórico e endémico desequilibrio territorial entre o interior e a costa, agudizado nas 

últimas décadas.  
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DENSIDADE DE POBOACIÓN (Hab/km2). 2013 

 

Fonte: Instituto Galego de Estatística 

 

5.2. - As características da axenda urbana do Eixo Atlântico 

As cidades están chamadas a ser os piares sobre os que asentar o desenvolvemento 

económico, social e cultural dos territorios europeos. Reflexionar sobre a mellor axenda 

urbana é reflexionar sobre o futuro territorial de Europa no seu conxunto. A elaboración da 

axenda urbana para o Eixo Atlântico non vai ser unha excepción. Neste sentido, cómpre 

asentar a axenda urbana nuns principios inspiradores, nunha marcas transversais en un 

obxectivo xeral.  
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5.2.1. – Principios inspiradores. 

Os principios que propoñemos para  informar a axenda urbana serán: 

 Fomento do modelo de asociación que representa o sistema urbano da Eurorrexión 

que permite que a suma do conxunto supere á suma de cada unha das partes que o 

integran. 

 Aposta por estruturas de gobernanza informais que non supoñan creación de novas 

administracións e que teñan a suficiente flexibilidade para adaptalas as necesidades de 

cada momento e situación. 

 Coordinación que permita compartir recursos, investimentos e servizos a través de 

cooperacións reforzadas en función das características das cidades que decidan 

camiñar xuntas en determinados ámbitos. 

 Defensa da equidade, entendida como igualdade de oportunidades, dereitos e 

deberes do conxunto da cidadanía independentemente do espazo territorial no que 

habiten. 

 Impulso da competitividade do capital humano e do territorio como panca de 

creación de emprego e crecemento. 

 Adaptación ao escenario internacional de globalización mediante a modernización 

institucional e dos sectores produtivos. 

 Apoio á innovación social como mellor forma de vertebrar aos distintos grupos sociais 

e aos diversos territorios que conforman a malla urbana das cidades. 

 Concentración dos recursos nunha programación integrada que posibilite optimizar os 

fondos públicos e conferirlles o maior grao de eficiencia. 
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5.2.2. – Marcas transversais. 

A axenda urbana debe ter un enfoque dos problemas e das alternativas en clave 

transversal. Nese senso, hai tres marcas fundamentais que se deben ter en conta 

 Unha aposta polo concepto plural das smart cities, non  como un obxectivo ou medida 

concreta se non como unha opción transversal útil en moitos dos ámbitos de actuación 

dunha axenda urbana para a saída da crise.  En efecto, o crecemento intelixente é un 

dos sinais de identidade de Europa 2020 que debe impregnar calquera plan de acción. 

 Unha posición decidida a prol da loita contra o cambio climático e a adaptación ás 

consecuencias socioeconómicas do mesmo, como un dos maiores desafíos ao que se 

enfronta a humanidade, no seu conxunto, nas próximas décadas.  O ámbito urbano é 

un espazo especialmente acaído para alcanzar os obxectivos que impón ese desafío, 

tanto para mitigar os seus efectos a través da redución da pegada de carbono e o uso 

eficiente dos recursos naturais como para aproveitar as súas oportunidades en 

economía verde, agricultura e produción de enerxías renovables.  

 Un desafío acrecentado en traballar pola rexeneración urbana pero non entendida só 

como tarefa de rehabilitación do tecido físico das cidades se non, sobre todo, como 

reconstrución do tecido económico que permita recuperar unhas taxas de emprego 

facilitadoras dunha vida digna para a ampla maioría das xentes e como reconstrución 

do tecido social que non só estimule a recuperación demográfica coa atracción de 

poboación moza se non que tamén incentive o envellecemento activo dos sectores 

próximos a súa idade de xubilación. Todo isto nun contexto de urbanización inclusiva 

que evite a creación de barrios e zonas marxinadas. 

 Un método de traballo, contrastado ao longo dos últimos vinte anos, que ten na 

cooperación colaborativa o seu alicerce, xerando un sistema urbano organizado que 

fai posible a coordinación das políticas urbanas cunha clara ganancia de escala para o 

conxunto de todas as cidades. Todo elo na liña acordada na Axenda Territorial 2020. 
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5.2.3. – Obxectivos xerais. 

A dureza da delongada crise actual ten afectado gravemente tanto ao tecido produtivo 

como ao tecido social. As taxas de desemprego teñen medrado moito, sobre todo nas 

cidades. A desindustrialización do tecido produtivo, moi vinculada co proceso de 

globalización, provoca una descualificación da man de obra e o crecemento dun sector 

servizos con pouco valor engadido. Crece a poboación en risco de pobreza e a 

desarticulación social conseguinte.  

A axenda urbana ten que ser un instrumento que axude a saír da crise cunha sociedade 

máis vertebrada, coas cidades liderando ese proceso, sendo focos de atracción económica 

que xere emprego de calidade; de calidade medioambiental que asegure unha vida 

saudable; de inclusión social e de servizos eficientes e eficaces. As cidades teñen que ser o 

foco de irradiación de dinamismo ao conxunto do territorio mediante unha nova forma de 

gobernanza e de organización espacial.  

En consecuencia, establécense cinco obxectivos xerais e prioritarios: 

 Alcanzar un desenvolvemento territorial policéntrico e equilibrado. A polarización 

territorial do rendemento económico é un grave problema no conxunto da UE e tamén 

no ámbito da Eurorrexión coa crecente disparidade entre o litoral e o interior. As 

cidades pequenas e medianas teñen un papel crucial que xogar, ao igual que as 

grandes, na saída da crise. Harmonizar todos os intereses é a mellor maneira de 

fomentar unha frutífera competitividade territorial. Por outra parte, o 

desenvolvemento policéntrico é unha aproximación axeitada para abordar a 

articulación dun sistema urbano transfronteirizo, xerme dunha rexión-cidade 

funcional. 

 Garantir a competitividade global sobre a base dunha economía local sólida. O 

aproveitamento das oportunidades da globalización pasa por consolidar unhas bases 

fortes de desenvolvemento endóxeno que evite riscos de deslocalización. Por outra 

parte, o marco local e rexional é perfecto para reforzar a investigación, o capital 

humano,a capacidade de innovación e a achega de ideas. Trátase de identificar cal é a 

mellor estratexia de especialización intelixente. 

 Fomentar ecosistemas urbanos hipocarbónicos e potenciadores dos recursos 

naturais. A calidade de vida da cidadanía descansa, en grande medida, na calidade 
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medioambiental do aire, do solo e da auga e do grao de contaminación acústica que se 

poida gozar.  A sostibilidade do crecemento e do benestar urbano futuro ten que 

asentar sobre o uso racional e eficiente dos recursos naturais dispoñibles. 

 Promover comunidades urbanas inclusivas, tolerantes e democráticas. Procurar o 

equilibrio entre a defensa da identidade propia, sensibilizada coa súa entorna, paisaxe, 

cultura e valores singulares, e a apertura multicultural aos valores universais é unha 

boa fórmula para forxar a integración e a participación que faga das cidades foros de 

convivencia. Por outra parte, o sentido de comunidade é clave para superar os 

problemas derivados das diferenzas xeracionais, formativas, culturais e económicas 

evitando a formación de guetos tanto espaciais como sociais. 

 Definir o(s) modelo(s) de cidade(s) das próximas décadas. Un obxectivo que pasa por 

repensar a relación dos centros urbanos coa súa entorna; a organización, estrutura e 

funcionamento da administración local; os recursos financeiros necesarios e 

dispoñibles; o seu sinal de identidade, a súa imaxe de marca. Tamén cómpre 

reflexionar sobre a necesidade de que as cidades asuman novas funcións na área social 

e na área da saúde para contribuír positivamente na mellora da calidade de vida da 

cidadanía. 

 

5.3. - Esquema operativo da axenda urbana 

O documento da Axenda Urbana debe ser un documento aberto, dinámico e non limitador, 

que propicie a reflexión das cidades sobre temas de futuro para o seu desenvolvemento. 

Trátase de definir o rol que as cidades deben xogar no desenvolvemento urbano intelixente, 

sostible e integrador no século XXI, sen esquecer que se trata soamente de sentar as bases da 

reflexión pois son as cidades as que deben tomar as decisións. 

Neste contexto e orientándose nos principios, marcas transversais e, moi especialmente, nos 

cinco obxectivos xerais propostos, a axenda urbana do Eixo Atlântico articúlase sobre cinco 

grandes eixos de actuación:  
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EIXOS DE ACTUACIÓN DA AXENDA URBANA DO EIXO ATLÂNTICO 

1. Sistema urbano organizado: o novo territorio 

1.1. A cohesión territorial interna na Eurorrexión 

1.2. A ordenación territorial en áreas funcionais 

1.3. Accesibilidade 

1.4. Mobilidade 

1.5. Intermodalidade e conectividade 

1.6. Planificación urbana 

2. A cidade competitiva: crecemento e emprego 

2.1. Marketing territorial urbano 

2.2. Innovación 

2.3. Turismo 

2.4. Cultura e territorios creativos 

2.5. Maritimidade 

2.6. Emprego 

2.7. Universidades como polo de especialización intelixente 

3. Cidade integradora e participativa: a nova sociedade 

3.1. Demografía, saúde, política social e inclusión 

3.2. Multiculturalidade 

3.3. Seguridade 

3.4. Rehabilitación urbana 

3.5. Gobernanza e sociedade civil 

3.6. Políticas de comunicación 
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4. Cidade ecolóxica: o desafío da sostibilidade 

4.1. Residuos 

4.2. Uso eficiente dos recursos naturais 

4.3. Eficiencia enerxética 

4.4. Paisaxe urbana 

5. Concellos eficientes: a nova administración local 

5.1. Gobernanza horizontal e vertical 

5.2. Eficiencia administrativa 

5.3. Ordeamento normativo 

5.4. Financiamento 

5.5. Estruturas de redes e lobby 

 

5.3.1 Sistema urbano organizado: o novo territorio 

A Eurorrexión conta cunha rede de cidades medias e pequenas que configuran unha extensa 

maia ao longo do litoral, relativamente ben comunicadas por estrada aínda que con algúns 

colos de botella que cómpre eliminar. Así mesmo, configúranse posibles eixos horizontais que 

poñen en contacto esas cidades coas grandes rutas de conexión con Europa. O 

desenvolvemento policéntrico ten, pois, unhas grandes posibilidades neste territorio. A 

conformación dun sistema urbano transfronteirizo é unha das súas grandes achegas e 

singularidades. Sen embargo, faise necesario repensar o equilibrio territorial e o crecemento 

incontrolado dos asentamentos difusos nas periferias urbanas. Unha planificación urbana que 

integre a entorna rural e faga das cidades os centros de irradiación de dinamismo económico, 

social e cultural é imprescindible. Este eixo organízase nunha serie de campos de traballo: 
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5.3.1.1. A cohesión territorial interna na Eurorrexión 

Desde a entrada en vigor do Tratado de Lisboa a cohesión territorial é un obxectivo 

irrenunciable da UE. Tamén temos que ter ese horizonte no noso caso. As cidades 

están chamadas a ser os motores do desenvolvemento intelixente, sostible e 

integrador da nosa rexión-cidade a través do sistema urbano organizado que constitúe 

o Eixo Atlântico. Un sistema policéntrico que asenta no principio de subsidiariedade  

para que cada cidade, mediana ou pequena, poida xogar o seu papel e contribuír 

poderosamente ao crecemento conxunto. Non obstante, a riqueza do noso sistema 

urbano descansa na interrelación fluída coa entorna periurbana e rural que cómpre 

integrar para saír da crise e reforzar o importante capital territorial co que contamos, 

cheo de diversidade. As áreas de baixa densidade do interior deben ser obxecto de 

especial atención para aproveitar os seus recursos e potencialidades. A cohesión 

territorial precisa da solidariedade entre todos para ser un  elemento de 

desenvolvemento. 

 

5.3.1.2 A ordenación territorial en áreas funcionais 

Os desafíos do presente esixen repensar o modelo territorial. Non se trata de crear 

novas estruturas administrativas, co seu correlato de burocracia e normativa. Trátase 

de atopar fórmulas de creación de áreas funcionais que permitan as cidades desbordar 

os seus marcos administrativos tanto internos como externos. A cooperación 

territorial transfronteiriza é un factor importante de competitividade que contribúe a 

diminuír a fragmentación económica, social e ecolóxica, creando confianza mutua e 

capital social. A creación dunha rexión funcional transfronteiriza, co apoio e a 

colaboración dos respectivos gobernos nacionais, é un dos piares esenciais dese novo 

modelo. A existencia dunhas directrices de planificación territorial conxuntas pode ser 

o primeiro banzo que permita tirar mellor partido dos nosos recursos, evitar 

duplicidades e compartir servizos e equipamentos. 
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5.3.1.3 Accesibilidade 

A pesares do moito camiño andado nas últimas décadas seguimos a ter problemas de 

accesibilidade. É o caso do acceso ao último quilómetro en moitas das nosas cidades 

con consecuencias económicas e ecolóxicas graves. É o caso das infraestruturas 

ferroviarias que cómpre modernizar, coa liña do Miño como paradigma. É o caso da 

conexión coas grandes liñas europeas de transporte ferroviario de mercadorías, un 

desafío clave para o futuro desenvolvemento da Eurorrexión. É o caso do 

desenvolvemento e da operatividade da rede de infraestruturas loxísticas para poder 

tirarlle todo o partido a maritimidade, un dos principais activos deste territorio. Pero, 

nos tempos actuais, as infraestruturas de transporte non son o elemento único que 

determina a accesibilidade dun determinado espazo. As infraestruturas de 

comunicación son tan ou máis importantes, se cabe. Neste sentido, cómpre estender a 

banda ancha de calidade á totalidade do territorio e resolver definitivamente os 

problemas derivados do roaming.  Finalmente, tamén cómpre considerar outra 

dimensión da accesibilidade, a accesibilidade aos servizos. 

 

5.3.1.4 Mobilidade 

Alcanzar unha mobilidade eficaz e eficiente no conxunto do territorio e, moi 

especialmente, nas cidades é un piar básico para o desenvolvemento intelixente e 

sostible. Neste sentido, cómpre facer un esforzo importante por mellorar o transporte 

de proximidade para incrementar a competitividade do tecido produtivo e 

incrementar a calidade de vida da cidadanía. O fomento da mobilidade non 

motorizada é unha imperiosa necesidade se queremos reducir a pegada de carbono e 

acrecentar a saúde das xentes. Resolver os problemas das persoas con mobilidade 

reducida é outra cuestión vital para a integración social e o respecto efectivo do 

principio de igualdade. Explorar as potencialidades da mobilidade colaborativa, sen 

menoscabo dos lexítimos dereitos de ninguén, tamén debe formar parte do traballo de 

reflexión da axenda urbana. Sen dúbida a mobilidade é un dos campos no que a 

metodoloxía smart está chamada a dar bos e grandes froitos.  
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5.3.1.5 Intermodalidade e conectividade 

A aposta decidida por un sistema de transporte intermodal debe transcender a 

confluencia física dos diferentes modos de transporte dentro das cidades. Este é un 

requisito fundamental pero a intermodalidade ten que ir máis alá e contemplar tamén 

que a propia mobilidade urbana sexa intermodal, a través da coordinación de horarios 

e frecuencias dos distintos modos de transporte, por exemplo. Polo que atinxe á 

conectividade temos o desafío pendente da coordinación da conectividade dos catro 

aeroportos cos principais aeroportos hub europeos, así como o establecemento dunha 

competencia ordenada que garante a súa sostenibilidade económica e utilidade social. 

O mesmo cabe afirmar do sistema portuario, tanto no ámbito das mercadorías como 

no dos pasaxeiros, de turismo de cruceiros, por exemplo. Sen dúbida a conexión de 

calidade coas redes de transporte ferroviario europeo de mercadorías é un dos 

desafíos nucleares da próxima década para a Eurorrexión e o seu futuro. 

 

5.3.1.6  Planificación urbana 

En paralelo coa ordenación territorial en áreas funcionais, e respectando 

escrupulosamente o principio de subsidiariedade, cómpre harmonizar metodoloxías 

de planificación urbana que procuren limitar ao máximo o crecemento da cidade 

difusa co correspondente incremento do gasto público e privado en mobilidade e 

servizos. Sendo máis ambiciosos é conveniente a procura do reequilibrio entre zonas 

residenciais e zonas laborais para reducir o número de desprazamentos diarios. Do 

éxito no deseño urbano das cidades vai depender o seu atractivo e, xa que logo, a súa 

capacidade de liderado e o seu dinamismo económico. A planificación urbana xoga 

tamén un papel decisivo na integración social e na seguridade. Evitar a formación e 

consolidación de barrios excluídos que propenden á creación de nichos culturais que 

dificultan a integración pasa por unha distribución intelixente dos servizos e dos 

equipamentos.  
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5.3.2. A cidade competitiva: crecemento e emprego 

As cidades deben definir modelos de desenvolvemento segundo a súa actividade económica e 

as súas potencialidades, dentro dunha estratexia rexional de especialización intelixente 

compartida. Unha das leccións máis dramáticas desta longa crise é que se pode producir 

crecemento económico sen creación de emprego significativa ou cun emprego de moi baixa 

calidade. A economía urbana actual non garante traballo para todos. Se esa tendencia se 

consolidara a segregación da parte máis débil da sociedade medraría perigosamente. A 

creación de emprego estable, ao abrigo da deslocalización derivada da globalización, e de 

calidade ten que ser un indicador claro da competitividade do sistema urbano. Cómpre 

repensar o papel das cidades na creación de emprego e tratar o tema relativo a si é a cidade, 

en tanto que administración pública, a que debe crear emprego ou, por contra, a cidade debe 

crear as condicións adecuadas para que as empresas creen emprego de calidade. 

 

5.3.2.1. Marketing territorial urbano 

As cidades teñen que xogar un papel determinante na configuración da estratexia 

rexional de especialización intelixente e, desde logo, no seu desenvolvemento si se 

pretende que sexa unha ferramenta útil e eficaz. Ata o de agora, as autoridades 

nacionais e rexionais non lle teñen concedido aos poderes locais o protagonismo 

necesario e esta é unha eiva que cómpre emendar. Ao mesmo tempo, as cidades 

teñen que tirar un partido maior do marketing territorial como instrumento de 

competitividade, comezando por establecer, cadansúa, un perfil e imaxe de marca que 

non sexa excluínte. No mundo dos mercados globais a marca, o logo co que se 

identifica algo, resulta dunha importancia capital. Acertar na especialización require 

estudos e reflexións que se poden abordar de xeito máis doado desde a perspectiva 

dunha axenda urbana. 
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5.3.2.2. Innovación  

O crecemento intelixente asenta nunha circia aposta pola innovación como panca de 

desenvolvemento.  Innovar desde os recursos naturais endóxenos e do capital humano 

dispoñible, partindo da máxima de facer o que se sabe facer por tradición pero doutro 

xeito, é a mellor garantía que atopar o nicho propio dentro da globalización. Innovar 

así é competir. A actuación conxunta da cuádrupla hélice das empresas, as 

administracións, os centros de investigación e as organizacións da sociedade civil ten 

que ser a base que permita avanzar na innovación tecnolóxica. Sen esquecer que esta 

resulta improdutiva se non ven acompañada dun esforzo simultáneo de innovación na 

cultura empresarial e na relación entre os catro membros da hélice.  Cómpre crear un 

caldo de cultivo que propicie a innovación a partires da educación, da formación e do 

capital relacional. A innovación tecnolóxica é, talvez, a que conta con maior visibilidade 

pero a innovación ten ser tamén institucional, social e dos servizos. A innovación ten 

que ser un clima. 

 

5.3.2.3. Turismo 

Tanto a RIS3 de Galicia como a RIS3 do Norte de Portugal entenden o turismo como un 

dos sectores estratéxicos, cunha clara potencialidade de ser un sector locomotora que 

tire doutros. Contamos cun produto con imaxe de marca moi potente, o(s) Camiño(s) 

de Santiago que ademais articula todo o territorio facendo del un destino turístico. O 

turismo poder vir a ser un potenciador do equilibrio territorial ao axudar a por en valor 

extensas áreas de baixa densidade demográfica con abundantes recursos susceptibles 

de explotación turística. O(s) Camiño(s) de Santiago son facilmente conectables co 

patrimonio gastronómico, onde hai outra imaxe internacional moi potente, os viños de 

Porto ou os cada vez máis coñecidos viños das denominacións de orixe de Galicia. Así 

mesmo, pódese conectar a peregrinación coa diáspora migratoria alén mar, 

contribuíndo a unha promoción exterior conxunta do territorio. Unha programación 

común do turismo ― na liña de dúas rexións, un destino ― resulta un instrumento de 

competitividade que cómpre explotar ao máximo. 
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5.3.2.4. Cultura e territorios creativos 

Se o patrimonio cultural material é un apoio fundamental para o desenvolvemento 

dun turismo de calidade con alto valor engadido, o patrimonio cultural inmaterial é a 

fonte da que manan as industrias culturais creativas. Unhas industrias que son capaces 

de verter eses alicerces propios na canle da universalidade. A cultura é unha das 

industrias máis protexidas de procesos de deslocalización e capaz de xerar altos 

valores engadidos. O fomento da creatividade é un produto da educación formal, 

desde logo, pero sobre todo dun clima de apoio aos creadores e aos artistas. Non só 

institucional  se non sobre todo social. As cidades son o entorno ideal para animar ese 

clima de creatividade. A proximidade cultural das dúas rexións permite tirar un óptimo 

partido das estratexias de cooperación e das vantaxes do aumento de escala 

conseguinte. Como no campo anterior do turismo, a internacionalización deste sector 

pode contar co empurre inicial da proxección histórica dos dous pobos cara outros 

continentes.    

 

5.3.2.5. Maritimidade 

Tamén neste caso coinciden os RIS3 das dúas rexións en apuntar cara o mar e as súas 

actividades económicas como singularidade a aproveitar e a explotar. A maritimidade 

é un factor de competitividade nuclear para este territorio. Un dos mellores 

instrumentos para superar as desvantaxes da súa situación periférica  si se saben 

aproveitar as oportunidades de comunicación e apertura as grandes rutas do comercio 

mundial e das súas futuras autoestradas. Tamén o mar ten que ser un dos elementos 

básicos do futuro industrial que se ten que coidar e pular a través da experiencia do 

sector naval adaptado as necesidades que as novas actividades económicas marítimas 

está xerando ou a través da experiencia de transformación industrial dos seus recursos 

pesqueiros. As posibilidades do mar como fonte de novos alimentos, de novos 

medicamentos e de novas enerxías renovables tamén teñen que ser avaliadas desde a 

Eurorrexión. 
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5.3.2.6. Emprego 

Sen adiantar o que debe ser froito da reflexión colectiva sobre o papel das 

administracións públicas urbanas na creación de emprego, si parece claro a 

conveniencia de  contar con infraestruturas que favorezan ese obxectivo, como poden 

ser as escolas de emprendedores ou os viveiros de empresas e as estruturas de 

cooperación público-privada mediante consorcios, clusters ou fundacións, por 

exemplo. Ao mesmo tempo, débense eliminar os atrancos administrativos a hora de 

crear empresas, especialmente cando se trata de favorecer o emprendedorismo social. 

As cidades teñen que explotar ao máximo o capital relacional interno e externo do seu 

sistema urbano. Sen esquecer que a educación e a formación son unha base moi sólida 

para estimular o emprego e a iniciativa empresarial que o ten que xerar. Para ser 

competitivas as cidades teñen que ser atractivas para os investidores e crear esas 

condicións é unha tarefa común. 

 

 

5.3.3. Cidade integradora e participativa: a nova sociedade 

Unha das consecuencias máis destacadas desta crise é o incremento notable das 

desigualdades sociais. A fenda social aumenta a poboación en risco de pobreza, xusto o 

contrario do que se pretendía alcanzar coa estratexia Europa 2020 que quería que esa ameaza 

afectase a 20 millóns de persoas menos. Cómpre ir cambiando a tendencia para poder volver 

ao obxectivo previsto. Por outra parte, unha das maiores debilidades da Eurorrexión é a súa 

evolución demográfica caracterizada por avellentamento crecente cun índice de dependencia 

senil cada vez máis acusado, grazas a unhas taxas de relevo xeracional cada vez menores. Isto 

xera fortes tensións nas políticas sociais en tempos de dificultades das finanzas públicas e 

consolidación fiscal. Resulta imprescindible asegurar a participación cidadá e a implicación dos 

interesados nos traballos necesarios para alcanzar un desenvolvemento sostible e socialmente 

inclusivo.  
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5.3.3.1. Demografía, saúde, política social e inclusión 

O principio de igualdade esixe a solidariedade cos sectores sociais máis vulnerables á 

pobreza. Mesmo aos novos tipos de pobreza como é o caso da pobreza enerxética que 

se fixo pública con esta crise. Sen dúbida, o ideal é que as políticas sociais públicas 

sexan preventivas e non paliativas, pero as veces estas últimas son necesarias. Os 

vellos, os nenos, os mozos, os parados, os inmigrantes son destinatarios claros das 

políticas sociais inclusivas. Cómpren políticas que favorezan o avellentamento activo 

que permita seguir aproveitando en beneficio de toda a sociedade as súas 

capacidades. Á infancia cómpre asegurarlle un crecemento saudable e espazos e 

actividades lúdicas e as súas familias incentivos para mudar as taxas de natalidade. Á 

mocidade hai que darlle esperanza, con programas educativos vinculados coa 

empregabilidade apostando polo e-learning ao longo da vida, e integrala na 

participación democrática. Debería haber nas cidades programas deportivos para 

todas as idades, programas de educación musical, programas de voluntariado social, 

programas de teleasistencia e telemedicina. Por último, tamén se debería fomentar o 

asociacionismo cultural e deportivo. 

 

5.3.3.2. Multiculturalidade 

Infelizmente non hai na Eurorrexión unhas taxas de inmigración destacadas, mesmo 

nos últimos anos rebrotan con forza os vellos hábitos da emigración que foran sinal de 

identidade tanto de Galiza como do Norte de Portugal na contemporaneidade. Non 

obstante, o horizonte da axenda urbana nun mundo global ten que contemplar 

necesariamente a variable da inmigración urbana para atallar os problemas que dela 

se poden derivar converténdoos en oportunidades. Cos inmigrantes, respecto e 

tolerancia coa obriga de integración nas regras de xogo e na convivencia. Pero a 

multiculturalidade vai máis alá da inmigración. O potencial creativo das cidades fai 

nacer culturas e subculturas urbanas diferenciadas que cómpre evitar que se 

transformen en guetos pechados e excluíntes. A integración desas diversas culturas e 

subculturas urbanas forma parte tamén do campo de traballo da multiculturalidade. 

Ao final, as cidades son espazos de convivencia ou non son. 
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5.3.3.3. Seguridade 

Talvez unha achega importante da axenda urbana consiste en transformar a 

seguridade nas cidades nun elemento de percepción positiva. Velo como un piar 

sustentador da convivencia e non como un conxunto de actuacións represivas e 

limitadoras dos dereitos individuais e colectivos. Sen seguridade unha cidade non é 

competitiva e a integración e a participación son a mellor fórmula para ancorar a 

seguridade como instrumento de convivencia. Cómpre deseñar accións que permitan 

interiorizar que a seguridade non é unha competencia exclusiva das autoridades se 

non que é un desafío compartido. Trátase de traballar coa urbanidade e co sentimento 

de comunidade como método válido para conseguir unhas cidades seguras, máis que 

polo medo ao castigo, polo convencemento colectivo de formar parte dunha 

comunidade que gaña sempre que non exclúa. Tamén debe formar parte da 

seguridade un bo programa de protección civil e de voluntariado neste eido. 

 

5.3.3.4 Rehabilitación urbana 

A cartografía dun mapa de barrios e espazos degradados pode ser o primeiro banzo 

deste campo de traballo. Despois é necesario implementar programas de 

rehabilitación deses barrios deteriorados para que non sexan foco de marxinalidade 

social, económica e cultural. Desde logo, os cascos históricos teñen que ter un especial 

tratamento. Unha rehabilitación exitosa destes espazos, preñados de patrimonio 

histórico e cultural, acostuma ser exemplo de cómo converter un problema nunha 

oportunidade de actividade e dinamismo económico. A rehabilitación urbana debe ir 

acompañada de políticas de equilibrio dotacional de equipamentos colectivos no 

conxunto da cidade e non só en determinados centros. Así mesmo, para que a 

rehabilitación teña máis posibilidade de éxito social cómpre fomentar o comercio de 

proximidade nos barrios non centrais, colaborando ao mesmo tempo cunha 

mobilidade urbana máis sostible e ecolóxica. Por último, cómpre non esquecer que a 

rehabilitación urbana é tamén un instrumento eficaz no aforro de solo e no 

acoutamento da cidade difusa. 
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5.3.3.5. Gobernanza e sociedade civil 

Sen participación e implicación da cidadanía, da sociedade civil, dificilmente se poden 

alcanzar os obxectivos da axenda urbana. A nova gobernanza ten que abrir canles de 

participación que permitan aos actores interesados contribuír activamente na 

elaboración e formulación das políticas urbanas e mesmo delegar aspectos da 

implementación efectiva desas políticas. Non obstante, cómpre ter presente que a 

democracia esixe responsabilidade política aos xestores libremente elixidos. É dicir, a 

toma de decisións debe corresponder sempre ás autoridades, neste caso locais. 

Aquilatar o espazo de actuación do poder local democrático e da sociedade civil é o 

comezo imprescindible para mellorar a gobernanza das cidades e a participación 

cidadá. O fomento do asociacionismo veciñal, facendo del berce de educación 

democrática, pode ser moi útil sempre que ese fomento non se converta en 

articulación dun clientelismo político partidario. A descentralización dos servizos 

administrativos nos barrios e distritos do sistema urbano pode axudar na 

configuración da nova gobernanza. 

 

5.3.3.6. Políticas de comunicación 

A revolución informática das últimas décadas está a mudar por completo a 

comunicación e a súa interacción co vivir cotiá das persoas. A cidadanía recibe cada 

vez máis información e ten esixencias cada vez maiores. O auxe espectacular das redes 

sociais e de instrumentos futuros aínda por chegar non pode nin debe ser ignorado 

como instrumento de participación. A axenda urbana ten que reflexionar sobre este 

aspecto crucial e presentar propostas de uso eficiente das novas tecnoloxías ao servizo 

da cidadanía. Nesta liña poden ser interesantes programas de e-participación na 

xestión pública pensados para facilitar a comunicación entre a sociedade, os medios 

de comunicación e a administración; programas de e-control da xestión pública cos 

mesmos actores que permita unha transparencia real das administracións e facilite o 

labor crítico dos medios de comunicación nunha sociedade libre e democrática; 

programas que permitan a elaboración de orzamentos participativos, tendo as 

autoridades locais a última palabra e a responsabilidade democrática de decidir.    
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5.4.4.  Cidade ecolóxica: o desafío da sostibilidade 

Os ecosistemas urbanos están baixo presión. A expansión das cidades, o selado do solo e a 

sobreexplotación dos recursos naturais son unha ameaza real para o crecemento intelixente, 

sostible e integrador e para a saída da crise. A redución da pegada de carbono é moi 

importante para facer das cidades espazos ecolóxicos e saudables pero cómpre ir moito máis 

alá. Cómpre enfocar os temas medioambientais e os enerxéticos desde unha perspectiva 

cooperativa na que a suma de actuacións repercuta no conxunto do desenvolvemento urbano. 

A eficiencia enerxética, o uso racional dos recursos naturais, o tratamento sostible dos 

residuos son partes dun mesmo proceso. A axenda urbana tamén debe contemplar unha 

reflexión profunda sobre as paisaxes urbanas que queremos e debemos ter nas cidades. 

Cidades pequenas e medianas, como as da Eurorrexión, poden ser florecentes e dinámicas se 

apostan pola rexeneración verde e converten esa aposta nun activo para a súa 

competitividade e para a creación de emprego. 

 

5.4.4.1. Residuos  

A reciclaxe ou a eliminación de residuos é un dos problemas máis importantes que 

enfrontan as autoridades locais. Tanto polo seu elevado custo como polas 

repercusións ambientais en forma de contaminación do aire, dos solos e das augas. É 

obvio que é necesario afrontar o síndrome NIMBY7 ― Not in my backyard ―  que 

dificulta moitas veces solucións idóneas a través da transparencia, do liderado, da 

educación e da concienciación.  A participación e a responsabilidade das autoridades 

locais na formulación dun modelo cooperativo de xestión de residuos sólidos urbanos, 

mesmo a nivel transfronteirizo, pode axudar na resolución do problema. A reciclaxe, 

con fins enerxéticos, tamén é unha opción a explorar, xa sexa de residuos de biomasa, 

xa sexa de residuos orgánicos a través de plantas de  biogas.  Por suposto, isto esixe, 

previamente, unha educación ambiental no uso e reciclaxe de residuos domésticos, 

mesmo con incentivos selectivos negativos se fora mester. Por último, aínda que non 

                                                           
7
 Síndrome que consiste na reacción que se produce entre determinados cidadáns que se organizan para 

enfrentarse aos riscos que supón a instalación no seu entorno inmediato de certas actividades ou 
equipamentos que son percibidos como perigosos debido as súas externalidades, pero sen oporse ás 
actividades en sí mesmas. 
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se trate dun residuo sólido e visible, tamén cómpre reducir de xeito moi notable a 

contaminación acústica para mellorar a salubridade das cidades. 

 

5.4.4.2. Uso eficiente dos recursos naturais 

As características climáticas e botánicas da Eurorrexión fan difícil concienciar as xentes 

de que a auga é un ben escaso. A axenda urbana ten que contemplar actuacións para 

aforrar auga, especialmente por parte das administracións públicas como medida 

exemplarizante; reciclar as augas grises para destinalas a usos industriais, agrícolas e 

de xardinería en épocas de seca tamén ten que ser previsto; favorecer o normal 

funcionamento do ciclo hidrolóxico mantendo ao máximo a pureza do aire e da propia 

auga é unha política de uso eficaz dun recurso escaso. O saneamento de todas as 

canles fluviais que escorren no mar resulta fundamental para preservar a calidade das 

augas mariñas e dos seus recursos, algo decisivo nun territorio que ten tanto que 

gañar mirando ao mar. O aire limpo é outro recurso natural imprescindible para unha 

vida saudable. A axenda urbana ten que conter programas de limitación, o máis 

grande que sexa posible, da contaminación a través da aplicación de métodos smart á 

mobilidade e a emisión de gases contaminantes. Por último, tamén cómpre facer un 

uso racional do solo. Ao final trátase de preservar a biodiversidade, o patrimonio máis 

importante que temos recibido e que debemos legar. 

 

5.4.4.3. Eficiencia enerxética 

Seguindo as pautas da estratexia Europa 2020, a eficiencia enerxética ten tres ámbitos 

fundamentais de actuación. Desde logo, cómpre comezar polo aforro de enerxía desde 

as administracións públicas. Ese aforro na iluminación pública e nos edificios oficiais é 

unha das mellores demostracións para conseguir o aforro individual. Capítulo especial 

merece o transporte público. Aquí non se trata só de aforrar enerxía directamente, 

trátase de desincentivar o transporte privado nas cidades mediante unha xestión 

eficaz do transporte público. Si se ten éxito neste ámbito mátanse varios paxaros dun 

tiro. En efecto, redúcese a emisión de gases de efecto invernadoiro, mellórase a 

mobilidade co conseguinte aforro de tempo e incremento de competitividade do 

sector produtivo,  créanse postos de traballo dunha grande estabilidade. O segundo 
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ámbito de actuación da eficiencia enerxética pasa pola redución do consumo de 

combustibles fósiles dos que este territorio, como a maioría da UE, é absolutamente 

dependente cos riscos para estabilidade financeira e xeopolítica que iso comporta; as 

administracións públicas teñen que ser as alumnas avantaxadas neste proceso de 

redución de uso. Por último, o terceiro ámbito de actuación da eficiencia enerxética 

pasa polo estímulo á produción e uso de enerxías renovables pero sen cometer os 

erros da etapa anterior desde as administracións públicas. 

 

5.4.4.4. Paisaxe urbana 

As cidades teñen que ser espazos habitables. A interacción entre o home e os recursos 

naturais xera a paisaxe urbana que faga iso posible. Construír a cidade desde a 

perspectiva dunha paisaxe urbana participativa, sostible e amable contribúe a detectar 

as carencias e axuda a resolver os problemas de integración social e de integración 

territorial coa contorna. O deseño dos espazos públicos resulta clave para facilitar a 

participación e a convivencia e o desenvolvemento da actividade económica. A 

existencia de corredores e cintos verdes non só fai visualmente atractivas as cidades, 

tamén as fai saudables e competitivas.  Unha arquitectura urbana de calidade 

configura un espazo agradable para vivir e traballar. A rehabilitación e conservación do 

patrimonio edificado cualificado facilita a identificación das xentes coa súa cidade e 

cos seus desafíos. Acertar no deseño e na conformación da paisaxe urbana, e na súa 

sinalética, permite reducir a contaminación acústica e lumínica ao tempo que anima á 

convivencia e ao contacto entre as persoas. Ademais a rexeneración verde da cidade 

pode contribuír á creación de emprego sostible. 
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5.5.5. Concellos eficientes: a nova administración local 

A axenda urbana debe propor un(s) modelo(s) de cidade, coas súas marcas singulares e coa 

súa especialización intelixente. Dentro dese modelo un aspecto fundamental ten que ser a 

función da administración e dos poderes e autoridades locais. Desde logo cómpre acreditar 

nunha democracia urbana participativa pero as autoridades teñen que exercer un liderado 

habilitador para que as cidades sexan competitivas, integradas e sostibles. Ao mesmo tempo, 

debe conseguirse unha administración local máis eficiente, sen excesiva carga burocrática e 

cunha transparencia indiscutida. A cidade pos-crise vai mudar moitas cousas se quere dar unha 

resposta acertada e avanzar por vías de crecemento e emprego. Afondar na súa condición de 

foro democrático no que toda a cidadanía se sinta comprometida e teña un papel que xogar é 

unha das misións que se lle debe esixir aos concellos. Uns concellos que teñen que concretar 

máis e mellor as súas competencias e os recursos financeiros cos que facerlle fronte. 

 

5.5.5.1. Gobernanza horizontal e vertical 

Novas formas de gobernanza vertical poden pasar por formatos multinivel para 

xestionar distintos territorios funcionais e garantir a contribución equilibrada e 

coordinada dos axentes locais, rexionais, nacionais e europeos dentro do máis 

absoluto respecto polo principio de subsidiariedade. En xeral, en toda a UE, camíñase 

desde un modelo urbano disperso, segregado e excluínte cara outro compacto, 

complexo  e incluínte.  Si se quere traballar pola cohesión territorial, desde unha 

perspectiva integrada, atopar o xusto reparto de funcións e competencias entre os 

distintos niveles administrativos é básico. En todo caso, parece evidente que cómpre 

incrementar a presenza das cidades na elaboración das políticas con dimensión urbana 

tanto nacionais como europeas. Pero as autoridades locais e os concellos teñen que 

promover, ao mesmo tempo, novas fórmulas de gobernanza horizontal que integren 

as iniciativas locais compartidas e coorganizadas polos ciudadanos, empresas e 

institucións da sociedade civil antes da toma de decisións. Instrumentos como a e-

administración e o e-control poden contribuír a elo, nomeadamente entre a mocidade 

que está chamada a xestionar o futuro. 
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5.5.5.2. Eficiencia administrativa 

As crises profundas acostuman ser tempos para repensar moitas estruturas que se 

consideran un lastre para o desenvolvemento e a saída da crise. Sen dúbida a 

administración pública, en xeral, e a local, en particular, forman parte deste debate. As 

posturas, as veces, son extremas. Hai quen defende que deben ser reducidas a mínima 

expresión pois só son un estorbo ao dinamismo da sociedade civil e quen, por el 

contrario, defende o seu incremento de volume como única vía de garantir unha 

sociedade solidaria e sen exclusións. A axenda urbana ten camiño dabondo entre esas 

dúas tendencias para perfilar un novo modelo de administración que sexa máis áxil, 

desde logo, aproveitando a imparable dixitalización que obriga a facer novas axendas 

moi alixeiradas de burocracia inútil nestes días; para pedir que sexa máis transparente 

nos seus procedementos, nas súas resolucións e nos seus resultados e, así, ser 

percibida como unha fonte de lexitimidade e non como un niño de privilexio; para 

pedir que sexa máis dilixente na xestión do gasto e do patrimonio público, algo básico 

en tempos de restricións orzamentarias nos que compre saber facer máis con menos, 

esquecéndose de disparar con pólvora de Rei, dunha vez por todas; para pedir que 

renda contas residenciando os seus actos. Perfilar, en fin, un novo modelo de 

administración local. 

 

5.5.5.3. Financiamento 

Nas últimas décadas os concellos viron medrar a delegación de servizos doutras 

administracións sen o correspondente incremento do seu financiamento público. Por 

outra parte, a sociedade demanda máis servizos cada vez e en conxunturas críticas 

como a actual con máis forza. Todo debe ser cuestionado. Os ingresos proceden, moi 

maioritariamente, dos impostos e a marxe de incremento por esa vía é reducida. 

Cómpre explorar novas fontes de financiamento sen desbotar ningunha por pequena 

que pareza: fondos comunitarios, préstamos, explotación máis eficaz do patrimonio 

municipal, mecenado, parcerías público-privadas. Os gastos teñen capítulos máis 

alongados e, xa que logo, teñen unha marxe de actuación máis ampla. Trátase de 

establecer prioridades xerarquizadas en beneficio tanto dos máis vulnerables como do 
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crecemento económico do conxunto da sociedade, aínda que pareza un equilibrio 

difícil. A eficacia na xestión do gasto vai ser determinante no futuro financeiro dos 

concellos. Ás autoridades locais cómpre esixirlles as maiores virtudes cívicas e, se fora 

necesario, responsabilidades patrimoniais. A confianza da cidadanía é clave para unha 

xestión eficaz. 

 

5.5.5.4. Estruturas de redes e lobby 

Os documentos máis significativos emanados desde as institucións e órganos 

comunitarios no debate sobre a axenda urbana europea fan fincapé na idoneidade da 

constitución de redes de cidades para solucionar problemas comúns (transporte, 

ordenación do territorio, promoción económica, etc) e para difundir boas prácticas que 

poden ser adaptadas noutros territorios. A historia do Eixo Atlântico, entre outras 

cousas, ten demostrado outra variable positiva da cooperación en rede: que o traballo 

en rede das cidades incrementa notablemente a súa capacidade de lobby. Trátase de 

influír nas axendas públicas e nas políticas urbanas dos poderes nacionais ou europeos  

para que incorporen aquelas prioridades previamente acordadas polos membros da 

rede.  O tamaño mediano e pequeno das cidades da Eurorrexión , así como a ausencia 

de capitais no seu espazo, esixe gañar escala para poder participar con capacidade na 

gobernanza multiescalar que pode definir de xeito moi marcado o vivir cotiá e a 

calidade de vida das persoas, tanto do ámbito urbano como rural de ámbolas dúas 

rexións. 
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6. BREVE SÍNTESE CONCLUSIVA 

Más de 360 millóns de persoas viven, en Europa, en cidades. Isto é mais de dous terzos da 

poboación europea total. Estas áreas urbanas fan fronte a grandes retos relacionados coa 

mobilidade, o emprego, a economía, o medio ambiente ou a vivenda, entre outros. Neste 

marco, unha axenda urbana debe contribuír a integrar mellor todas estas cuestions que 

afectan as cidades no proceso de elaboración de políticas. 

Este proceso, en Europa, está en marcha dende 1997 aínda que so foi relanzado en 2011, a raíz 

das demandas dos axentes interesados acerca da necesidade de ter en conta e integrar as 

cidades á hora de deseñar e por en práctica as políticas europeas, de maneira que estas se 

adapten as súas necesidades. 

Neste contexto, e chegados ao final deste documento marco perece clara a conveniencia de 

abordar, dende o sistema urbano da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a elaboración 

dunha axenda urbana concibida como unha oportunidade de reflexión para saír ben situados 

na etapa postcrise; como un instrumento para converter as cidades en núcleos do crecemento 

intelixente, sostible e integrador; como un referente integrador do esforzo colectivo de todos 

os axentes implicados na mellora da calidade de vida da cidadanía e no atractivo dos 

territorios co liderado das cidades; e, sobre todo, como un proceso participativo e aberto de 

discusión e de debate. 

A axenda urbana non é un capricho de alcaldes ou técnicos que queren estar a última dos 

temas europeos. É unha necesidade que reporta beneficios tanxibles ao conxunto da cidadanía 

porque as cidades xogan un papel clave na aplicación das políticas públicas e deben 

coordinar a actuación local de todas esas políticas. A axenda urbana permite unha 

concentración intelixente de recursos e obxectivos. Permite conferirlle un marcado sesgo 

social ás políticas públicas que faga posible a rexeneración da vida urbana e facilite a 

convivencia. Permite, tamén, a configuración de identidades colectivas democráticas 

compartidas por unha maioría moi ampla e coas que todos se poidan sentir cómodos. 

A axenda urbana do sistema urbano da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, ou o que é o 

mesmo, a Axenda Urbana do Eixo Atlântico ten que inserirse no marco das políticas da Unión 

Europea porque ese é o contexto no que as súas cidades teñen que xogar as súas bazas nos 

mercados globais. As institucións comunitarias reiniciaron o debate da Axenda Urbana en 2011 

e, polo de agora, teñen xurdido dúas aproximacións posibles cara unha axenda urbana. Por 
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unha parte, hai quen considera que debe ser un novo método de traballo. Por outra parte, hai 

quen pensa que debe ser unha estratexia, con prioridades a longo prazo e directrices 

operativas a curto. De ambas opinións cabe tirar proveito e entender a axenda urbana como 

un proceso continuo. 

O Eixo Atlântico ten unha acreditada experiencia na planificación estratéxica, mesmo en non 

poucos casos adiantándose ao que logo se converteron en orientacións e acordos 

comunitarios. O primeiro estudo estratéxico foi quen de definir a nacente asociación de 

municipios transfronteirizos como un sistema urbano que tiña que ir máis aló dun novo lobby 

que sumar aos centos de existentes no ámbito comunitario. Con estas bases, o sistema urbano 

foi quen de se consolidar nun escenario no que abondan os exemplos de estruturas de 

cooperación efémeras ou que só existen en páxinas web non actualizadas. Os segundos 

estudos estratéxicos permitiron incidir no concepto de cidadanía como suxeito último das 

políticas urbanas e na importancia decisiva de dotar ao tecido produtivo de innovación e 

competitividade e axudaron a  acometer a ampliación interna do Eixo a novas cidades que 

completasen a malla do sistema urbano eurorrexional e a proxección internacional do mesmo. 

O corolario dos estudos que foi a Axenda Estratéxica supuxo unha anticipación ao actual 

desafío lanzado desde Bruxelas e un capital simbólico e cultural que converten ao Eixo nun 

actor moi lexitimado para abordar a elaboración da Axenda Urbana do sistema urbano da 

Eurorrexión.  

A Axenda Urbana non pretende ser un marco ríxido de actuación senón ser o resultado dun 

proceso participativo no que todas as cidades estean representadas e que de lugar a unha 

ferramenta facilitadora para o desenvolvimento e posta en práctica das súas políticas, creando 

sinerxías co seu entorno. 

Finalmente, compre salientar que a Axenda Urbana do Eixo Atlântico, ao ser transfronteiriza, 

será unha práctica única en Europa, dando gran visibilidade ao Eixo e os seus membros,   

colocando ás cidades do Eixo como abandeiradas deste proxecto europeo. Temos a 

oportunidade de encabezar o proceso que, sen dúbida, marcará a tendencia da política urbana 

europea a partir de agora. É a nosa obriga e responsabilidade tirar proveito dela. 

 



   

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Esquema Operativo para a Elaboración da Axenda 

Urbana do Eixo Atlántico 



 

 
 

AXENDA URBANA DO EIXO ATLÁNTICO 

Figura 1 – Esquema do proceso de elaboración da Axenda Urbana do Eixo Atlantico  

Axenda Urbana do Eixo Atlántico para un Sistema Urbano 

Intelixente 
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