
 

Nota sobre o relatório de atividade de 2015 

Agosto de 2015 Projeto 

Estratégia atlântica: uma dimensão urbana 

A Estratégia urbana atlântica foi apresentada aos 

membros da CCAA durante a Assembleia Geral XV 

que teve lugar em La Coruña em fevereiro de 2015. 

Esta estratégia é construída em torno de três temas: 

Cidades Criativas, Crescimento Azul e Verde e 

Inovação Social. 

O documento “ Estratégia Urbana Atlântica”, que 

visa a acompanhar a ação da CCAA, foi enriquecido 

com as alterações feitas pela Assembléia Geral, as novidades do Plan Junker e dos programas 

INTERREG e as diretrizes da declaração de Riga para uma Agenda Urbana Européia. 

Os grupos de trabalho serão estabelecidos desde setembro, com discussões sobre possíveis 

projetos, de acordo com os convites europeus (especialmente INTERREG Espaço Atlântico) 

que a CCAA segue mensalmente. 

Além disso, a CCAA tem participado em várias reuniões sobre os fundos estruturais e a 

Estratégia Marítima Atlântica como o encontro organizado pela DG MARE no Porto em 

Janeiro, a reunião do grupo de expertos sobre os fundos estruturais e de investimentos, em 

Bruxelas em abril, e as aprensetaçoes do mecanismo de assistência da estratégia atlântica em 

Paris em fevereiro, Santander em março, Lisboa e La Rochelle em junho. 

Implementação da Estratégia Urbana Atlântica: 

Um terceiro workshop do projeto que ATBrand foi realizado em Donostia, em abril, onde os 

participantes puderam discutir o branding e 

marketing das cidades atlânticas através da 

intervenção de expertos internacionais.  

O evento final será em setembro de 2015 em 

Dublin, líder do projeto e, em paralelo com a 

Assembléia Geral da CCAA. Este projecto é co-

financiado em 65% pelo FEDER (programa 

INTERREG Espaço Atlântico).  



Em Dublin, os parceiros do projecto e as cidades atlânticas aproveitar a oportunidade para 

discutir uma possível continuação usando as ferramentas apresentadas.  

Ferramentas como um questionário “Who’s Who” para as cidades atlânticas, um glossário 

sobre o Arco Atlântico, um guia de prêmios para as cidadese um outro sobre o uso de redes 

sociais, desenvolveram-se este ano. Da mesma forma, os expertos têm estudado o assunto da 

promoção conjunta das cidades atlânticas e também a revisão da competição “Cidade 

Atlântica do Ano” para tornar este evento mais visível. 

 

Os projetos URBACT "PREVENT" e “JOBTOWN” são concluídos em 2015, no entanto, dois 

outros projetos foram apresentados no último convite do programa URBACT, e estão 

esperando os resultados. O primeiro aspira a facilitar a mobilidade dos cidadãos, 

dependendo da topografia das cidades e a segunda visa melhorar a qualidade de vida 

urbana e a sua gestão com a visibilidade de indicadores urbanos mais eficazes. A CCAA 

continua o seguimento dos convites URBACT, bem como outros programas.  

Comunicação: 

Os web sites são atualizados com freqüência semanal e as redes sociais são usadas 

diariamente.  

Além disso, um novo logotipo deverá ser 

aprovado durante a XVI Assembléia Geral. 

Esta mudança acompanhada a criação de 

um novo site. Embora a CCAA mantém a 

mesma direção, o layout da página é 

diferente com mais facilidade de navegação. 

Isto tem um impacto sobre o formato do 

boletim que é emitido a cada dois meses, 

agora em quatro línguas da CCAA a mais de 

1000 assinantes.  

Uma empresa externa foi recrutada para o desenvolvimento de ferramentas de comunicação 

para o período de 2016-2018. Deve ser observada a criação de um gráfico incorporando os 

objectivos da CCAA, os seus valores e as suas missões. No contexto da promoção das 

cidades atlânticas feita pelo projeto ATBrand e a preparação do novo site, a CCAA mantém 

um álbum de cidades atlânticas em Pinterest.  

 



Networking: 

Ao longo do ano, a CCAA tem procurado expandir suas relações, de acordo com os tópicos 

suportadas. Em Janeiro, a CCAA reuniu-se com a Escola Européia Superior  de arte da 

Bretanha para desenvolver o tema das cidades criativas. Outras sessões foram realizadas 

com a câmara de comércio de Santiago de Compostela ou Bretagne Développement 

Innovation para apoiar a questão das cidades inovadoras. Uma reunião foi realizada em 

junho com a associação de Câmaras Agrícolas do Arco Atlântico sob as cidades verdes. Além 

disso, a CCAA, nos seus trabalhos de seguimento de programas europeus, participou em 

duas reuniões em Rennes; a primeira organizada pela região da Bretanha sobre os programas 

INTERREG em março e a segunda sobre as oportunidades do programa Horizonte 2020 no 

campo da saúde em junho. 

A CCAA continua trabalhando com a CECICN (a Conferência de redes europeias de cidades 

Interregionais e transnacionais). O CCAA está a cargo da Comunicação desta rede, presidida 

pelas cidades do Báltico. O nosso Presidente também é o Vice-Presidente desta plataforma 

que reúne mais de 500 cidades. 

 

 

 

 


