
 

Nota sobre o relatório de atividade de 2015 

Projeto- Janeiro 2016 

Estratégia atlântica: uma dimensão urbana 

A Estratégia urbana atlântica foi apresentada aos 

membros da CCAA durante a XV Assembleia Geral. 

Esta estratégia é construída em torno de três temas: 

Cidades Criativas, Crescimento Azul e Verde e 

Inovação Social. 

Esta Assembleia Geral irá identificar áreas de trabalho 

2016-2018 , para estabelecer os grupos de trabalho 

relevantes, com discussões sobre possíveis projetos, 

de acordo com os convites europeios (especialmente INTERREG Espacio Atlântico). 

Além disso, o CCAA tem participado em eventos internacionais, como Safer Seas em Brest 

ou a COP21 em Paris ou a reunião do grupo de expertos sobre os fundos estruturais em 

Bruxelas, em abril e Novembro. Sen esquecer as conferências sobre a Estratégia Atlântica em 

Porto en janeiro, Paris em fevereiro, Santander em março, Lisboa e La Rochelle em junho e 

Porto e Le Havre em novembro. 

Implementação de estratégia urbana Atlântica: 

 

O ultimo workshop para o projeto ATBrand foi realizado Dublin, em setembro. Os 

participantes puideram discutir a promoção do 

Arco Atlântico através da intervenção de 

expertos internacionais. Este projecto fora co-

financiado em 65% pelo FEDER (programa 

INTERREG Espaço Atlântico).  

Em Dublin, os parceiros do projecto e as cidades 

atlânticas aproveitaram a oportunidade para 

discutir uma possível continuação usando as 

ferramentas apresentadas e examinaron mais de dez propostas de projeto  



Comunicação: 

A competição “Cidade Atlântica de Ano” 

vai ser relançada na Assembleia Geral, com 

feche o 15 de setembro. A web sites é 

atualizada com freqüência semanal e redes 

sociais são usadas diariamente. Foi criado 

um novo site. O layout da página tem mais 

facilidade de navegação. Isto com um 

impacto sobre o formato do boletim mensal 

que é emitido a cada dois meses, agora em 

as quatro línguas da CCAA para mais de 

1000 assinantes.  

Deve ser observado a criação de um gráfico 

de computador incorporando os objectivos da CCAA, os valores e as suas missões. No 

contexto da promoção das cidades atlânticas do projeto ATBrand e da preparação do novo 

site, a CCAA mantém um álbum das cidades atlânticas no Pinterest.  

 

Networking: 

Entre setembro de 2015 e janeiro de 2016 foram realizadas reuniões em Rennes, Brest, Saint 

Nazaire , A Corunha, Santiago de Compostela , Santander, San Sebastian , Lisboa e Viana do 

Castelo. Para completar,  em Dublin, Bruxelas e Paris, têm sido realizados intercambios com 

Avilés, Gijon, Lorient, La Rochelle, Cork, Liverpool City Region, Dublin e Poitiers. 

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

temas. Em 2015, a CCAA reuniu-se com a Escola Europeia Superior de Arte da Bretanha,  a 

Câmara de Comércio de Santiago de Compostela, Bretagne Développement Innovations, a 

Associação de Câmaras Agrícolas do Arco Atlântico ou a Comissão Arco Atlântico entre 

outros.  

As relações foram reforçadas com outras redes do território Atlântico, como Blue Fish, a 

RIET, a RTA ou os Portos da Mancha. 

Além disso, a CCAA, na sua obra de seguimento de programas europeus, participou em tres 

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

INTERREG em março, a segundoa sobre as oportunidades do programa Horizonte 2020 no 

campo da saúde em junho e a terceira sob os programas regionais e de cooperação feita pela 

Rennes Metropole. 

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

Interregional e transnacional). A CCAA está a cargo da comunicação desta rede, presidida 

pelas cidades do Báltico. Nosso Presidente também é o Vice-Presidente desta plataforma que 

reúne mais de 500 cidades. 
 


