
 

 

 

 

 

Afirmação da estratégia _____________________________________________ 

A Estratégia Atlântica, nascida da mobilização dos territórios e redes 

atlânticas, iniciou o seu percurso.. Pela sua implicação em 

acontecimentos como a Conferência Atlântica de Lisboa centrada no 

crescimento azul ou ainda durante as apresentaçãos perante o Comité 

Economico e Social Europeu ou a Comissão Europeia, a CCAA 

confirma o seu estatuto de fórum urbano atlântico. 

Em paralelo, a rede publica regularmente documentos estratégicos e 

outros relatórios, fruto de um longo trabalho de investigação, 

contribuindo a aumentar a influência das 

cidades. A Estratégia Urbana Atlântica apresentada em Abril último 

marca uma viragem na afirmação da identidade das cidades 

atlânticas como motores de um desenvolvimento inovador, criativo 

e sustentável e, principalmente, urbano.  

A CCAA continuou a sua estreita colaboração com a CECICN, uma plataforma europeia de 

nove redes urbanas (600 cidades), a fim de integrar melhor a dimensão urbana na politica 

europeia e a cooperação territorial. Para reforçar a sua posição, a rede validou um acordo 

com a ONG Blue Fish sobre a promoção da pesca sustentável e responsável.  

No que respeita ao Programa Operacional INTERREG Espaço 

Atlântico, a CCAA interveio a diversos níveis indo do apoio a 

elaboração do programa até uma participação activa no Comité de 

acompanhamento. 

Grupos de trabalho_________________________________________________________________ 

A CCAA é uma força de proposta demostrada pela criação de 

grupos de trabalho. Sobre o exercício findo, três grupos de trabalho 

foram constituídos : as Cidades Criativas, o Marketing territorial 

Atlântico e as Actividades portuárias e da pesca.   

A fim de apoiar as suas posições, a CCAA participou nos grupos de 

trabalho Cities of Tomorrow e Fundos Estructurais (os dois da Comissão europeia-

Bruxelas), Turismo e cultura ea Estratégia Maritima Atlântica (Comissão Arco Atlântico), e 

Desenvolvimento sustentável (projeto europeu CLIMAATLANTIC).  

Nota acerca do relatório de actividade 2014 

2014 

 



 

 

Projectos inovadores__________________________________________________________________________ 

Entre os diferentes projectos da CCAA e dos seus membros, o lançamento de 

ATBRAND em 2014 marca uma viragem na estratégia de promoção das 

cidades do Arco Atlântico. Depois do grupo de trabalho realizado em Junho 

em Liverpool, os parceiros  se reuniram em La Rochelle em Dezembro. Em 

março de 2015, San Sebastián vai sediar os debates. Este projecto da CCAA é 

dirigido pela cidade de Dublin e dispõe de um orçamento de 1 138 510€  

financiados ao 65% pelo FEDER (INTERREG Programa Espaço Atlântico). 

Dois projectos do Espaço Atlântico de que a CCAA é parceira foram fechados en 2014. Trata-

se de ANATOLE (Mercado e produção local) e IMAGINA ATLANTICA (Criatividade 

digital). Pelo seu lado, os membros da rede estão implicados numa 

série de projectos ligados aos quatro pilares do desenvolvimento 

sustentável. É o caso do projecto CLIMATLANTIC (Redução da 

pegada de carbono) ou PREVENT e JOBTOWN no sector social.  

 

Visibilidade crescente_________________________________________________________________________ 

O laureado do concurso da cidade atlântica do ano 2015 será anunciado durante a 

Assembleia Geral.  

As redes sociais Twitter, Facebook e Linkedin, utilizadas como ferramentas de promoção 

das actividades da CCAA e como relés de difusão sobre a actualidade 

dos membros, servem igualmente de instrumentos de seguimento dos 

programas e dos convites europeus futuros e outras oportunidades. 

No seu blog, a CCAA continua a publicação de relatórios, briefings, 

notas e conta com a participação das plumas convidadas. Os melhores 

artigos da web e do blog são enviados como newsletter para os mais 

de 500 contatos atlânticos da associação 

As cidades da CCAA continuam a receber em diferentes formatos 

conselhos sobre os programas de financiamentos, bem como 

numerosas informações úteis à procura de sócios (parceiros) ou a participação em eventos. 


