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Projeto Parc Chefe de fila Membros+ 
CCAA 

Objetivos Orçamento Ano 

UNIC: rede 

europeia de cidades 

da cerâmica 

(URBACT) 

9 Limoges Sevilla 

Este projeto centrado na cerâmica tem como objetivo a proteção de 

um património que constitui a base para a projeção destas cidades, 

assim como a defesa dos postos de trabalho das empresas e da 

competencia profissional, do investimento nos ofícios do futuro e, 

em resumo, de um desenvolvimento urbano harmonioso. 

 710.000  2008-2011 

SUITE: Rede de 

estudo da habitação 

social na Europa 

(URBACT) 

10 
Santiago de 

Compostela 

Rennes, 

Nantes 

O grande objetivo da rede SUITE é a colaboração entre os membros 

com o fim de otimizar a construção nas cidades de moradias 

sustentáveis e acessíveis que garantam a coesão social. Esta 

questão levanta um importante problema social: a desigualdade no 

acesso à habitação, um dos elementos de uma questão mais ampla 

em torno à exclusão social e urbana. Para enfrentar esta situação, as 

autoridades públicas devem pôr em prática programas inovadores 

que garantam moradias acessíveis e respondam a exigências de 

qualidade e sustentabilidade que respeitem o entorno, com o 

propósito de promover a inclusão social da população e a 

integração urbana dos bairros nas cidades. 

 800.000 aprox  2009- 2011 

AAPUBLICSERV 

(Espaço Atlântico) 
7 

ERNACT 

EEIG (IE) 

San 

Sebastian, 

Cardiff 

Construção sustentável dos serviços públicos no Arco Atlântico. O 

propósito deste projeto é desenvolver um sistema de inovação 

transnacional e um cluster capaz de criar a longo prazo serviços de 

administração on-line duradouros no seio do Espaço Atlântico. 

2,249,618 € 2008- 2012 

CASCADE 21 Eurocities Nantes 

Métropole et 

Gijon 

A finalidade de CASCADE é projetar e fornecer oportunidades de 

rede extensas e o compartilhamento da aprendizagem sob a 

capacidade local de actividades de direcção 

2 033 529 (EU 

contribution: 

75%) 

2011-2014 



 

Projeto Parc Chefe fila Membros+ 
CCAA 

Objetivos Orçament
o 

Ano 

Know Cities: 

Cidades do 

conhecimento do 

Arco Atlântico 

(INTERREG IVB) 

17 
San 

Sebastian 

Sevilla, Dos 

Hermanas, 

Gijón, Avilés, 

Lorient, Brest 

(BMO et 

Technopole),   

Cardiff + 

Secrétariat 

CVAA.  

O projeto, fruto de um longo processo de reflexão acerca das 

estratégias acordadas e sobre o estado da cooperação no novo 

cenário mundial da economia do conhecimento, foi elaborado 

no quadro institucional da Conferência das Cidades do Arco 

Atlântico. O objetivo é implementar uma metodología 

inovadora que dê impulso e favoreça o acesso e o trânsito à 

economia do conhecimento. Através desta transição será 

facilitada a colaboração transnacional nos âmbitos comuns 

ligados ao desenvolvimento urbano sustentável, fator de atração 

e de marketing urbano para as cidades atlânticas de tamanho 

médio que poderiam encontrar-se numa situação de 

concorrência desfavorável no que diz respeito a outras regiões 

urbanas da União Europeia.. 

 2,4 

millions 

d’ €  

approx 

2009- 2013 

LC FACIL:URBACT 

promover a 

implementação da 

Carta de Leipzig  

7 Leipzig 

Rennes + 

Secrétariat 

CVAA 

A finalidade do projeto é a de elaborar um quadro de referência 

europeu acerca do desenvolvimento urbano integrado, 

sustentável e solidário, a partir das recomendações feitas na 

Carta de Leipzig adotada em 2007. 

 300 

000,00 €  
2009-2011 

ANATOLE 

(Espaço Atlântico) 
10 AC3A 

Nantes, CVAA + 

Santiago de 

Compostela, San 

Sebastian, Caen, 

Angers, Niort, 

Cherbourg 

O projeto tem como objetivo analisar os pontos fracos e fortes 

dos aspetos relativos à economia de proximidade e, depois de 

ter estabelecido um diagnóstico, conceber uma engenharia da 

economia de proximidade auspiciada pelas cidades. ANATOLE 

aspira a outorgar às cidades um papel coordenador utilizando 

formas de organização renovadas e inovadoras da economia de 

proximidade. O projeto reagrupa operadores de campo, 

organismos de mediação entre os produtores e as cidades, 

cidades e outros entes territoriais do Arco Atlântico.  

1 536 420 

€ 
2010-2012 

TONETA : Town 

Networking in the 

Atlantic Area 

Europe for Citizens 

4 Gijon 

Cardiff, AIRE 

198 + Secrétariat 

CVAA. 

TONETA deseja reforçar e otimizar as redes urbanas através da 

melhoria e da promoção das várias redes que trabalham no 

Atlântico, como AIRE 198, CAAC, UDITE, CECICN, MOT... 

assim como outorgar uma dimensão transnacional à cooperação 

entre cidades geminadas. Esta análise não só se restringirá à 

colaboração em si, também ampliar-se-á ao desenvolvimento 

sustentável, a coesão social e a cidadania europeia. 

 2011-2013 



 

Projeto Parc Chefe fila Membros+ 
CCAA 

Objetivos Orçamento Ano 

PARKATLANTIC 

(Espaço Atlântico) 
5 

Santiago de 

Compostela 

(ES) 

Angers, 

Porto  

O objetivo principal deste projeto é o de capitalizar o valor dos 

parques urbanos atlânticos, assim como contribuir para um 

desenvolvimento urbano sustentável. O projeto visa resolver os 

problemas comuns ao espaço de colaboração e elaborar modelos 

de planificação urbana baseada nos recursos naturais. Pretende-

se que todos procurem soluções em comum para melhorar a 

planificação e o desenvolvimento urbano sustentável das nossas 

cidades.  

1,301,170 € 2010-2012 

Encontros de 

Cidadania 

Atlântica 

2 Avilés 
Saint-

Nazaire 

Por motivo do Ano Europeu do Voluntariado 2011, e no âmbito 

do Programa «Europa para os cidadãos», nos inícios do mês de 

fevereiro, Avilés e a cidade francesa de Saint-Nazaire, 

geminadas desde 2003, receberam o Encontro de Cidadania 

Atlântica. Dito Encontro teve como finalidade trocar 

experiências em matéria de participação cidadã, favorecer o 

conhecimento da realidade das duas cidades e propor iniciativas 

no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado.. 

 2011 

Action Catalist- 

(Civitas) 
3 Poitiers  

Avilés, 

Cardiff 

A semelhança entre os problemas discutidos no seio das cidades 

do Arco Atlântico, a dinâmica apresentada pela configuração 

em rede, assim como o interesse suscitado pelas boas práticas 

emanadas das iniciativas CIVITAS levou Grand Poitiers a 

propor que se responda ao 4.º apelo CATALIST posicionando-se 

sobre as questões do transporte coletivo, a gestão dos acessos e a 

diminuição do uso do automóvel. 

Além disso, o consórcio aproveitou a oportunidade da 

organização de um workshop sobre as medidas «suaves», a 

iniciativa da cidade CIVITAS de Graz, para incluir o projeto. 

 2011 

A minha cidade na 

Europa 

(“Europe for 

Citizens”) 

10 

Graine 

d'Europe 

(Nantes) 

Angers, 

Caen 

O projeto «A minha cidade na Europa», desenvolvido por 

Graine d’Europe, tem a sua origem na constatação de uma 

União Europeia demasiado distante das preocupações e a vida 

quotidiana dos cidadãos europeus, e trata de indicar o caminho 

para que os habitantes das ciudades europeias se 

consciencializem de que a Europa faz parte do seu dia-a-dia. 

 2010-2011 



 

Projeto Parc Chefe fila Membros+ 
CCAA 

Objetivos Orçamento Ano 

 

SITE 

(Espaço Atlântico) 

 

11 
Nantes 

Métropole 

San 
Sebastian, 

Gijón 

O objetivo do SITE é reunir as autoridades de transportes 

regionais representativas do Arco Atlântico para trabalhar no 

desenvolvimento de smart tickets para eliminar obstáculos à 

interoperabilidade de bilhetes de transporte. Essas novas notas 

serão implementadas e avaliadas através da realização de 

projetos em várias regiões. O objetivo é permitir que os 

moradores do Arco Atlântico de comprar um bilhete inteligente 

operando em redes de outras regiões. 

6,637,299.58 2012-2014 

PREVENT 

(Urbact) 
6 

Nantes 

Métropole 
Gijon 

PREVENT e uma rede europeia de dez cidades. Estas cidades 

quiseram reunir-se em torno da questão do abandono escolar 

precoce: Dentro das soluções para combater este fenómeno, 

alguns pesquisadores apontam para a importância do papel dos 

pais na prevenção do abandono. De acordo com este princípio, 

PREVENT oferece uma abordagem inovadora, onde os pais são 

considerados como um elemento-chave para reduzir o 

abandono escolar. 

 2012-2015 

 

Pedidos apresentados entre Fevereiro de 2011 e Setembro de 2012: 

-Direitos fundamentais (pedido apresentado, aguarda a seleção) 

RIDE YOUR RIGHTS: Um projeto sobre direitos fundamentais europeus, liderado pela cidade de Módena com Gijón como parceiro e a CCAA 

como parceiro associado. 

- Turismo - CIP: (pedido apresentado, aguarda a seleção) 

IMEH: Um projecto sobre os activos de turismo, rede-conduzido Via de la Plata (que conta como membros, Sevilla e Gijon) A CCAA é parceiro 

-Fundação França: SUITE 2 (pedido apresentado, esperando a seleção) 

Transferência de actividades e intercâmbio de boas práticas do projeto SUITE (veja acima) 


