
 

 

CIDADES CREATIVAS 

Projeto de plano de trabalho 

1. Comissão / Presidente  
Cidades Creativas Atlânticas /A Corunha (ad interim) 

2. Contato  coordinator@atlanticcities.eu 

 

3. Temas 

 Smart Cities 

 Territórios e distritos criativos 

 Festivais Atlânticos (música celta, jazz, quadrinhos) 

 Turismo Sustentável Inovador 

 Rede de Museus Atlânticos 

 Digitalização e distribuição de conteúdos 

 Recuperação das rotas do Atlântico 

 Ligações com a cultura africana e americana 

4. Parceiros 
 Membros da CCAA 

 Parceiros dos projetos*: Imagina Atlantica /Know Cities 

/ Jules / Smart 

5. Projetos propostos   Grupo de Trabalho "Cidades Criativas" (em 

andamento) 

 Grupo de Trabalho "marca atlântica" (em andamento) 

 Projeto ATBRAND marca atlântica (em andamento) 

 Atlantic City of the Year (em andamento) 

 Promoção das indústrias criativas 

 Promoção do Turismo Conjunta: comunicação e rotas 

 Intercâmbio com outras margems atlânticas 

6. Eventos destacables   Festivais Atlânticos (calendário en curso) 

 Reunionãos ATBRAND (decembro 2014, april 2015) 

7. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG B (Espaço Atlántico) A ou C. 

 URBACT 

 COSME 

 Europa Criativa 

 Horizon 2020 

 Art. 9 FEDER (Cidades novadoras) 

*** Projetos propostos: 

Jules Verne: apresentado em Março de 2013 (INTERREG IVB ESPAÇO ATLÂNTICO), a proposta 
obteve 55% dos pontos de avaliação, 5% a menos do que o necessário para torná-lo para a segunda 
fase; assim a CCAA considera que vale a pena refazer esta iniciativa. Baseando-se nas experiências de 
projetos como IMAGINAATLANTICA, CULTUR * AT, Crysalis e Know Cities, (...) o projeto Jules 
(Aprendizagem conjunta e unificada para soluções de emprego) tenta preencher as lacunas que 
evitam que os jovems e os desempregados de longo prazo as pessoas desempregadas poidam 
conseguir emprego no setor criativo. A parceria irá criar um programa de trabalho que pode servir 
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para integrar e re-integrar as camadas mais vulneráveis da população no mercado de trabalho, 
preparando-os para atuar no setor criativo e suas aplicações digitais. 

Smart: apresentado em Março de 2013 (INTERREG IVB ESPAÇO ATLÂNTICO), a proposta obteve 
53% dos pontos de avaliação, 7%  menos do que o necessário para torná-lo para a segunda fase; assim 
a CCAA considera que vale a pena refazer esta iniciativa. O projeto SMART nasceu tendo em 
consideração o número crescente de iniciativas de cidades atlânticas evoluindo para cidades 
inteligentes e a busca de um modelo que se adapta ao Espaço Atlântico. O projeto SMART visa 
estabelecer um instrumento de reforço da cooperação entre as Smart Cities Atlânticas para poder 
reforçar a coesão e solidariedade, no âmbito da prioridade “Innovaçao” do programa Espaço Atlântico 
e com vista à dimensão “inteligente” da Estratégia 2020. O objetivo é criar, a partir da Conferencia das 
Cidades do Arco Atlântico, um sistema transnacional de cidades inteligentes, onde o conhecimento 
pode ser trocado entre Smart Cities. Ao mesmo tempo, o projeto pode apoiar as iniciativas locais 
inteligentes para aumentar a consistência e levar o projeto para um nível mais próximo dos cidadãos. 

D-street: A partir das iniciativas identificadas nas cidades atlânticas (artistas de rua, grafite, fábricas 
culturais, distritos criativos) o projeto D-street terá como objectivo definir uma estratégia para ligar os 
quatro pilares do desenvolvimento sustentável (ambiente, economia, coesão social e cultura) nos 
planejamentos urbanos atlânticos, usando a criatividade como um nó central. 

 

  



 

 

Comissão Crescimento Verde e Azul 

Projeto de plano de trabalho 

8. Presidente  
Brest Métropole 

9. Técnico responsable 
tristan.de-penanros@brest-metropole-oceane.fr 

10. Temas 

 Acompanhamento da Estratégia Atlântica 

 Alterações climáticas e energia 

 Sistema (marinho e terrestre) de transporte e mobilidade 

urbana 

 Economia Marítima, passeios de barco e portuárias cidades 

 Economia de proximidade e de uma pesca sustentável. 

11. Parceiros 
 Cidades e agências urbanas 

 As universidades e laboratórios de pesquisa 

 Portos e Logística 

12. Projetos propostos 

 Grupo de Trabalho "Cidades Portuárias" 

 Projeto Atlantic Blue Tech (em curso) 

 Acordo com a Blue Fish (em andamento) 

 Planejamento: energia, mobilidade, clima 

 Transporte Marítimo 

 Biotecnologia Marinha 

 Sistemas Alimentares urbanos 

13. Eventos destacables   Atlantic Blue Tech avril 2015 

 Safer Seas (seguridade marítima) Outubro 2015 

14. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG B (Espaço Atlántico) A ou C. 

 Horizon 2020 e LIFE 

 URBACT e Civitas 

 COSME 

Projetos propostos: 

Estudo das cidades marítimas: Desenvolvimento de um projecto europeu com base em um estudo de 
benchmarking das características e especificidades de associações marítimas. 

Safer Seas: a participação na Conferência Safer Seas, a ser realizada em Brest em outubro 
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Comissão Ação Económica e Social das 
Cidades 

Projeto de plano de trabalho 

15. Presidente  
Avilés 

16. Técnico responsable 
 Jorge Juan Manrique 

 jjmanrique@ayto-aviles.es 

 

17. Temas 

 Inovação Social 

 Educação e formação para o emprego dos jovens 

 Empreendedorismo (especialmente para jovens e mulheres) 

 Apoio às PME e outras empresas 

 A participação dos cidadãos 

 Intercâmbio com universidades. 

18. Parceiros 

 Cidades e agências urbanas 

 Câmaras de Comércio, os empresários 

 Incubadoras e outros facilitadores 

 As escolas e associações 

19. Projetos propostos 

 Redes empresas e empreendedoras 

 Incubadoras transnacionais 

 Promoção da inovação 

 Mobilidade intra-atlantica (emprego) 

 Intercâmbios de jovens e / ou cidadãos 

20. Eventos destacables  
  

21. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG B (Espaço Atlántico) A ou C. 

 URBACT 

 COSME 

 Horizon 2020 e art. 8-9 FEDER (Cidades innovadoras) 

 Inovação Social  

 Erasmus + 
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