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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) estará presente
na Semana Europeia das Regiões e Cidades, através do Consórcio “As abordagens das
Regiões aos desafios do desenvolvimento urbano sustentável integrado através de projetos da
política de coesão“/” Regions addressing integrated sustainable urban development through
cohesion policy projects”, que tem como parceiros, além da CCDRC, a região de Bucareste, da
Roménia, a região da Galiza, de Espanha, a região Lodzkie, da Polónia e a Associação dos
Municípios Urbanos da Eslovénia.
O workshop, que se realiza no dia 12 de outubro, vai abordar os vários desafios da vida urbana
e apresentar soluções e boas práticas na área do desenvolvimento urbano sustentável,
implementadas de forma integrada e com fortes parcerias entre os diversos stakeholders.
Serão apresentados projetos de diferentes cidades que identificaram respostas a alguns dos
desafios atuais, de natureza económica, ambiental e societal. De referir que se trata de centros
urbanos que se posicionam como motores da economia e atuam como catalisadores da
criatividade e inovação nas regiões.
A representação da região Centro será focada no projeto Aveiro Tech City, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Aveiro que visa utilizar a tecnologia como meio para melhorar a qualidade
de vida de todos os cidadãos, ajudando as entidades de gestão a recolher e partilhar
informação sobre novas e emocionantes formas de gerir a cidade, desde a mobilidade,
educação, cultura e ambiente. A iniciativa Aveiro Tech City visa transformar a cidade num
laboratório vivo - uma plataforma de teste onde novas empresas, projetos e serviços podem ser
desenvolvidos, testados e implementados. Aveiro Tech City propõe-se a aprender a
experimentar a tecnologia como veículo para construir uma cidade sustentável. Uma cidade
capaz de criar mais oportunidades para todos que lá vivem, trabalham e visitam.
A apresentação do projeto será feita pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José
Ribau Esteves.
O Workshop terá lugar no dia 12 de outubro, entre a 13h.30 e as 15.h00 (GMT+1).
Programa e inscrição em:
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNzIw
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