Projeto N.º | 0032_CIUDADES_CENCYL_6_E
Designação do Projeto | “Desenvolvimento local sustentável na área de fronteira do território do
CENCYL”
Objetivo específico | Fortalecer o desenvolvimento local sustentável em toda a fronteira espanhola
com Portugal
Objetivo temático | 6. Preservar e proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Prioridade de investimento | (06e) tomar medidas para melhorar o ambiente urbano, revitalizar
cidades, regenerar e descontaminar áreas industriais (incluindo áreas de conversão), reduzir a poluição
do ar e promover medidas de redução de ruído.
(Beneficiário Principal | Ayuntamiento de Salamanca)
Beneficiário| Administração do Porto De Aveiro, S.A (APA)
Custo total do projeto | 104.620,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 78.465,00€
Data de início | 01-07-2014
Data de conclusão | 31-12-2020
Síntese do Projeto:
O objetivo é consolidar o CITYL CITY NETWORK (RCC) como uma agência de cooperação e um modelo de gestão
transfronteiriça para enfrentar os principais desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável e da
mudança climática na área de fronteira urbana. O projeto visa promover conjuntamente os recursos e ativos das
cidades do CENCYL e do Corredor Atlântico como eixo de atividade económica e articulação territorial
transfronteiriça. Além disso, pretende melhorar a gestão urbana através da troca de experiências e trabalho em
rede nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável e promover a integração social e institucional do CCR
como um instrumento para o desenvolvimento da área de fronteira urbana.

Resultados:
Fazer da Rede Cencyl Cidades uma estrutura de cooperação intermunicipal efetiva para a gestão dos principais
desafios e oportunidades do desenvolvimento urbano sustentável na área de fronteira. Ao nível interno das
próprias estruturas administrativas municipais, os resultados referem-se a fazer da troca de experiências e da
valorização do trabalho em rede sobre o desenvolvimento urbano sustentável e as alterações climáticas um
instrumento estratégico de cooperação intermunicipal. Externamente, melhorar a ligação entre a administração
local e os cidadãos, através da cooperação em questões que colocam desafios-oportunidades para o
desenvolvimento das cidades como as alterações climáticas ou a valorização dos recursos locais.
http://www.redciudadescencyl.eu/
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