
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO: 
CHIHUAHUA (MEX) – CANTABRIA (ESP)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



CHIHUAHUA (MEX) – CANTABRIA (ESP)

· Turismo
· Fabricação 
inteligente e 
avançada

· Governos inteligentes 
com cidades 
inteligentes

1. Ferramentas digitais para turismo médico, 
inteligente e de aventura 

2. Experiência de usuário

3. Médico, aeroespacial, automotivo, 
eletrodomésticos, eletrônica, agroalimentar, 
energia, mineração, lácteos

4. Serviços e trâmites digitais, experiência 
Santander cidade inteligente

AS REGIÕES DE CHIHUAHUA, 
NO MÉXICO, E DA CANTÁBRIA, 
NA ESPANHA, COOPERARAM 
NA BUSCA DE FORTALECER A 
PESQUISA E INOVAÇÃO, BEM 
COMO O DESENVOLVIMENTO 
DE ESTRATÉGIAS DE CIDADES 
INTELIGENTES COM O 
USO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TIC).

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Desenvolver uma plataforma online em 
que se vinculem os acordos, convênio de 
cooperação e os primeiros projetos que serão 
desenvolvidos, utilizando esse instrumento 
tecnológico para gerar uma relação ágil e 
transparente. 

• Integrar um mecanismo de coordenação 
e cooperação para que os Clusteres de 
Tecnologias da Informação, Fabricação 
Avançada e Biomedicina possam integrar-se 
com os de Cantábria. 

• Desenvolver um inventário de projetos e 
empresas que possam gerar acordos de 
intercâmbio de maneira imediata.

• Integrar uma agenda comum para a 
participação da Região de Cantábria no XV 

Foram realizadas duas missões entre as regiões: 
a primeira de 17 a 21 de setembro de 2018, com 
o objetivo de definir as áreas de cooperação. 
A segunda missão aconteceu de 26 a 30 de 
novembro de 2018 e permitiu a assinatura do 
Acordo de Cooperação entre as regiões, bem 
como a decisão de elaborar o plano de ação de 
Chihuahua de RIS3 com base na estratégia de 
RIS3 de Cantábria e outras regiões da Europa. 

Como resultados, a colaboração entre regiões 
desenvolveu:

• O Acordo Geral de Cooperação (MoU)

• No tema de saúde e biotecnologia: 

• Rede entre El Paso, Ciudad Juárez e 
Cantabria

• Experiência do IBBTEC

• A iniciativa de Santander Inteligente no tema 
de TIC.

Congresso Internacional de Tecnologias 
da Informação que se realizou em 2019 na 
Cidade de Chihuahua.

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Destinos de Turismo inteligente e intercâmbio 
de boas práticas no tema de Turismo.

• O conhecimento de CISE no tópico de 
empreendedorismo. 

• Intercâmbio de experiências no tema de 
Indústria 4.0 e do cluster automotivo. 

• No setor de agroalimentação: 

• Iniciativa Chafea.

• Intercâmbio de Alimentos Finos de 
Santander para a promoção de produtos 
locais. 

• Sobre RIS3: apoio de Cantábria para 
Chihuahua para a definição, desenho e 
implementação da sua estratégia. 


