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COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



CIOESTE (BRA) - BIELSKO-BIAŁA (POL)

· Cidades Inteligentes

· TIC

1. Internacionalização de PMEs locais;

2. Construir uma massa crítica, desenvolvendo 
os conhecimentos, habilidades e 
capacidades necessárias para os trabalhos 
atuais e futuros;

3. Construir um ecossistema de fomento à 
inovação.

A COOPERAÇÃO ENTRE O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO 
(CIOESTE), DO BRASIL, E A AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
BIELSKO-BIAŁA, DA POLÔNIA, TEVE 
COMO FOCO O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO NA ÁREA DE TIC 
(TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO). ALÉM DISSO, 
TAMBÉM BUSCOU O USO DAS 
REGIÕES COMO HUB PARA ACESSAR 
O MERCADO BRASILEIRO E POLONÊS. 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



• Cooperação bilateral entre empresas, 
estratégia de inovação de Cioeste ou RIS3;

• Cooperação bilateral entre universidades 
e centros de investigação, plataformas de 
conhecimento para a comunicação e o 
intercâmbio de oportunidades de negócio;

• Eventos internacionais de TIC, políticas de 
fomento a novos negócios, aceleradoras e 
incubadoras.

Foram realizadas duas missões: a primeira nas 
datas de 7 a 11 de maio de 2018, na qual as 
regiões definiram as prioridades e as atividades 
transformadoras da cooperação, assim como 
firmaram um Memorando de Entendimento 
entre as agências de desenvolvimento. Já a 
segunda missão ocorreu de 12 a 16 de novembro 
de 2018 e serviu para a definição de ações 
conjuntas, a formalização das colaborações e o 
estabelecimento de projetos-piloto nos temas 
debatidos. 

Como resultados efetivos, a cooperação 
desenvolveu:

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Uma carta de intenção entre a cidade de 
Santana de Parnaíba, no Brasil, e a Agência de 
Desenvolvimento Regional, em Bielsko-Biała;

• Uma carta de intenção e cooperação assinada 
entre a Universidade de Bielsko-Biała e a 
Universidade FIEBE de São Paulo; 

• Memorando de entendimento entre a Agência 
de Desenvolvimento Regional em Bielsko-
Biała e Cioeste São Paulo; 

• Acordo de contato firmado pela empresa 
Evatronix em São Paulo;

• Memorando de Entendimento entre a Agência 
de Desenvolvimento Regional em Bielsko-
Biała sobre mineração verde.

Essas iniciativas impactaram as regiões com:

• O início de relações comerciais entre 
empresas de ambas os locais;

• Identificação de possíveis projetos de 
desenvolvimento dentro da realidade 
aumentada, como carros autônomos e 
blockchain;

• A cooperação de associações científicas de 
estudantes.


