
RESUMO DA 
COOPERAÇÃO: 

VALE DEL ABURRÁ (COL) - 
NOROESTE (ROM)

COOPERAÇÃO 

ENTRE R
EGIÕ

ES



VALE DEL ABURRÁ (COL) - 
NOROESTE (ROM)

· Desenvolvimento urbano sustentável 

· Inovação

1. Fomentar o empreendedorismo em áreas 
de desenvolvimento urbano sustentável.

2. Projetos e estratégias conjuntas integradas 
a nível local e supraterritorial para políticas 
de desenvolvimento urbano.

3. Adaptação e transferência da metodologia 
RIS3 para promover atividades econômicas.

AS REGIÕES DO 
VALE DO ABURRÁ, 
NA COLÔMBIA, 
E NOROESTE, 
NA ROMÊNIA, 
COOPERARAM NOS 
TEMAS PRINCIPAIS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E 
INOVAÇÃO. 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES



•  Programa de intercâmbio entre Rubik 
Hub (Noroeste da Romênia) e RutaN 
(Medellín) com o objetivo de fortalecer 
capacidades e oferecer instrumentos para 
promover e fomentar o empreendedorismo 
vinculado à implementação de projetos de 
desenvolvimento urbano. 

• Integrar e complementar as políticas de 
cidades inteligentes.

• Transferência de experiências em sistemas 
de mobilidade e gestão de resíduos urbanos, 
desenvolvendo, assim, projetos urbanos 
conjuntos. 

Foram realizadas duas missões: a primeira de 
15 a 19 de outubro de 2018, na qual se definiram 
as prioridades da cooperação em capacidade 
de empreendedorismo, inovação, cooperação 
internacional e cidades inteligentes. Já a segunda 
missão ocorreu de 11 a 15 de março de 2019, na 
qual foram desenvolvidas as linhas principais 
para a cooperação: 

• Construir capacidades para supervisionar os 
projetos das municipalidades

• Boas práticas de consumo responsável

• Possibilidade de Associação com SIATA 
(Sistema de Alerta Adiantado): Transferência 
tecnológica

• Possibilidade de associação entre Ruta N e 
RubikHub

• Cooperação de cluster a cluster (por exemplo: 
clusteres têxteis em Medellín e Noroeste) 

Mediante a colaboração entre as regiões, foram 
obtidos os seguintes resultados: 

• Assinatura de Memorando de 
Cooperação(MoU) entre RDA North-East e 
AMVA

• Assinatura de MoU entre a Universidade AL.I. 
Cuza, Facultade de Geografia e Universidade 
Estatal de Medellín-Departamento SIATA

• Adaptação do sistema de monitoramento 
RDA para projetos de desenvolvimento e 
implementação em AMVA

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

• Implementação no Noroeste de planos de 
mobilidade para empresas com mais de 100 
funcionários

• Intercâmbio de experiências sobre:

• Orçamento participativo municipal

• Sistema de coleta de dados existente em 
AMVA para monitorar os Planos de Ação 
Climática e Energia Sustentável 

• Como construir um centro de recursos 
regional

• Fomentar a cooperação entre incubadoras e 
aceleradoras de empresas 

Ainda, esses resultados efetivos impactaram as 
regiões, permitindo: 

• Desenvolvimento de plano de mobilidade 
urbana próprio na RDA NE:  papel exemplar 
e piloto regional para outras LPA e grandes 
empresas

• Estimular os municípios do Noroeste a aplicar 
um sistema de orçamento participativo para 
resolver os desafios sociais

• Transferência de know-how a AMVA sobre 
o monitoramento de projetos, programas e 
modelo de negócio de centro de recursos 
regional

• RutaN e Rubik Hub intercambiaram 
certificados por horas de oficina e espaço de 
coworking

• Desenvolver um plano de trabalho conjunto 
para RIS3. 


