Investiţii Teritoriale integrate în zonele metropolitane aflate în centrul evenimentului CAMELOT
din Oporto
În perioada 7-8 iunie, ALDA a participat la evenimentul proiectului CAMELOT găzduit de Zona
Metropolitană Porto, Portugalia (AMP). În timpul întâlnirii de două zile, partenerii au împărtășit experienţe
privind managementul Investiţiilor Teritoriale Integrate (ITI)
Evenimentul a debutat cu intervenţia lui Manuel Pizarro, deputat în Parlamentul European, care a
prezentat rolul Investiţiilor Teritoriale Integrate în zonele metropolitane, subliniind importanţa autorităţilor
locale și regionale în funcţionarea instituţiilor UE.
António Cunha, președintele Comisiei de Coordonare și Dezvoltare Regională Nord, a prezentat
experienţa regiunii sale în conceperea și negocierea Programului Operaţional Nord 2030, care atrage
finanţare din partea UE pentru regiune. Potrivit acestuia, în cadrul implementării unei noi legislaţii privind
descentralizarea în Portugalia, ITI va aduna părţile interesate, în vederea elaborării unei viziuni comune
asupra dezvoltării.
Reluând prezentarea lui Cunha, Filipe Ferreira, director executiv metropolitan pentru Zona Metropolitană
Lisabona (AML) și Vicente Pinto, ofiţer executiv metropolitan AMP, au prezentat rezultatele Strategiilor
2020, precum și așteptările acestora pentru 2030.
În mod similar, participanţii din zona metropolitană Barcelona, orașul Metropolitan Milano, orașul
Metropolitan Bari, orașul Zagreb, regiunea Stuttgart și municipalitatea Craiova și-au prezentat experienţa în
gestionarea ITI, precum și preocupările legate de tendinţa de centralizare a finanţării UE. ALDA a invitat
participanţii să se alăture grupului său de lucru privind Democraţia Locală, pledând pentru evoluţiile
necesare ale modalităţilor de gestionare a ITI și să aprofundeze implicarea cetăţenilor în dezvoltarea și
implementarea proiectelor finanţate prin Investiţii Teritoriale Integrate.
ALDA pledează pentru evoluţiile necesare ale modalităţilor de management ITI și pentru aprofundarea
implicării cetăţenilor în dezvoltarea și implementarea proiectelor finanţate prin
Investiţii Teritoriale Integrate
Miercuri, 8 iunie, a doua zi a întâlnirii, grupul a vizitat proiectul Coridorul Verde Leça. Râul Leça, lung de 47
de mile, izvorăște în Santo Tirso, la o altitudine de 475 m, și se varsă în mare în Matosinhos. Timp de câteva
decenii, a fost considerat unul dintre cele mai poluate râuri din Europa. În 2016, cele patru municipalităţi
prin care curge râul – Matosinhos, Maia, Valongo și Santo Tirso – și-au unit forţele și au început să lucreze
la consolidarea, elaborarea strategiei și definirea unui plan pentru Coridorul Leça, într-un stadiu incipient în
cadrul zonei metropolitane Porto, apoi în mod de sine stătător.
Aceste municipalităţi au prezentat „Coridorul Verde Leça”, un proiect de mediu și mobilitate, cu un puternic
caracter cultural, economic, turistic și social, ceea ce va permite îmbunătăţirea peisajului și a mediului
râului Leça și a malurilor sale, contribuind în același timp la coeziunea teritorială, conectând coasta și
interiorul ţării printr-un canal specific dedicat modurilor de transport necoercitive.
În plus, proiectul prevede construirea unei piste pentru pietoni și biciclete, creând o alternativă de
mobilitate pe jos și cu bicicleta pentru deplasarea zilnică prin zonele înconjurătoare. „Coridorul Verde
Leça” va fi primul pas către depoluarea totală a râului și ameliorarea peisajului malurilor râului,
transformându-le în zone de agrement. Procesul de îmbunătăţire și revitalizare a început deja, susţinut din
fonduri comunitare prin Planurile Strategice de Dezvoltare Urbană (PEDUS) ale municipiilor implicate.

În cele din urmă, partenerii s-au adunat în Biserica și Muzeul Misericórdia din Porto (MMIPO). Situată în
centrul istoric al orașului Porto, Rua das Flores, în clădirea care a avut sediul instituţiei de la mijlocul
secolului al XVI-lea până în 2013. De-a lungul secolelor, clădirea a suferit mai multe modificări, cea mai
recentă fiind adaptarea ei pentru funcţiile muzeale. Muzeul are dublul scop de a răspândi istoria Santa Casa
da Misericórdia din Porto și scopurile sale instituţionale de a-și expune colecţiile de artă, oferind un set de
resurse reprezentând memoria și identitatea acestei organizaţii și proiectând-o în viitor. O vizită la Muzeu
este și o oportunitate de a afla mai multe despre trecutul și prezentul acestei zone a orașului.

