Інтегровані територіальні інвестиції в мегаполіси в центрі заходу CAMELOT в Порту
7-8 червня, ALDA взяла участь у заході, присвяченому проекту CAMELOT організований Столичним
районом Порту, Португалія (AMP). Протягом дводенного заходу, партнери обмінювалися досвідом
щодо управління Інтегрованих Територіальних Інвестицій (ITI).
Захід розпочався з виступу Мануеля Пісарро, члена Європейського парламенту, який представив
роль інтегрованих територіальних інвестицій у столичних регіонах, підкресливши важливість місцевих
та регіональних органів влади у функціонуванні інституцій ЄС.
Антоніу Кунья, Президент Північної регіональної комісії з координації та розвитку, представив
досвід свого регіону в розробці та узгодженні операційної програми «Північ 2030», яка збирає
фінансування ЄС для цієї території. За його словами, і в рамках імплементації нового законодавства
про децентралізацію в Португалії, ITI збере стейкхолдерів, однакового бачення розвитку.
Повторюючи презентацію Куньї, Філіпе Феррейра, столичний виконавчий директор Лісабонського
столичного району (AML) і Віченте Пінто, столичний виконавчий директор AMP представили
результати стратегій 2020 року, а також свої очікування на 2030 рік.
Так само, учасники із столичного району Барселони, Мілана, Барі, Загреба, Штутгартського регіону та
муніципалітету Крайова представили свій досвід управління ITI, а також свої занепокоєння щодо
тенденції до централізації фінансування ЄС. ALDA запросила учасників приєднатися до робочої
групи з питань місцевої демократії, виступаючи за необхідну еволюцію методів управління ІТІ та
поглиблення залучення громадян до розробки та впровадження проектів, що фінансуються
Інтегрованими Територіальними Інвестиціями.
ALDA виступає за необхідну еволюцію методів управління ІТІ та поглиблення залучення громадян
до розробки та реалізації проектів, що фінансуються Інтегрованими Територіальними
Інвестиціями.
У середу, 8 червня, на другий день зустрічі, група відвідала проект «Зелений коридор Леса». Річка
Леса довжиною 29 миль витікає в Санту-Тірсу на висоті 475 м і впадає в море біля Матозінюш.
Протягом кількох десятиліть вона вважалася однією з найбільш забруднених річок Європи. У 2016
році чотири муніципалітети – Матозінюш, Майя, Валонго та Санту-Тірсу, через які протікає річка,
об’єднали зусилля та почали працювати над консолідацією, стратегією та визначенням плану
коридору Леса на ранній стадії в межах столичного району Порту, а потім самостійно.
Ці муніципалітети представили «Зелений коридор Леса», екологічний та мобільний проект, який має
яскраво виражений культурний, економічний, туристичний та соціальний характер, який дозволить
покращити ландшафт та екологію річки Леса та її берегів, водночас сприяючи територіальній єдності,
з’єднуючи берегову лінію, і всередину країни через певний канал, призначений для м'яких видів
транспорту.
Крім того, проект передбачає будівництво пішохідної та велосипедної доріжки, створюючи
альтернативу пересування пішки та на велосипеді для щоденного пересування по прилеглих
територіях. «Зелений коридор Леса» стане першим кроком до повного знешкодження річки та
покращення ландшафту річкових берегів, перетворюючи їх на зони відпочинку. Процес покращення
та відродження вже розпочався за підтримки коштів Європейської спільноти через Плани стратегії
розвитку міст (PEDUS) залучених муніципалітетів.

Нарешті, партнери зібралися в церкві та музеї Мізерікордія (MMIPO) Порту. Розташована на вулиці
Руа-дас-Флорес в історичному центрі Порту, у будівлі, де з середини шістнадцятого століття до 2013
року розташовувалася штаб-квартира установи. Протягом століть будівля зазнала кількох змін,
останньою стала адаптація для музейних функцій. Музей має подвійну мету – поширювати історію
Санта-Каса-да-Мізерікордія в Порту та його інституційні цілі, а також демонструвати свої колекції
мистецтва, надаючи набір ресурсів, що представляють пам’ять та ідентичність цієї організації, та
проектуючи це в майбутнє. Відвідування музею – це також можливість дізнатися більше про минуле
та сьогодення цього району міста.

