QUAL É O OBJETIVO DO PROJETO ARRIVAL CITIES?

O objetivo é apoiar as cidades parceiras na revisão das atuais práticas
e desenvolvimento de Planos de Acão Locais que tenham em conta
as lições resultantes do programa de intercâmbio transnacional.
A vertente transnacional do projeto engloba a realização de cinco
workshops, bem como conferências online que reunirão atores
locais de diferentes setores, visando a partilha de boas práticas que
abordem um ou mais dos vários desafios que as cidades enfrentam.
A nível local cada cidade constituiu um Grupo de Ação Local (Grupo
URBACT Local) para elaboração ou revisão do respetivo Plano de
Ação Local.

WHAT WILL ARRIVAL CITIES DO?

The aim will be to support the partner cities in reviewing their current
practice and developing local action plans that take on board the lessons
emerging from the transnational exchange programme.
ARRIVAL CITIES will undertake five transnational workshops and online
conferences that will bring together local actors from different sectors
aiming to share good practice that address one or more of the several
challenges that cities face. At the local level each city has set up an
URBACT Local Group to prepare or revise the respective Local Action Plan.

OS WORKSHOPS DECORREM EM:
•
•
•
•
•

Dresden – setembro 2016
Vantaa – janeiro 2017
Thessaloniki – maio 2017
Oldenburg – setembro 2017
Val de Marne – janeiro 2018

THE WORKSHOPS TAKE PLACE IN:
•
•
•
•
•

Dresden – September 2016
Vantaa – January 2017
Thessaloniki – May 2017
Oldenburg – September 2017
Val de Marne – January 2018

COMO PODES PARTICIPAR?

Cada Grupo URBACT Local (GUL) realiza reuniões de consulta em que
podes participar.

HOW CAN YOU GET INVOLVED?

Each URBACT Local Group (ULG) will hold wider local consultation
meetings in which you can participate.

REDE ARRIVAL CITIES
ARRIVAL CITIES NETWORK

PARA SABERES MAIS SOBRE O PROJETO NA TUA CIDADE,
CONTACTA:
TO FIND OUT MORE INFORMATION ABOUT THE ARRIVAL
CITIES PROJECT IN YOUR CITY, CONTACT:
Gabinete de Projetos Especiais
Special Projects Office
E-mail: ana.tomas@cm-amadora.pt
Tel: (00351) 214 369 092

TAMBÉM PODES ACOMPANHAR O TRABALHO DO
PROJETO ATRAVÉS DE:
YOU CAN ALSO FOLLOW THE WORK OF ARRIVAL CITIES
ON PROJECT :
Webpage http://urbact.eu/arrival-cities
Blog: https://arrivalcities.wordpress.com
@arrivalcities

Arrival Cities Network

O projeto produz regularmente newsletters que podes subscrever
através da respetiva página. Ao subscreveres a newsletter terás acesso a
informações sobre os eventos online em que podes participar.
ARRIVAL CITIES will also produce regular newsletters. You can subscribe
to our newsletter by visiting the project webpage. By subscribing to the
ARRIVAL CITIES NEWSLETTER you will also receive details of the online
events that you can take part in.

With the Financial Support from the URBACT
Programme and ERDF Fund of the European Union

Gerir fluxos globais
a nível local

QUAIS OS DESAFIOS QUE AS CIDADES ENFRENTAM?

Atualmente as Cidades debatem-se com uma
série de desafios multidimensionais. A integração
de migrantes e refugiados constitui um destes
desafios. Os últimos 18 meses têm colocado
esta questão no topo das agendas nacionais e
europeias. As estatísticas de pedidos de asilo são
demonstrativas da urgência desta questão.
Cities are facing a number of multi-dimensional
challenges. Migration and Integration is one such
challenge. The last 18 months has placed this
issue high on National and European agendas.
The figures for asylum graphically show why this
issue has become so pressing.

O QUE É O PROJETO ARRIVAL CITIES?

É um projeto transnacional de intercâmbio de experiências
e aprendizagem mútua entre 10 cidades focadas nos temas
de migração e integração, com a duração de dois anos (2016
-2018) e apoiado pelo Programa URBACT com financiamento
da Comissão Europeia. O URBACT é um programa europeu
de intercâmbio e aprendizagem de apoio ao desenvolvimento
urbano sustentável.

WHAT IS ARRIVAL CITIES PROJECT?

ARRIVAL CITIES is a two year transnational project (2016 –2018)
of exchange of experience and mutual learning between 10
cities focused on the themes of migration and integration and
supported through the URBACT programme with funding from
the European Commission. URBACT is a European exchange and
learning programme supporting sustainable urban development.

•
•
•
•
•
•
•
•

QUEM SÃO OS PARCEIROS ?

•

WHO ARE THE PARTNERS?

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amadora (PT)
Dresden (DE)
Messina (IT)
Oldenburg (DE)
Patras (GR)
Riga (LV)
Thessaloniki (GR)
Val-de-Marne (FR)
Vantaa (FI)
Roquetas de Mar (ES)

Forte concentração de migrantes em determinadas
comunidades / áreas.
Capacidade de receção local e infraestruturas de
integração.
Aumento da pressão sobre os mercados locais
(habitação, trabalho) e serviços (educação, saúde,
segurança).
Coordenação intersetorial.
Inclusão da opinião pública na decisão.
Construção da coesão comunitária e luta contra a
xenofobia.
Existência de um grande número de menores
desacompanhados.
Grandes diferenças nas competências e qualificações dos
migrantes.
Discriminação de imigrantes estabelecidos e novos
imigrantes.
Questões da radicalização.

WHAT ARE THE CHALLENGES FACING CITIES?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strong concentration of migrants in certain communities/areas.
Capacity of local reception and integration infrastructure.
Increased pressure on local markets (housing, labour) and
services (education, health, security).
Co-ordination both within and across different levels of
government.
Taking public opinion on board.
Building community cohesion and fighting xenophobia.
Large numbers of unaccompanied minors.
Large differences in the skills and qualifications of
migrants.
Ongoing issue of discrimination against settled and new
migrants.
Addressing the issue of radicalization.

