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IMAGINA ATLANTICA: EM RESUMO 
Imagina Atlantica agrupou 14 parceiros 
económicos, institucionais e culturais 
provenientes de 5 países, que trabalham 
no domínio da Imagem e do digital. O 
seu objetivo: promover o know-how de 
cada um dos territórios e criar sinergias 
para um melhor desenvolvimento. O 
seu método: trabalhar em conjunto, 
enriquecer-se com experiências e apoiar 
projetos comuns.  Desta cooperação em 
rede, surgiram ferramentas e realizações 
concretas e um desejo de prolongar o 
trabalho realizado.
O projeto Imagina Atlantica nasceu em 
2010 pela iniciativa de GrandAngoulême e 
com o apoio da União europeia, no âmbito 
do seu programa Interreg IV B.
Piloto do projeto, a Comunidade Urbana 
de Angoulême esforçou-se, antes de 
mais, por identificar parceiros à escala 
da Europa e mais em particular do Arco 
Atlântico para depois posicionar as 
suas forças económicas, de formação, 
de criação..., numa estratégia global de 
cooperações. 
Este trabalho levou à criação de um 
“Cluster atlântico das tecnologias da 
imagem”, associando mais de 700 
estruturas de referência (empresas, 
universidades, ...) nos 5 países da parceria 
(França, Reino Unido, Espanha, Portugal, 
Irlanda). Nessa base, o projeto focou-se 
em desenvolver cooperações e projetos 
comuns, em duas orientações principais:
 -  o apoio à criatividade, valorizando 

os jovens talentos e oferecendo-lhes 
oportunidades de aprendizagem 
reforçada e cenários profissionais no 
estrangeiro e

-   o apoio à competitividade das 
empresas, criando condições favoráveis 
ao intercâmbio de competências e 
à gestão de projetos colaborativos, 
sobretudo no mercado de nicho que 
é a valorização do património pelas 
tecnologias da imagem.

Imagina Atlantica
Federar os territórios europeus da imagem
Lançado em Angoulême em junho de 2010, o projeto europeu Imagina Atlantica chega hoje ao 
fim. É agora o momento para GrandAngoulême, que geriu este projeto durante 4 anos, partilhar os 
seus resultados.

Confiante numa tradição in-
dustrial histórica em torno do 
papel e tipografia, o território 

de GrandAngoulême desenvolveu 
uma especificidade e know-how 
relacionados com a Imagem. Esta 
foi consolidada pela propagação do 
Festival Internacional de Banda De-
senhada e a criação de um Polo de 
Imagem dedicado. 

Hoje, estimulado pelo desenvolvi-
mento das TIC e a emergência de 
novos modos de consumo, o setor 
da imagem e da multimédia conhe-
ce no mundo um crescimento sem 
precedentes. Omnipresente no nosso 
dia-a-dia, a imagem constitui uma 
verdadeira alavanca de desenvolvi-
mento para o nosso território. Mas 
num mercado mundializado, sub-
metido a significativas alterações, 
é difícil para os atores económicos, 
à escala de uma aglomeração ou de 
uma região, serem competitivos. É a 
razão pela qual GrandAngoulême de-
sejou desde 2010 desenvolver neste 
domínio cooperações com parceiros 
europeus. O projeto Imagina Atlantica 
foi criado. O objetivo atribuído era 
triplo: promover o nosso know-how 
específico no domínio da Imagem/
Digital, apoiar a competitividade e a 
inovação nas empresas e promover a 
criatividade e as potencialidades de 
emprego dos jovens talentos locais. 

Este trabalho em rede traduz-se por 
várias ações concretas, desde a vin-
culação de empresas e estágios para 
jovens diplomados, até à criação de 
produtos piloto, verdadeiras “mon-
tras de know-how”. 

Além da Imagem, é toda a economia 
criativa que será no futuro vetor de 
inovação e de crescimento para o 
nosso aglomerado e devemos apoiá-
-la.

Imagina Atlantica, primeiro projeto 
de cooperação europeu de GrandAn-
goulême, constitui uma estrutura 
para o futuro. Conseguiu federar 
uma sólida comunidade de atores e 
competências que tem agora como 
objetivo alargar-se para explorar ou-
tras possíveis sinergias, com outros 
parceiros e para novas áreas. É nesse 
espírito de abertura ao mundo que 
desejo que Grand Angoulême conti-
nue a tecer a teia das suas coopera-
ções, ao serviço do desenvolvimento 
económico do nosso aglomerado.

Jean-François Dauré
Presidente de GrandAngoulême

Imagina Atlantica
Federar os territórios europeus da imagem

Descobrir o relatόrio
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•  1,9M€, orçamento total do Imagina 

Atlantica para os 14 parceiros do qual 
1,2M€ financiado pelo FEDER (65%).

•  440 participantes em 4 anos, dos quais 
86 estudantes e jovens profissionais, 14 
associações, 26 centros de formação 
e universidades, 6 organismos 
transnacionais, 36 organismos públicos, 
77 empresas privadas, 11 festivais.

•  Junho de 2010, lançamento do 
projeto Imagina Atlantica por 
GrandAngoulême com 7 parceiros.

•  Setembro de 2013, seminário de 
lançamento em Angoulême da fase 
2 do projeto com 7 novos parceiros.

•   30 de agosto de 2014, fim do 
projeto Imagina Atlantica.
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PORTUGAL 
Fundação da Juventude
A Fundação da Juventude, com base 
no Porto, tem como missão promover 
a integração dos jovens na vida ativa 
e profissional. É membro do cluster 
das indústrias criativas do norte 
de Portugal graças ao seu local de 
exposição e residência de artistas, o 
Palácio das Artes.

Inteligência em inovação, 
Centro de inovação (INTELI)
INTELI é um centro de investigação 
pluridisciplinar que contribui para o 
desenvolvimento em “cluster” das 
indústrias criativas. Especialista da 
emergência de espaços criativos, é 
parceiro a este título de vários projetos 
de cooperação europeia. 

TRANSNACIONAL
Conferência das Cidades do Arco 
Atlântico 
Esta associação transnacional agrupa 
100 entidades locais e 7 milhões de 
habitantes presentes nos territórios 
de Espanha, França, Portugal, Reino 
Unido e Irlanda. O seu objetivo é 
promover e defender os interesses 
das cidades atlânticas, assim como 
desenvolver as suas cooperações.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERÊNCIAS EUROPEIAS 
DAS INDÚSTRIAS E DOS 
TERRITÓRIOS  
CRIATIVOS:  
UNIR-SE PARA AGIR!
Verdadeiros marcos no programa 
Imagina Atlantica, as Conferências 
Europeias das Indústrias e dos 
Territórios Criativos foram espaços 
de intercâmbio de boas práticas, 
de partilha das competências e de 
confrontos de ideias essenciais à 
implementação do projeto e à coesão 
de todos os atores. 
Durante o projeto, foram organizadas 
três conferências: 
A primeira em dezembro de 2012 em 
Angoulême permitiu ao conjunto dos 
parceiros reunir-se para debater 
desafios, oportunidades e condições 
de desenvolvimento das profissões 
da imagem e do digital em torno 
de mesas redondas: polos e redes, 
cooperações internacionais, turismo, 
criatividade nos territórios... 
A segunda em Ourense, em junho 
de 2013, detalhou as atividades 
desenvolvidas desde 2010: 
apresentação das aplicações 
turísticas inovadoras e dos filmes de 
animação produzidos, testemunhos 
de estagiários em empresas e 
participantes nos encontros B2B...
Por fim, a terceira conferência, 
organizada novamente em Angoulême 
em fevereiro de 2014 concentrou-
se, a partir de exemplos concretos 
na Europa e na América Latina, em 
diferentes modelos de organização 
dos clusters (organizações em redes) 
das indústrias culturais e criativas. 
Foi assim a oportunidade de reforçar 
as ligações entre os diferentes atores 
e projetar-se nos seguimentos do 
projeto. 
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Parceiros do Imagina Atlantica:
uma cultura comum da imagem 
Imagina Atlantica, são 14 parceiros provenientes de 5 países com uma vontade comum  
de trabalhar em rede com atores das tecnologias da imagem: empresas,  
centros de investigação, universidades, escolas superiores. Estes parceiros partilham  
igualmente um trunfo comum: possuir um património construído e natural excecional  
que deve ser valorizado através das tecnologias do digital. 

FRANÇA
GrandAngoulême
A Comunidade Urbana de 
GrandAngoulême, que agrupa 16 
comunas (108.000 habitantes) é 
um território reconhecido à escala 
internacional para receber diversos 
festivais dedicados à imagem entre os 
quais o Festival Internacional de Banda 
Desenhada que tem mais de 40 anos 
de existência.
Para a implementação deste 
projeto europeu do qual é líder, 
GrandAngoulême apoiou-se nas 
competências do Polo de Imagem 
Magelis.

Polo de Imagem Magelis
Criado em 1997, Magelis é o primeiro 
Polo de competências francês dedicado 
à imagem. Tem como objetivo:
•  a promoção do setor da imagem 

através da implantação e 
acompanhamento das empresas; 

•  a implementação de estruturas de 
formação adaptadas; 

•  o desenvolvimento da pesquisa 
na produção de imagens fixas ou 
animadas; 

•  a organização de eventos 
internacionais e a realização de 
organizações urbanas dedicadas à 
imagem. 

REINO UNIDO
CAST Limited
O Center for Advanced Software 
Technology (Centro tecnológico de 
softwares avançados) é um organismo 
especializado no desenvolvimento 
de softwares de visualização e de 
animação interativos em 3D para a 
valorização do património. 

Universidade de Bangor / Pontio
A Universidade de Bangor 
especializou-se na investigação 
interdisciplinar em torno da inovação, 
em particular no setor da cultura e 

das indústrias criativas. Desenvolve 
assim um local de criações de grande 
envergadura, nomeado Pontio para o 
cinema, teatro, dança e circo.

IRLANDA
Donegal County Council
O Condado de Donegal é uma 
autoridade local do norte da Irlanda. 
Entre as suas competências, garante 
a promoção do empreendedorismo 
para as pequenas empresas e 
fornece-lhes um conjunto de serviços 
(aconselhamento, formação, apoio 
nos pedidos de financiamento, 
acompanhamento das cooperações no 
estrangeiro...).

ESPANHA
Eixo Atlantico
Eixo Atlantico é um organismo 
transfronteiriço que agrupa 34 
autoridades locais das regiões da 
Galiza (Espanha) e do norte de 
Portugal. Estrutura de referência 
para a cooperação, tem a capacidade 
de colocar em sinergia empresas 
ligadas às tecnologias da imagem em 
territórios fronteiriços.  

Deputacion de Ourense
A Deputação provincial de Ourense é 
uma autoridade local cujas principais 
missões são o desenvolvimento 
socioeconómico e a promoção da 
cultura da Galiza.

Xunta de Galicia
A Região da Galiza exerce diversas 
competências ao serviço dos 
habitantes entre as quais programas 
dedicados à juventude. Neste âmbito, 
encoraja os intercâmbios e os 
programas de mobilidade para os 
jovens com outras regiões e países 
estrangeiros.

Cluster audiovisual de Asturias
O Cluster audiovisual das Austúrias 
é um agrupamento de empresas do 
setor audiovisual. O seu objetivo é 
estimular o desenvolvimento de novos 
projetos inovadores e promover as 
colaborações entre empresas e as 
parcerias com as entidades públicas.

Fundacion Municipal de Cultura 
de Aviles / Factoria Cultural
A cidade de Avilés (82.000 habitantes) 
está fortemente comprometida na 
promoção da cultura. Através do 
equipamento “Factoria cultural”, 
produz e organiza eventos de 
grande envergadura, espetáculos e 
exposições.
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Apoiar a criatividade  
através da promoção dos jovens talentos
Na sua vontade de promover as competências dos territórios parceiros na área  
da imagem e do digital, Imagina Atlantica colocou os jovens talentos no  
centro da sua ação desde o início do projeto. 

PROMOVER A MOBILIDADE 
DOS ESTUDANTES 
Foram realizadas ações para 
reforçar os intercâmbios entre as 
estruturas de ensino, tornar possível 
os estágios em empresas nos países 
parceiros e coordenar as partilhas de 
experiências. Os objetivos eram: 
•  o aumento de competências dos 

estudantes, 
•  uma maior integração profissional 

dos jovens diplomados 
•  um melhor conhecimento do 

mercado europeu e das suas 
potencialidades.

Cerca de 100 estudantes puderam 
assim beneficiar desta abertura para 
o exterior. 

Estes programas de intercâmbio 
traduziram-se por:  
-  Masterclass destinadas às 

universidades e escolas da imagem. 
Foram organizadas três entre o 
Reino Unido e a França (Newport, 
Glyndwr, Angoulême). Uma 
permitiu, em especial, durante duas 
semanas, a grupos de estudantes de 
Angoulême e País de Gales realizar 
os seus próprios filmes de animação 
sob a direção de especialistas 
conhecidos. 

-  Estágios curtos em empresas com 
imersões de alguns dias a um mês. 

-  Cooperações entre estabelecimentos 
de formação:  
7 escolas da imagem e belas-artes 
de Portugal, 4 universidades do 
Reino Unido, 1 escola de artes 
e 2 universidades de Espanha, 8 
escolas do Campus da Imagem de 
Angoulême.

-  Visitas de estudo destinadas aos 
estudantes e jovens profissionais 
europeus para o encontro de 
associações, empresas, talentos dos 
territórios parceiros. 

ENCORAJAR A  
CRIATIVIDADE
Várias iniciativas permitiram encorajar 
a experimentação e criar pontes de 
ligação entre os talentos criativos dos 
países parceiros, em especial:
-  Os intercâmbios cruzados de 

especialistas no âmbito de eventos 
tais como Portugal Criativo em 
Portugal e Eurographics no Reino 
Unido.

-  Um seminário de vinculação de 
14 festivais da imagem dos países 
parceiros.

-  A receção em Angoulême, capital 
da BD, de 20 autores de BD 
provenientes de Espanha, Irlanda e 
Portugal.

-  A organização de um workshop 
criativo, durante 15 dias, que reuniu 
jovens artistas dos 5 países sobre a 
valorização artística do património da 
Cidade de Santiago de Compostela.

-  A criação de um concurso europeu 
de arte digital sobre a valorização do 
património (ver quadro). 

1o CONCURSO EUROPEU DE 
ARTES DIGITAIS  

Competências transfronteiriças 
unidas pelo melhor.

No seu apoio à criação e difusão 
artística, Imagina Atlantica iniciou em 
2012 o 1o Concurso Europeu de Artes 
Digitais. O seu objetivo incidia sobre 
a realização de obras digitais que 
realçavam o património.
A sua particularidade: fazer trabalhar 
todos os estudantes e artistas de 
diferentes países da União Europeia. 
Estavam envolvidas quatro áreas 
de criação: som, imagem, imagem 
animada e novos médias.  
O comité de seleção, presidido pelo 
artista Marc-Antoine Mathieu ficou 
sensibilizado com a originalidade das 
obras e a sua adaptabilidade no espaço 
público. 
Nas seis candidaturas provenientes 
de seis países europeus (Portugal, 
Espanha, Polónia, França, Itália, 
Bélgica), foram selecionadas três 
obras. Elas beneficiaram de um 
apoio financeiro e foram expostas em 
Angoulême em dezembro de 2012 e 
depois em Ourense, Espanha em junho 
de 2013.
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•  56 estágios curtos em empresas que 
beneficiaram 19 jovens de Angoulême, 
35 de Espanha e 2 de Portugal.

•  4 masterclass e workshops organizados 
para os jovens profissionais e estudantes 
(26 participantes).

•  26 filmes curtos coproduzidos entre 
escolas superiores e universidades.

“Enriquecer o 
CV dos nossos 
estudantes”
Três questões a Christian Arnau, diretor 
da EMCA (Escola das profissões do 
cinema de animação), Angoulême. Em 
maio de 2012, cinco estudantes da escola 
participaram durante 10 dias numa 

masterclass na Universidade de Newport no País de Gales.
Que balanço faz desta experiência vivida pelos seus estudantes? 
-  Este intercâmbio com Newport terá sido, tanto para a EMCA como 

para os estudantes que foram lá, um ato de fundação. Para os alunos, 
esta experiência, que lhes deu a oportunidade de realizar filmes de 
animação sob a direção da grande artista da área da animação Joanna 
Quinn, enriqueceu de facto o seu universo artístico e ao mesmo 
tempo o seu CV. Quanto à escola, esta foi uma oportunidade para criar 
vínculos de colaboração com esta artista. Deveria intervir brevemente 
na escola, o que certamente nunca teria sido possível sem esta 
viagem.  

Em que é que a mobilidade dos estudantes é importante?
-  Esta abertura para o exterior contribui para o desenvolvimento da 

criatividade dos nossos estudantes. A animação é certamente uma 
indústria mas também um setor que continua apesar de tudo muito 
artesanal, ligado a individualidades que se enriquecem e alimentam 
de encontros e experiências vividas. Concorre igualmente para a 
propagação da nossa instituição. Além disso, a França tem uma boa 
reputação no estrangeiro na área da animação. 
Privilegiamos tanto quanto possível a mobilidade dos estudantes, 
mas é muito complicada de se organizar. Com o Imagina Atlantica, 
encontrei uma verdadeira reatividade. Precisamos disso. 

Uma rede como esta teria interesse em ser perpetuada?
-  Acho que sim, é essencial ter uma dinâmica de projetos mas também 

meios humanos e financeiros para promover estes intercâmbios. O 
Imagina Atlantica encaixava-se de facto nessa lógica. De uma forma 
ou de outra, desejo que isso possa perdurar.
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“Um outro olhar sobre a 
criação”
Testemunho de Marion Auvin, 26 
anos, participante na visita de estudo à 
universidade de Newport. Colabora hoje 
com diversos estúdios de animação em 
realizações de curtas-metragens. 

“Esta viagem influenciou 
verdadeiramente o meu trabalho atual. 
Graças ao encontro com Joanna Quinn, 
aprendi uma outra forma de apreender 
o movimento.
Nos estudos, estamos à procura de 
criatividade. Poder ser confrontado 
com outras técnicas de uma outra 
escola, encontrar estudantes que não 
têm a mesma abordagem da animação 
é igualmente bastante formativo e 
reforça as escolhas futuras. Através 
disto, consegui enriquecer a minha 
rede. Sigo regularmente o trabalho 
dos estudantes galeses com os quais 
simpatizei. Planeio ir trabalhar em 
Inglaterra; não me esquecerei de os 
avisar quando estiver lá. Talvez nasçam 
projetos comuns.
Além disso, esta masterclass foi um 
excelente cartão-de-visita que pude 
valorizar quando procurava trabalho.  ”  

“Uma visibilidade e uma credibilidade”
Testemunho 
de Stéphanie 
C a d o r e t , 
rea l izadora 
de animação, 
artista plástica 
e professora na 
escola de artes 
plásticas de 

GrandAngoulême, uma das vencedoras 
do 1o Concurso europeu de artes digitais 
com a obra “QR-Code project”. Trata-se de 
uma instalação interativa que a partir de 
exibições com Códigos QR espalhados no 
espaço urbano redirige os utilizadores de 
smartphones para o conteúdo aumentado: 
animações, bandas sonoras, sites web... 

“Este concurso foi uma experiência 
muito enriquecedora a vários níveis. 
Antes de mais, foi a oportunidade 
de estabelecer laços com os outros 
concorrentes. Conhecemo-nos, 
mas nada mais. Depois, nasceram 
colaborações. Foi o que aconteceu 
com Lorenzo Chiavini com quem 
realizei o QR-Code project. Estamos 
neste momento a iniciar um segundo 

projeto com base na mesma ideia, 
mas mais ambicioso. Há portanto uma 
verdadeira dinâmica que se instalou e 
que será, creio eu, interessante para o 
futuro em termos de cooperações. 
Além disso, este prémio proporcionou 
uma visibilidade e dimensão 
internacional ao meu trabalho que 
hoje em dia oferece uma credibilidade 
às abordagens que empreendo.  ” 

Testemunhos
a promoção dos jovens talentos

de conceção gráfica e ilustração. 
Trabalho com vários clientes no 
estrangeiro. Realizei sobretudo vários 
projetos com o Studio Maïa. 
Acho que este trabalho em rede é 
necessário, permite a cada parte 
envolvida, ser mais forte e tirar proveito 
de conhecimentos e competências de 
outros.  ”

“ Imagina Atlantica deu-me a oportunidade 
de criar a minha empresa”

Testemunho 
de Jara López 
Redondo da 
Corunha, em 
E s p a n h a . 
Efetuou,  no 
â m b i t o  d o 
p r o g r a m a 
I m a g i n a 

Atlantica, três estágios em três empresas 
gráficas e de comunicação em Angoulême. 
Experiências que a motivaram a criar o 
seu próprio estúdio de conceção gráfica. 

“Após um seminário em Espanha 
sobre as novas tecnologias, tive a 
possibilidade de me inscrever num 
estágio profissional em Angoulême no 
âmbito do projeto Imagina Atlantica. 
Aproveitei a oportunidade pois tinha 
acabado de terminar os meus estudos 
e estava à procura de trabalho. Eu 
sempre achei que seria interessante 
descobrir outras formas de trabalhar. 
Fiz o meu primeiro estágio durante 
três dias no “Studio Maïa”. Estava 
responsável por conceber um folheto 

para uma empresa de gravação 
sonora e dobragem. A receção foi 
espetacular e as pessoas da agência 
muito atenciosas. O segundo, mais 
longo, foi no “Studio Inkonito”. Aprendi 
várias coisas sobre o setor da banda 
desenhada e a forma de trabalhar 
com outros profissionais. Durante 
este estágio, criei um logótipo para 
uma empresa situada em Paris.  Em 
seguida, fiz um estágio de dois das no 
“Studio Verrazano” com a finalidade de 
fazer a parte gráfica de uma brochura 
para uma associação cultural. 
Todas estas experiências foram muito 
enriquecedoras, elas deram-me 
bastante energia e valorizaram o meu 
percurso. Mas sobretudo abriram-me 
os olhos para o mundo empresarial. 
Percebi que não era um universo tão 
monstruoso e que podia, sem esperar 
que me dessem trabalho, decidir fazer 
as coisas da minha maneira. Sem 
estes estágios, não sei se teria dado o 
passo de criar uma empresa.  
Hoje sou dona de um pequeno estúdio 
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•  8 encontros BtoB reuniram 121 
empresários ou freelancers.

• 13 seminários profissionais (237 
participantes).

• 3 aplicações para smartphones de 
promoção turística dos territórios.

• 1 book digital “Territoires Créatifs” 
(Territórios Criativos), desenvolvido por 

GrandAngoulême e duplicável pelos 
parceiros.

Imagem e valorização do património:
o desenvolvimento através da inovação
Ao encorajar as cooperações dos territórios da imagem, Imagina Atlantica criou condições para 
estimular a competitividade das empresas. Vários projetos permitiram federar competências e 
contribuíram para perpetuar parcerias envolvidas.  

ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE DAS 
EMPRESAS 
Imagina Atlantica concentrou os seus esforços nos 
problemas seguintes: 
-  Facilitar o acesso e o desenvolvimento de novos mercados 

para as PME;
-  Testar novas oportunidades para as empresas da imagem; 
-  Encorajar a experimentação e as cooperações europeias;
Concretamente, isso traduziu-se em particular por 
encontros entre empresas (BtoB) nos 5 países do programa. 
Mais de 120 empresas do Arco Atlântico puderam assim 
beneficiar de encontros com vista a conhecer e refletir 
sobre colaborações e intercâmbios comerciais. 
Vários caminhos se abriram, sobretudo entre a França e a 
Irlanda na área dos jogos de vídeo e da transmédia.

Para completar os seus livros de endereços, os profissionais 
podiam aceder a uma base de dados que agrupava por 
especialidades 688 estruturas dos territórios parceiros 
(consultável no site internet:  
www.magelis.org).

A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO COMO 
EIXO DO DESENVOLVIMENTO 
Relativamente à riqueza do seu património, os territórios 
parceiros valorizaram este potencial turístico através de 
tecnologias da imagem e soluções tecnológicas associadas 
(localização geográfica, redes sociais e universos virtuais). 
A aplicação “J’aime Angoulême” (ver quadro) é um exemplo 
concreto disso mesmo para responder às necessidades dos 
territórios. 

“J’AIME ANGOULÊME” 
(ADORO ANGOULÊME), UM 
PRODUTO INOVADOR QUE 
SE MULTIPLICA  
 
Em julho de 2011, GrandAngoulême 
lançou uma convocatória a projetos eu-
ropeus para o desenvolvimento de uma 
ferramenta piloto de promoção turística. 
Utilizando as tecnologias da imagem, 
este produto deveria estar acessível 
a um público vasto e transponível nos 
territórios parceiros.  Após duas fases de 
seleção, a proposta da empresa Monu-
ment Tracker, associada às empresas de 
Angoulême NTConseil e Antéfilm Studios 
foi a escolhida. Colocada em funciona-
mento em setembro de 2012, “J’aime 
Angoulême” é uma aplicação móvel que 
permite apreciar a cidade através de 120 
locais e monumentos de forma interativa 
e lúdica. O visitante caminha pelo passo 
de um amável fantasma, Angoumi, que o 
ajuda a descobrir o território de acordo 
com os seus desejos: caminhadas livres, 
circuitos, caça ao tesouro, realidade 
aumentada, quizz. Este produto pode 
ser descarregado gratuitamente em 
todas as plataformas, a partir de 
um Código QR.

Original e inovadora, a aplicação 
foi distinguida com a Palme 
du Tourisme Numérique 2014 
entregue pela Atout France. 
A aventura da “J’aime 
Angoulême” não ficou 
pela Cidade dos Valois. 
Seduzida pelas suas 
potencialidades turísticas, 
a cidade de Guimarães em 
Portugal e a zona de Ribeira Sacra 
na Galiza desenvolveram a aplicação, 
adaptando-a ao seu património. Estas 
duas aplicações estão operacionais 
desde setembro de 2013. 
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Três perguntas a 
Cyril Béchemin da 
empresa IGS-CP, 
especializada no 
trabalho de pré-
impressão para 
a edição e o livro 
digital. Participou 
em setembro de 

2012 num encontro de empresas em 
Caernarfon, no País de Gales. 

O que lhe ofereceu a sua 
participação neste encontro de 
empresas proposto pelo Imagina 
Atlantica?
Durante 3 dias, foi a oportunidade de 
descobrir inovações, apalpar terreno 
para novos mercados e ver como as 
empresas estão estruturadas. É uma 
experiência bastante intensa e muito 
enriquecedora, especialmente porque 
o País de Gales está mais avançado 
do que a França no mercado do livro 
digital.  
Já efetuamos missões de exploração 
no âmbito de salões, mas uma 
estrutura como o Imagina Atlantica ter 

organizado este tipo de deslocação, 
é muito confortável para uma PME 
como a nossa. O projeto teve uma 
verdadeiro papel facilitador. Preparar 
uma viagem como esta, ter-nos-ia 
exigido um investimento significativo, 
especialmente de tempo. Acho que, 
sem o Imagina Atlantica, o País de 
Gales não teria sido uma prioridade, 
o que seria lamentável. Ganhamos 
sempre em ir ao encontro do outro, 
em confrontar os seus pontos de vista.

 Esta viagem permitiu alcançar 
parcerias?
Fizemos testes para um editor 
galês que estava interessado 
pelo nosso know-how. E da nossa 
parte, abordamos uma start up de 
Caernarfon para ver em que medida 
poderíamos integrar a sua tecnologia 
3D. Nenhum dos dois projetos foi 
concretizado mas não há problema. 
O que é importante é que agora 
conhecemo-nos. É possível que, em 
algum momento, de acordo com os 
interesses ou necessidades de cada 
um, nos voltemos a abordar.

Este trabalho em rede em benefício 
das PME poderá ser um trunfo em 
termos de desenvolvimento? 
De facto, é muito importante porque 
estamos num mercado mundializado 
com muita concorrência. Apesar 
de hoje em dia a atividade do IGS-
CP ser bastante franco-francesa, 
pretendemos abrir-nos para 
o estrangeiro pois tem outras 
oportunidades. Mas para consegui-
lo, é necessário criar parcerias. Se 
houvesse uma comunidade bem 
estruturada de empresas junto da qual 
pudéssemos encontrar competências 
complementares, é evidente que 
os projetos amadureceriam mais 
rapidamente e seríamos assim mais 
competitivos. 

“Imagina Atlantica ofereceu-nos uma dimensão 
internacional” 
Testemunho de Laurence 
L a s s a l l e ,  d i re t o ra 
da 16000 Images de 
A n g o u l ê m e .  E s t a 
associação federa cerca 
de quarenta empresas 
nas áreas da animação, 
banda desenhada, jogos 
interativos, multimédia e 

internet, audiovisual e comunicação gráfica. 

“Antes de integrar o Imagina Atlantica, 
já estávamos numa abordagem de 
trabalho em rede com os outros polos 
mas ao nível da França. Este programa, 
ao oferecer-nos a oportunidade de 
ir ao encontro dos outros polos do 
Arco Atlântico, proporcionou-nos 
uma dimensão internacional que não 
tínhamos. Para as nossas empresas 
aderentes, foi a oportunidade de 
descobrir potenciais mercados e avaliar 
possíveis parcerias para serem mais 
fortes nas suas abordagens comerciais. 

Imagin’a Job 

Imagina Atlantica também permitiu 
desenvolver, juntamente com os 
países parceiros, uma ferramenta 
de recursos humanos, Imagin’a Job, 
de acordo com o modelo do Kiosque 
Ressources Humaines que tínhamos 
desenvolvido à escala nacional. Trata-
se de uma plataforma web, traduzida 
em quatro línguas, que relaciona os 
estudantes dos países parceiros com as 
empresas (empregos, aprendizagens, 
estágios...). Algumas profissões 
procuram competências: abri-las a um 
grande público permite encontrar mais 
facilmente os diamantes raros. 

Testemunhos 
o desenvolvimento através da inovação
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este projeto permitiu 
cinco intercâmbios 

para a Irlanda e Portugal, 
envolvendo várias escolas do campus da imagem 

(Créadoc, EESI, EMCA). Foram implementadas diversas 
ações complementares: um estudo para a criação de um living 

lab Imagem/Património/Turismo e um módulo de Matchmaking de 
empresas disponível na versão inglesa do site web  

Magelis.org. Por fim e sobretudo, pudemos entrar em contacto com 
outras organizações europeias, fonte de intercâmbios futuros.  ”

Frédéric CROS, Diretor-geral

“ A 
participação 
no IMAGINA 

ATLANTICA permitiu-
nos partilhar as boas 
práticas dos “living labs” 

criativos nas áreas das artes, do design e da 
valorização digital do património. INTELI e GrandAngoulême 

são igualmente parceiros no âmbito de um outro projeto, 
Crealab, que promove a emergência dos Fab Labs (workshops de 

fabrico digital) no sudoeste europeu.  ”  

Catarina SELADA,  
Diretora de Investigação e Políticas Públicas

“ A 
nossa 

participação no 
projeto foi motivada pelo 
facto de beneficiar de um 
contacto direto com outras 

organizações, empresas e profissionais do setor 
audiovisual e criativo. Sem a organização dos encontros 

BtoB, estes contactos não teriam sido possíveis. Também foi 
possível abordar empresas de outros setores, o que poderá ser 

interessante para nós pois a nossa atividade é muito transversal. 
O Imagina Atlantica abriu às nossas empresas  

uma janela para a Europa.  ”
Maria LUCAS, Coordenadora

Imagina 
concretizou o 

conceito de “territórios 
criativos” previsto pela 

nossa estrutura há já vários anos. Imagina 
também identificou um painel de oportunidades 
ligado às indústrias culturais que pretendemos 

desenvolver nos próximos anos.
Xoan VAZQUEZ MAO, 

Secretário geral

“ O 
Imagina 

Atlantica permitiu 
enriquecer a nossa 

missão a favor da integração 
dos jovens no mercado do 

trabalho e do apoio à criatividade e à inovação. 

O projeto, enquadrado com a especificidade de cada território, 
demonstrou a necessidade de trabalhar em projetos de cooperação 

comuns.

Este projeto foi para nós uma ferramenta importante para colocar em 
sinergia as empresas, os jovens profissionais e os estabelecimentos 

de formação a nível nacional e internacional.  ”

Ricardo CARVALHO, Diretor-geral

“ A 
nossa 

participação foi de 
uma vantagem significativa 
para a nossa organização 

e para os nossos empresários. 
Após os dois “encontros business”, empresas do nosso 

território tiveram contactos com homólogos em França e 
Espanha e trabalham atualmente em projetos comuns. Enquanto 

estrutura, aprendemos diferentes abordagens de apoio e de 
desenvolvimento do setor criativo. Além disso, preparamos um plano 

de ação estratégico específico para o nosso território. Para a sua 
implementação, contamos com os parceiros Imagina.  ”

Michael TUNNEY,  
Diretor de Desenvolvimento Económico

“ Imagina 
Atlantica é 

um condensado dos 
valores e do potencial 
das cidades do Arco 

Atlântico. Os resultados do projeto demonstram 
que as cidades do Atlântico concentram o crescimento 

da zona Atlântico nas áreas da cooperação, criatividade e 
cidadania. Ter sido um produtor de conteúdo e um agente de 

capitalização do projeto foi extremamente  
interessante para a CVAA!  ”

Tamara GUIRAO ESPINEIRA, Coordenadora

França
PÔLE IMAGE MAGELIS

Portugal
INTELI

Espanha
CLUSTER AUDIOVISUAL de ASTURIAS

Portugal
FUNDAÇÃO da 
JUVENTUDE

Irlanda
DONEGAL  
COUNTY COUNCIL

Transnational
CVAA 

Espanha
EIXO ATLANTICO 
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Imagina Atlantica, 
a aventura continua... 
Confiante nos quatro anos de sucesso, Imagina Atlantica, que chega hoje ao fim, inscreve-
se em novas perspetivas com o desejo de prosseguir o trabalho realizado e abrir-se a 
novas oportunidades. 

A rede de parceiros continua ativa e irá evoluir para novos projetos. 
-  Reforçar a rede na Europa e no estrangeiro através de 

projetos de cooperações europeias ou na América latina 
com a metrópole Zapopan / Guadalajara (México) e o seu 
projeto de cidade digital

-  Federar os espaços criativos com o projeto CREALAB no 
qual estão implicados espaços criativos (ex.: FabLab) em 
Espanha, França e Portugal

-  Criar um Cluster Europeu das tecnologias da imagem 
através de cooperações com outros polos a nível nacional 
e internacional

-  Mobilizar novos meios para reforçar a inovação, 
em particular sobre as tecnologias da imagem, os 
intercâmbios BtoB e as cooperações entre escolas 
superiores.
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