


PONTE DE LIMA NOVA ETAR

FREIXO CONCRETIZA
“SONHO ANTIGO”

Pág. 17

Publicidade

Correio
QUINTA 3 NOVEMBRO 2016 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10174 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

FL
ÁV

IO
 FR

EIT
AS

Publicidade

SC BRAGA - KONYASPOR (20.05 HORAS) JOSÉ PESEIRO SÓ VÊ UM DESTINO

UM JOGO PARA GANHAR
OU... GANHAR
Págs.  18 a 21

VIANA DO CASTELO

Projecto ‘Náutica nas escolas’
assume vertente inclusiva
Pág. 16

Publicidade

Publicidade

* Não acumulável com outras campanhas em vigor

CONFERÊNCIA ‘O FUTURO DO MINHO’ É AMANHÃ

CONCERTAÇÃO  
COMO LEMA 
PARA O SUCESSO Págs. 4 e 5



correiodominho.pt 1 de Setembro 2016 ?????????? 134 Braga 3 de Novembro 2016 correiodominho.pt

CONFERÊNCIA
| José Paulo Silva | 

Uma nova geração de líderes au-
tárquicos está a colocar o Minho
no mapa e a dar-lhe relevância
acrescida no eixo Porto-Vigo,
considera o secretário geral do
Eixo Atlântico do Noroeste Pe-
ninsular, Xoan Vásquez Mao,
entidade parceira do jornal Cor-
reio do Minho e da Rádio Ante-
na Minho na organização da
conferência ‘O Futuro do Mi-
nho’, agendada para esta sexta-
feira, 4 de Novembro, no Museu
dos Biscainhos.

Presente na sessão inaugural da
conferência, Xoan Mao releva a
oportunidade do debate que jun-
ta autarcas, empresários e outros
agentes da região num momento
em que o Minho “está a jogar
um papel importante entre Vigo,
na Galiza, e a Grande Área Me-
tropolitana do Porto”.

O secretário geral do Eixo
Atlântico atribui à nova geração
de presidentes de Câmara um
papel importante para o ganho
de “relevância externa do Mi-
nho”.

“Reflectir sobre o papel que o
Minho quer desempehar no futu-
ro” é, segundo Xoan Mao, o
grande propósito da conferência
‘O Futuro do Minho’, que conta-
rá com o eurodeputado José Ma-
nuel Fernandes e o secretário de
Estado do Desenvolvimento e
Coesão, Nélson de Souza, no en-
cerramento dos trabalhos.

“O Minho começa a perceber
que tem um papel importante a
jogar”, declara o secretário geral
da associação que agrega 38 ci-
dades do Norte de Portugal e da
Galiza, adiantando que, a par
das novas políticas autárquicas,
a região marca pontos pelo seu
dinamismo empresarial.

Antecipando a discussão do
‘Sucesso para a competitividade
das empresas da região’, tema de
um dos três painéis da conferên-
cia ‘O Futuro do Minho’, Xoan
Mao defende que essa mesma
competitividade faz-se “com
mais inovação e não pelo abai-
xamento dos salários”. 

Ricardo Rio, presidente da Câ-
mara Municipal de Braga e tam-
bém do Eixo Atlântico, que in-
tervirá na sessão inaugural da

conferência, destaca um conjun-
to de investimentos que podem
“potenciar o crescimento futuro
do Minho”, como sejam a já ga-
rantida modernização da linha
ferroviária do Minho, mas tam-
bém a desejada requalificação
do porto de Viana do Castelo,
entrada e saída de proximidade
para o tecido empresarial da re-
gião.

A afirmação do destino Minho
nos mercados turísticos nacional
e internacionais é outro eixo
fundamental que o presidente do
Eixo Atlântico assume no desen-
volvimento futuro da região. 

Ricardo Rio sublinha como es-
tratégica a complementaridade
da oferta turística que o Minho
representa, devendo investir-se
mais na sua promoção.

José Maria Costa, presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo e da Assembleia Ge-
ral do Eixo Atlântico, entende
também que “o Minho é um es-
paço territorial muito forte, com
relevância na actividade econó-
mica e na relação com a Galiza”. 

O autarca vianense destaca a
oportunidade de um debate que

deve servir para “reflectir sobre
o percurso feito e sobre o que
podemos fazer para a coesão
económica e social da região”.

Na antevisão da discussão que
se fará sobre ‘O Futuro do Mi-
nho’, José Maria Costa assume
“a importância das cidades” para
os desafios do amanhã, que pas-
sam por “uma nova diplomacia”
cada vez assumida como missão
do poder local através da presen-
ça em redes internacionais de
cooperação como a das cidades
atlânticas que Viana do Castelo
lidera nesta altura.

“A conferência ‘O Futuro do
Minho’ é uma iniciativa feliz e
bem-vinda”, declara o presiden-
te da assembleia geral do Eixo
Atlântico, atestando que é nesta
sub-região do Norte de Portugal
que está instalado um organismo
de investigação de referência
mundial como é o Laboratório
Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia (INL) ou ‘clusters’
empresariais de ponta como o
automóvel ou as tecnologias de
informação.

Tal como o seu colega de Bra-
ga, o edil vianense propõe a afir-

mação do Minho no contexto
nacional e internacional através
dos “predicados muito fortes”
que a região apresenta no sector
do turismo.

Para além do centro histórico
de Guimarães, classificado co-
mo Património Mundial, o edil
vianense releva que vários ou-
tros núcleos urbanos do Minho
se apresentam como dos “mais
bem conservados do País”.

O painel ‘Estratégia local para
o desenvolvimento do Minho’
que junta os presidentes das câ-
maras de Guimarães, Famalicão,
Barcelos e Viana do Castelo po-
de confirmar a convicção do se-
cretário geral e do presidente do
Eixo Atântico num discurso e
em práticas políticas de maior
colaboração entre as autarquias
da região.

Ricardo Rio não duvida que
“existe hoje uma concertação  de
posições e uma predisposição
para colaborar que não existiam
no passado”.

Na opinião deste autarca, esse
“trabalho de concertação é fun-
damental para o futuro do Mi-
nho”.

Estratégia local para o desenvolvimento
do Minho exige concertação autárquica 
AUTARCAS juntam-se esta sexta-feira na conferência ‘O Futuro do Minho’ para debaterem uma estratégia de desenvolvimento da
região. Concertação é fundamental.
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A conferência ‘O Futuro do Mi-
nho’, para além de autarcas, em-
presários e outras personalida-
des de relevo da região como
Luís Braga da Cruz, presidente
do Centro Português de Funda-
ções, e António Figueiredo, pre-
sidente da empresa de consulto-
ria ‘Quaternaire’, traz a Braga a
presidente da Associación de Jo-
venes Empresários da Galicia,
Carmen José López, e o director
do Diário de Pontevedra, Ángel
Rodriguez.

O secretário geral do Eixo
Atlântico do Noroeste Peninsu-
lar, Xoan Mao, assume que estas
presenças não surgem por acaso,
antes são o reflexo do  interesse
que a sociedade galega começa a
revelar pelo que se passa do lado
de cá do rio Minho.

“A realidade do Minho só ago-

ra começa a ser conhecida”, re-
conhece o galego Xoan Mao,
apontando o contributo de autar-
cas como José Maria Costa (Via-

na do Castelo) ou Ricardo Rio
(Braga), enquanto dirigentes  da
associação de cidades do Eixo
Atlântico para a afirmação do

Minho na euro-região.
O secretário geral do Eixo

Atlântico acrescenta que estes e
outros presidentes de  câmaras

do Minho “estão a apostar na eu-
ro-região”.

Xoan Mao sustenta que “a Ga-
liza ia para o Porto e não parava
no Minho”, uma realidade que
está pouco a pouco a mudar. “Já
começam a surgir os primeiros
sinais de conhecimento mútuo”,
diz.

Numa altura em que o Minho
pretende assumir-se cada vez
mais como pólo central do Norte
de Portugal e da Galiza, a con-
ferência ‘O Futuro do Minho’
junta alguns dos agentes mais
importantes da região, desde au-
tarcas, empresários e elementos
ligados a instituições de ensino
superior. O evento pretende de-
bater questões da actualidade e
ser rampa de lançamento para o
futuro da região.

A participação na mesma é
aberta ao público mediante ins-
crição gratuita no sítio internet
www.gti.pt.

Minho perspectiva o futuro
com os olhos postos na Galiza
FUTURO DO MINHO não está desligado do reforço da cooperação com a vizinha Galiza. Secretário
geral do Eixo Atlântico defende amadurecimento da euro-região.

DR

Xoan Mao com José Maria Costa e Ricardo Rio, presidentes da assembleia geral e da comissão executiva do Eixo Atlântico

lll
“A Galiza ia para o Porto 
e não parava no Minho. 
Já começam a aparecer 
os  primeiros sinais de
conhecimento mútuo.”

Xoan Mao
secretário geral do Eixo Atlântico
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“É preciso um crescimento inteligente,
sustentado, inclusivo em todo o
território. Nem sempre valorizamos a
Euro-região. Temos dimensão, mas é
preciso sermos mais pró-activos”,
referiu o eurodeputado português.

“O Minho parece estar a saber
aproveitar. Há um conjunto de
projectos empresariais no Minho
muito grande, perto de mil projectos,
atingindo os 750 milhões de euros”,
destacou o secretário de estado.

JOSÉ MANUEL
FERNANDES
“Confiança
e coesão” 

NÉLSON
DE SOUZA
“Há capacidade
no Minho”
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O secretário geral do Eixo Atlântico do
Noroeste Peninsular, Xoan Vasquez Mao,
destacou ontem, na abertura da conferên-
cia ‘O Futuro do Minho’, o papel de uma
“uma nova geração na política, nas em-
presas e na sociedade que é preciso unir
em nome do desenvolvimento e da afir-
mação da região”. 

“Nem sempre soubemos fazer esta liga-
ção”, reconheceu o responsável da asso-
ciação de cidades do Norte de Portugal e
da Galiza no arranque de um conjunto de
debates que reuniu, no Museu dos Biscai-
nhos, autarcas, empresários e outros
agentes da euro-região.

Xoan Mao reforçou que, a par de uma
nova geração de líderes autárquicos, o
Minho dispõe também de “uma liderança
de pensamento e académica”, acompa-
nhada de “uma nova liderança social”.

Para o secretário geral do Eixo Atlânti-
co, “inovação e competitividade” são ele-
mentos essenciais de sucesso futuro da
região minhota, que beneficia actualmen-
te de uma “aliança estratégica da comuni-
cação social com as instituições políticas
e económicas”.

Na conferência promovida pelo jornal
Correio do Minho e Rádio Antena Minho,
Xoan Mao relevou o papel do Eixo Atlân-
tico na afirmação da euro-região onde o
Minho está inserida, apontando os ganhos
alcançados com o lóbi realizado pela as-
sociação. “Ganhámos parte da guerra das
SCUT, a batalha do comboio e a batalha
da abolição do roaming na União Euro-
peia”, exemplificou.

Este responsável do Eixo Atlântico con-
siderou de “importância histórica” a assi-
natura recente do contrato de electrifica-
ção da linha do Minho entre Nine e Viana
do Castelo, alertando para a necessidade
de a modernização da ligação ferroviária
que une Porto e Vigo prosseguir em mais
algumas dezenas de quilómetros do lado
galego.

Sublinhando a importância estratégica
do investimento na modernização da li-
nha férrea que atravessa o Minho, Xoan
Mao chamou a atenção para o aumento
significativco de passageiros transporta-
dos desde que foi melhorado o serviço co-
mercial  com o ‘Comboio Celta’ gerido
em conjunto pela CP e pela espanhola
Renfe. Segundo o secretário geral do Ei-

xo Atlântico, está-se a assistir a uma “mu-
dança do paradigma” ao nível da mobili-
dade transfronteiriça. Noutro âmbito, o
responsável do Eixo Atlântico destacou a
grande concentração de unidades de ensi-
no e de investigação na região minhota,
superior à de grandes metrópoles como
Madrid, um activo que é essencial poten-
ciar no futuro. Xoan Mao defendeu, por
isso, o aproveitamento dessa concentra-
ção de conhecimento e de riqueza.

Comentando a oportunidade da confe-
rência ‘O Futuro do Minho’, evento à

qual o Eixo Atlântico se associou com en-
tidade co-organizadora, Xoan Mao decla-
rou que “a reflexão e o debate de ideias
são a chave” para o desenvolvimento fu-
turo da região.

“Poucas coisas são tão importantes co-
mo o debate participativo das ideias”,
considerou o responsável da associação
de cidades do Noroeste Peninsular, para
quem 

“a visibilidade do Minho é fundamen-
tal” para assegurar o seu futuro, mau gra-
do “o Norte já não seja o Porto”. 

XOAN VÁZQUEZ MAO secretário geral do Eixo Atlântico

Minho tem novas lideranças
políticas e de pensamento

Xoan Mao, secretário geral do Eixo Atlântico, destacou “inovação” e “competitividade” como chaves para o sucesso do Minho

Há uma nova geração 
na política, nas empresas
e na sociedade que é
preciso unir em nome 
do desenvolvimento 
e da afirmação da região.

Xoan Mao  
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A criação de uma plataforma supramuni-
cipal e informal de concertação que ocu-
pe o espaço de estruturas fracassadas co-
mo a Grande Área Metropolitana e a
Associação de Municípios do Minho foi
proposta ontem pelo presidente da Câma-
ra Municipal de Braga, Ricardo Rio, na
abertura da conferência ‘O Futuro do Mi-
nho’.

Para o edil bracarense, que preside tam-
bém à associação Eixo Atlântico do No-
roeste Peninsular, é necessário “criar um
espaço de concertação para o Minho no
seu todo”, que acrescente valor à “colabo-
ração cada vez mais intensa” entre autar-
cas ao nível das comunidades intermuni-
cipais ou da associação do Quadrilátero
Urbano, que envolve os municípios de
Braga, Guimarães, Vila Nova de Famali-
cão e Barcelos.

A  “concertação estratégica” é, na visão
de Ricardo Rio, um dos pontos que o Mi-
nho tem de acautelar no futuro, embora o  

presidente da Câmara Municipal de Bra-
ga entenda que esta região “não só tem
futuro como é um exemplo para todo o
País”.

O autarca arriscou mesmo a declaração
de que o Minho é o “principal exemplo de
transformação na resposta aos principais
desafios que Portugal tem vindo a enfren-
tar”, fruto da “predisposição política dos
responsáveis municipais para trabalhar
em conjunto numa diversidade de projec-
tos que têm ajudado a acelerar o processo
de transformação de toda a região”, mas
também da “capacidade empreendedora
de muitas empresas com investimentos
que marcam a diferença”, realidades que
somam a “alguns dos melhores centros de
investigação e de formação de recursos
humanos” e a “atractivos naturais”.

Ricardo Rio propôs na conferência ‘O
Futuro do Minho’ uma aposta forte ao ní-
vel da promoção turística, admitindo que
“nem sempre os organismos regionais e
nacionais têm olhado de forma criteriosa
para o potencial turístico do Minho”, que
apresenta uma “oferta heterogénea e ri-
ca”, se bem que diluída em espaços mais
abrangentes.

“Desde turismo religioso, de praia, ru-
ral, de montanha ou patrimonial e históri-
co, o Minho tem, num curto espaço do
território, marcas fundamentais para que

no futuro possamos atrair cada vez mais
visitantes e reforçar o potencial económi-
co deste sector turístico”, adiantou.

A par da concertação estratégica dos
seus variados agentes, “o Minho tem de
perceber que não pode fechar-se ao mun-
do”, apontou também Ricardo Rio, se-
gundo o qual o seu “geoposicionamento”
na região Norte e no eixo Porto-Vigo
“não pode ser descurado”.

Questões como as ligações de e para o
aeroporto Sá Carneiro, os investimentos
necessários na melhoria das ligações fer-
roviárias, no porto de mar de Viana do
Castelo ou nas acessibilidades ao parque
tecnológico das Caldas das Taipas são
“questões que tocam a todos”, referiu o
presidente da Câmara Municipal de Bra-
ga e do Eixo Atlântico numa intervenção
que antecedeu um debate entre os seus
colegas de Viana do Castelo, Guimarães,
Barcelos e Vila Nova de Famalicão à vol-
ta do tema ‘Estratégia Local para o De-
senvolvimento do Minho’ (ver próximas
páginas 4 e 5).

“Todos os projectos que marcam a capa-
cidade do potencial transformador do de-
senvolvimento do território têm vindo a
ser defendidos e reivindicados de forma
unânime”, sustentou

RICARDO RIO presidente da Câmara Municipal de Braga

Minho é motor e exemplo
de transformação do País 

Ricardo Rio: “Há predisposição dos responsáveis municipais para trabalhar em conjunto”

A experiência da criação
da Área Metropolitana do
Minho fracassou, depois a
sua sucedânea, a
Associação de Municípios
do Minho, acabou também
por não ser muito bem-
sucedida. Continua a
existir esse espaço para a
criação de uma
plataforma de
concertação entre todos
os agentes do Minho.

Ricardo Rio
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A “diplomacia económica” é uma área de in-
tervenção dos municípios cada vez mais re-
levante, constatou ontem o presidente da Câ-
mara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, no painel sobre ‘Estratégia lo-
cal para o desenvolvimento do Minho’, inse-
rido na conferência ‘O Futuro do Minho’. O
edil vianense considerou que a diplomacia
deixou de ser missão exclusiva do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, fazendo hoje
parte da estratégia das cidades para a capta-
ção de investimento.

“Como podemos tirar partido da “diploma-
cia económica dos municípios” foi questão
levantada pelo autarca do Alto Minho que
apresentou como desafio a transformação da
associação do Quadrilátero Urbano, que
agregas as câmaras de Braga, Guimarães,
Famalicão e Barcelos, num “Pentágono”,
passando a integrar também Viana do Caste-
lo.

A sugestão apresentada “para que o Minho
seja uma entidade cada vez mais ouvida” foi
recebida com reservas, nomeadamente pelo
presidente da Câmara Municipal de Vila No-
va de Famalicão, Paulo Cunha, adepto de
que a cooperação intermunicipal deve “ir
mais longe” desde que se cumpram alguns
dos pressupostos que levaram à criação do
Quadrilátero Urbano. 

“A porta está aberta mas acho que não é a
altura para entrar”, respondeu o edil vianen-
se ao desafio do seu colega de Viana do Cas-
telo.

Também Domingos Bragança, presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, reco-
nheceu que o Quadrilátero Urbano “não tem
dado muito daquilo que pode dar”. 

Miguel Costa Gomes, presidente da Câma-
ra Municipal de Barcelos, atestou a “inefi-
ciência” do Quadrilátero, não por falta de
vontade dos autarcas, sim pela insuficiência
de financiamento para concretizar projectos.

Concertação estratégica entre municípios
foi conceito várias vezes repetido no painel
que juntou os presidentes das câmaras muni-
cipais de Viana do Castelo, Guimarães, Vila
Nova de Famalicão e Barcelos, tendo Paulo
Cunha admitido que sem regionalização “di-
ficilmente” os autarcas poderão “fazer mais”
pelo desenvolvimento dos seus territórios.
“Para ir mais longe é preciso uma alteração
estrutural que só se consegue com um novo
paradigma de gestão do território”, apontou
o edil de Famalicão.

Também ele regionalista, o presidente da

Câmara Municipal de Barcelos, censurou o
“Estado demasiado centralista” e a “visão
tecnocrática dos governos” como óbices ao
desenvolvimento das regiões.

Miguel Costa Gomes sugeriu “a união de
autarcas, empresários, sindicatos e outros
agentes” para contrariar a ausência de uma
estratégia nacional que cria instabilidade po-
lítica e dificulta o investimento 

“O equilíbrio das regiões tem um problema
a montante: a centralização”, insistiu o edil
de Barcelos, adepto dos projectos de descen-

tralização de competências do Estado central
para os municípios, já que os autarcas “fa-
zem melhor, mais rápido e mais barato”. 

José Maria Costa apresentou algumas re-
servas em relação a essas transferências, no-
meadamente na área dos transportes, pelo
menos enquanto uma entidade como a Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte se mantiver apenas como
“autoridade de gestão de fundos comunitá-
rios” e não voltar a assumir o planeamento
estratégico regional.

ESTRATÉGIA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO MINHO

Diplomacia das cidades
desenha Pentágono Urbano  

Autarcas do Minho querem que a região seja cada vez mais ouvida

Conferência ‘O Futuro do Minho’ juntou autarcas, empresários e outros agentes locais

Viana do Castelo
está disponível para
integrar esta
parceria
(Quadrilátero
Urbano). Queremos
trabalhar para que
o Minho seja, cada
vez mais, uma
entidade ouvida e
reconhecida. 

José Maria Costa

O nosso problema é
a falta de estratégia
nacional que tem
consequências
regionais. Temos
um Estado
demasiado
centralista e uma
visão tecnocrática
dos governos. 

Miguel Costa
Gomes

A inexistência de
uma região
contribui para uma
enormidade de
problemas. É difícil
fazermos melhor
sem uma
abordagem
diferente em
relação ao
território. 

Paulo Cunha
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Uma rede de comboio urbano (tramway) que
aproxime as cidades de Guimarães, Braga,
Vila Nova de Famalicão e Barcelos foi suge-
rida ontem,  na conferência ‘O Futuro do Mi-
nho’, pelo presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Domingos Bragança. 

O edil entende que a melhoria da mobilida-
de entre as quatro cidades criará “uma boa
região” e é condição para fixar e atrair “inte-
ligência”. 

Porque não é fácil circular entre as cidades
do Quadrilátero Urbano, Domingos Bragan-
ça desafiou os seus colegas autarcas a pensar
um plano comum de mobilidade. 

“É preciso começar a construir por fases
este plano de mobilidade”, adiantou o autar-
ca vimaranense, consciente dos custos que o
mesmo implicará. “É muito dinheiro, mas
será muito mais se não começarmos a fazer
algo”, alegou.

Domingos Bragança reforçou a ideia de
que esse anel de comboio urbano, possivel-
mente eléctrico, deve começar a ser feito por
troços. “Sem muros, começemos a ter um
plano global em que cada um faz a sua par-
te”, sugeriu, associando este projecto à ne-

cessidade de promover a sustentabilidade
ambiental, entendida como condição de de-
senvolvimento virtuoso da região. 

“Se dissermos ao mundo que aqui se pro-
duz com promoção ambiental, estamos a di-
zer que o Minho é um bom espaço para in-
vestir, porque o consumidor são cada vez
mais exigentes quanto às questões ecológi-
cas”, afirmou. No painel ‘Estratégia local
para o desenvolvimento do Minho’, o presi-
dente da Câmara Municipal de Barcelos, Mi-
guel Costa Gomes, abordou também a mobi-
lidade regional, apontando a necessidade de
investimento nas redes viárias, ao contrário
do pensamento dominante no que à afecta-
ção de fundos comunitários diz respeito, la-
mentando também que Barcelos não não seja
local de paragem do comboio Porto-Vigo,
apesar de ser o concelho com maior poten-
cial neste percurso.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Muni-
cipal de Famalicão apontou, no debate de
ontem, a qualificação dos recursos humanos
como grande trunfo do seu concelho e do
Minho para a captação de investimento em-
presarial, reconhecendo também que “a mo-

bilidade pode ser uma área de alocação de
meios a nível supramunicipal”.

O autarca famalicense constatou que os
municípios têm feito tudo o que está ao seu
alcance para colmatar o “défice de investi-
mento” do Estado central neste território.

Em registo de autocrítica, Paulo Cunha ad-
mitiu que câmaras e outros agentes locais ten
estado “demasiado focados” no aproveita-
mento dos fundos comunitários aprovados  e
menos para a programação de um novo qua-
dro comunitário de apoio, por ausência de
uma “estratégia regional”. 

Esta ideia foi também sublinhada pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, crítico de um “pensamento muito
enformado nos fundos comunitários”, razão
pela qual José Maria Costa entende que “de-
víamos adaptar os fundos às exigências”.

Miguel Costa Gomes apontou os planos es-
tratégicos de desenvolvimento urbano (PE-
DU) como exemplo de “condicionantes” ao
planeamento dos municípios. “Vamos ser
condicionados e no final vão sobrar milhões
de euros porque está tudo mal planeado e
sem estratégia”, criticou.

ESTRATÉGIA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO MINHO

Melhorar mobilidade para
um território sustentável

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ( à direita) revelou intenção de avançar com comboio urbano

CONFERÊNCIA 1

A nossa região tem
competência, tem
dinâmica
empresarial, fontes
de saber de
referência
internacional e com
capacidade de
produzir
conhecimento.

Domingos Bragança

Quando oiço dizer
que não é preciso
mais rede viária
salto da cadeira.
Precisamos de rede
viária sub-regional.
Há um discurso fora
das necessidades
reais dos territórios.

Miguel Costa
Gomes

Temos um
pensamento muito
enformado nos
fundos
comunitários.
Devíamos adaptar
os fundos às nossas
exigências.

José Maria Costa
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CONFERÊNCIA 2

Inovação, cooperação e diferenciação estão
entre os factores de ‘sucesso para a competi-
tividade das empresas da região’ tema que
ontem foi debatido no contexto da conferên-
cia ‘O futuro do Minho’ promovida pelo jor-
nal Correio do Minho/rádio Antena Minho,
com a colaboração do Eixo Atlântico e do
Município de Braga.

O ‘sucesso para a competitividade das em-
presas da região’ juntou, à mesma mesa os
responsáveis por 24 por cento das exporta-
ções do Minho: Carlos Ribas, da Bosch; Pe-
dro Carreira, da Continental Mabor; Miguel
Fonseca, da Edigma, e ainda Carmen José
Lopez, da Associación de Jovenes Empresá-
rios da Galícia, sob a moderação do presi-
dente da Associação Industrial do Minho,
António Marques.

Num painel de empresários, onde a euro-
-região esteve representada, até a gestão do
tempo foi criteriosa, com o moderador a evi-
denciar que “as empresas têm sido o abono
de família e a sustentabilidade económica do
país”.

Além das questões da inovação, diferencia-
ção e cooperação, ficou patente o papel que
os municípios podem ter e, nesta matéria, o
administrador da Continental, instalada na
freguesia famalicense de Lousado, elogiou o
papel do município de Vila Nova de Famali-

cão que se tem empenhado em resolver
questões como acessibilidades e outras.

O representante da Bosch em Portugal,
Carlos Ribas, identifica como “região reco-
mendável” também pelas “pessoas que estão
à frente dos municípios e das áreas de conhe-
cimento, que cruzam gente nova e gente com
experiência”, considerando que “é daqui que
tem que vir o ganho para a região e para o
país”.

Os centros de conhecimento também são
relevantes para o sucesso e para a competiti-
vidade das empresas, como comprova o re-
presentante da Bosch que exemplifica com a
“ligação muito forte” que a multinacional
tem com a Universidade do Minho.

Carlos Ribas não tem dúvidas de que “te-
mos as competências necessárias dentro da
região” com diversos pólos que incluem a
UMinho, mas também o Laboratório Ibérico
de Nanotecnologia e outros centros de com-
petências.

No caso da ‘Edigma’, ter a empresa sediada
em Braga “é uma vantagem” assume Miguel
Fonseca, que refere como mais-valias o
acesso a pessoas e conhecimentos - já que os
quadros da empresa são oriundos fundamen-
talmente da Universidade do Minho e da
Universidade do Porto - e a facilidade de
acesso ao mercado global e a relação próxi-

ma com as empresas, exemplificando com a
presença na região da 53.ª maior empresa do
mundo - a Zara.

O administrador da Continental reconhece
que “a inovação existe e a capacidade técni-
ca existe em Portugal”, defendendo que “é
na base, nas pessoas que fazemos a diferen-
ça”. 

No universo Continental Mabor, a unidade
de Lousado, que foi instalada em Vila Nova
de Famalicão precisamente pela qualificação
dos trabalhadores, é, há alguns anos, n.º 1 em
eficiência; n.º 1 em qualidade e ‘benchmar-
king’ em quase todas as áreas, lembrou Pe-
dro Carreira.

Carmen José Lopez também acredita na
inovação como o valor diferenciador de cada
empresa, mas aponta também a responsabili-
dade social.

Outra questão defendida pela representante
da Associación de Jóvenes Empresários de
Galícia é a cooperação, já que na Galiza,
duas em cada três empresas são PME’s.

Dignificar a figura do empresário é outra
área de intervenção, sustenta Carmen José
Lopez que acredita que a ‘moda’ do em-
preendedorismo é uma forma de reabilitar o
empresário como alguém que coloca o seu
valor, o seu património a favor da criação de
emprego.

SUCESSO PARA A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DA REGIÃO

“Empresas têm sido o
abono de família do país”

No Minho, 96,9 por
cento das
empresas tem até
dez trabalhadores e,
em média, menos
de três
trabalhadores”, o
que mostra o
universo
empresarial da
região, revela o
presidente da
AIMinho, António
Marques.

“Convidamos os
nossos melhores
trabalhadores em
determinadas áreas
a estabelecerem-se,
por conta própria, e
a tornarem-se
fornecedores da
Bosch” refere o
representante da
multinacional em
Portugal, Carlos
Ribas, lembrando
que é inferior a 10
por cento o
fornecimento de
produtos nacionais.

As pequenas
empresas podem
ser clientes e
colaboradores das
grandes empresas.
Isso também é
responsabilidade
social, defende a
representante da
Associación de
Jóvenes
Empresários da
Galícia, Carmen
José Lopez.

Empresários sentaram-se à mesa para debater o sucesso para a competitividade, num painel moderado pelo presidente da Associação Industrial do Minho
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No Norte de Portugal, existem cerca de 40
centros tecnológicos, 25 por cento dos quais
estão no Minho, o que coloca a região como
o interface da Galiza e do Porto na área in-
dustrial, sustenta o secretário-geral do Eixo
Atlântico, Xoan Vázquez Mao.

O secretário-geral do Eixo Atlântico foi um
dos intervenientes no painel sobre ‘O Minho
como eixo estruturante da euro-região’ inte-
grado na conferência sobre ‘O futuro do Mi-
nho’ que o jornal ‘Correio do Minho’ e a rá-
dio ‘Antena Minho promoveram ontem, no
Museu dos Biscainhos, com a colaboração
do Eixo Atlântico e do município de Braga.

O presidente da Quartenaire Portugal, An-
tónio Figueiredo; o presidente do Centro
Português de Fundações, Luís Braga da
Cruz, e o director do Diário de Pontevedra,
Miguel Ángel Rodriguez, foram os outros
intervenientes no painel que foi moderado
pelo chefe de redacção do Correio do Minho,
Rui Miguel Graça.

Sobre o ‘Minho como eixo estruturante’,
Xoan Vázquez Mao defende que o primeiro
passo é planificar uma área funcional em
função das acessibilidades, dos movimentos
das pessoas, dos eixos económicos e dos
centros de competências.

Para Luís Braga da Cruz, que chegou a pre-
sidir à Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento da Região Norte, o Minho “é um
espaço onde faz sentido reduzir disfunções e
explorar oportunidades e sinergias” e até
identifica, na actualidade, condições favorá-
veis que passam por boas ligações rodo e fer-
roviárias e um bom ambiente de inovação.

Entre os aspectos negativos da euro-região,
Luís Braga da Cruz aponta a progressiva
desvalorização da cooperação transfronteiri-
ça, alguns atrasos nas ligações ferroviárias e
a baixa mobilidade entre as populações resi-
dentes.

O sucesso da euro-região exige “muito
maior empenho das estruturas regionais - co-
mo a CCDRN e a Junta da Galiza - e mais
solidariedade entre os autarcas do Eixo
Atlântico” defende o presidente do Centro
Português de Fundações, para quem se exi-
ge, também, uma melhor coordenação para
um uso mais eficiente dos fundos europeus
que pode passar por um plano conjunto so-
bre as necessidades de investimento.

O director do Diário de Pontevedra lembra
que há 12 programas de financiamento, com
mais de 600 milhões de euros e que admitem
projectos transfronteiriços. “Aproveitá-los
ou não é coisa de todos nós” afirma Miguel
Ángel Rodriguez que reconhece o “efeito
multiplicador” dos projectos transfronteiri-
ços no que toca a fundos comunitários.

Para o presidente da Quartenaire Portugal,
a “euro-região é mais afectiva do que reali-
dade”. 

António Figueiredo encontra mais referên-
cias à euro-região na Galiza do que em Por-
tugal e mais na perspectiva de “slogan políti-
co, mais galego que nortenho”.

O presidente da Quartenaire Portugal de-
nuncia que “a euro-região não é efectiva-
mente uma geo-estratégia territorial”, consi-
derando que “ela tem sido bastante
inconsequente” e identificando no Eixo
Atlântico “a única energia institucional” que
ainda consegue agregar o território das duas
regiões.

Mas há outra variante a considerar: a reali-
dade empresarial que torna o Minho muito
diferente hoje em dia, aponta António Fi-
gueiredo para quem “a cooperação, se quiser
ter algum sentido, não pode ignorar esta ver-
tente”, embora reconheça que “é difícil inte-
grar as dinâmicas empresariais numa geoes-
tratégia de cooperação”.

O fio para esta cooperação pode ser o da
inovação, que passa por dois ecossistemas a
norte: um formado em torno da Universida-
de do Minho e outro em torno da Universi-
dade do Porto, e que podem dialogar com
outros ecossistemas, sugere o presidente da
Quartenaire Portugal.

O MINHO COMO EIXO ESTRUTURANTE DA EUROREGIÃO

Euro-região (ainda) é mais
afectiva do que realidade

Minho como eixo estruturante da euro-região foi ontem debatido na conferência organizada pelo jornal Correio do Minho e rádio Antena Minho

“Oxalá, na Galiza,
como convidado,
assistisse a fóruns
como este” elogiou
o director do Diário
de Pontevedra,
Miguel Ángel
Rodriguez,
referindo-se à
conferência ‘O
futuro do Minho’
organizada pelo
jornal Correio do
Minho/rádio
Antena Minho.

As universidades
são a maior
potencialidade da
euro-região, já que
delas saem as
pessoas com
conhecimentos e
com futuro. São
mais de 30 mil
estudantes entre o
sul da Galiza e o
norte de Portugal,
constituindo, só em
si, uma cidade,
aponta o director do
Diário de
Pontevedra.

“Se já é difícil o
casamento entre
dinâmicas
empresariais que já
têm o desafio da
globalização, é
muito mais difícil
quando a
geoestratégia na
euro-região é
incipiente” - António
Figueiredo,
presidente da
Quartenaire
Portugal.

CONFERÊNCIA 3
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Desafiando os agentes a serem mais pró-
-activos, o eurodeputado José Manuel
Fernandes, que marcou presença ontem
na sessão de encerramento da conferência
‘O Futuro do Minho’, que decorreu no
Museu dos Biscainhos, garantiu que “em
conjunto, em parceria, em rede, definindo
vontades comuns, é possível programar o
futuro que a Euro-região merece e que
Portugal e a União Europeia precisam”.

Depois de elogiar a iniciativa organiza-
da pelo jornal Correio do Minho e pela rá-
dio Antena Minho, José Manuel Fernan-
des, defendeu que temos “excelentes
autarcas que trabalham em parceria e têm
puxado pela economia”. E aqui surge a
“esperança”, já que “está à disposição o
Plano Juncker, como um instrumento im-
portante e complementar ao Portugal
2020, e que graças ao sucesso já alcança-
do se está a negociar a duração até 2020 e
o aumento da capacidade financeira para
pelo menos 500 mil milhões de euros,
quando o objectivo inicial era de 315 mil
milhões”, adiantou o eurodeputado.

A mobilidade é, nas palavras do eurode-

putado, “um problema do território”. Por
isso, continuou aquele responsável, “mais
importante que saber o que se quer é che-
gar a um consenso”. Aqui a solução passa
pela pró-actividade. “Esperamos pelos re-
gulamentos e depois vemos o que conse-

guimos encaixar, quando devia ser preci-
samente o contrário. Desta forma, condi-
cionamos a nossa capacidade de nego-
ciar”, alertou José Manuel Fernandes,
questionando: “o que queremos para o fu-
turo do Minho?”. Em resposta, o eurode-
putado deixou mais um desafio: “não de-
vemos ser utilizadores dos fundos, mas
ser programadores”. 

Ainda no âmbito do Plano Juncker, o eu-
rodeputado sugeriu a criação de platafor-
mas temáticas, que podem ser de âmbito
regional, nacional e até entre estados-
-membros. “Podemos fazer, por exemplo,
uma plataforma para a mobilidade e utili-
zar todas as estruturas existentes, aprovei-
tando os fundos do Plano Juncker”, ape-
lou o eurodeputado, até porque “há
ligações necessárias e fundamentais para
potenciar a economia, sendo possível
com a criação daquela plataforma da mo-
bilidade”. No Minho, acrescentou ainda
aquele governante, também não estão
concluídos os equipamentos sociais. “É
possível criar uma plataforma na área so-
cial, aproveitando os fundos do Portugal

2020, mas também do Plano Juncker”. 
José Manuel Fernandes lembrou ainda

que na água e no saneamento há muitos
projectos por concluir. O mar também é,
nas palavras do eurodeputado, “uma
mais-valia que não está a ser aproveitada
e é um potencial das energias renová-
veis”. E o eurodeputado assumiu: “esta é
uma oportunidade para concretizar pro-
jectos entre o Norte Portugal, mais con-
cretamente o Minho, e a Galiza, através
das vias de comunicação”. 

A “inter-conectividade” é o objectivo
em termos de energias e o Plano Juncker
“tem recursos enormes e tem pano para
mangas”, assegurou. “Podemos juntar os
projectos de um milhão de euros, conse-
guindo aqui a dimensão necessária para
‘conquistar’ fundos do Plano Juncker. Po-
demos também criar as plataformas temá-
ticas, até porque nem sempre temos a per-
cepção de que os investidores estão
disponíveis”. E aqui José Manuel Fernan-
des lembrou até que no Plano Juncker há
uma plataforma de aconselhamento gra-
tuita para as entidades públicas.

JOSÉ MANUEL FERNANDES desafiou agentes a serem mais pró-activos

Criar plataformas temáticas
para aproveitar Plano Juncker

Eurodeputado José Manuel Fernandes deixou o alerta: “não podemos mais ser utilizadores dos fundos, mas devemos ser programadores”

“Precisamos de confiança,
desenvolvimento e coesão
territorial, social e econó-
mica”, desafiou o eurode-
putado José Manuel
Fernandes, referindo ainda
que é preciso “um cresci-
mento inteligente, susten-
tável, inclusivo em todo o
território”. E o eurodepu-
tado foi mais longe: “nem
sempre valorizamos a
euro-região. Temos
dimensão, mas é preciso
sermos mais pró-activos.” 
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“Temos que fazer com que os investimen-
tos que se façam sejam bem financiados
sejam executados e que tenham resulta-
dos, ou seja, que criem postos de trabalho
e riqueza para o território”, desafiou, on-
tem na sessão de encerramento da confe-
rência ‘O Futuro do Minho’, o secretário
de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Nélson de Souza, assumindo que o Minho
“está a ser capaz de apresentar bons pro-
jectos para buscar financiamento”.

A região do Minho, garantiu o secretário
de Estado, “tem jovens qualificados, um
complexo de investigação e conhecimen-
to notável com interacção com a socieda-
de, qualidade nas infra-estruturas, proxi-
midade com os centros consumidores,
tem tradição e capacidade industrial, tem
empresários que sabem fazer indústria, e
tem uma nova geração de empreendedo-
res”. Tudo isto são vantagens, mas “não
permitem construir nada só por si só”,
alertou ainda Nélson de Souza, que encer-
rou a conferência promovida pelo jornal
Correio do Minho e a rádio Antena Mi-
nho. E o governante foi mais longe: “a
dotação de factores é uma vantagem com-
petitiva, mas não chega. É preciso saber
explorar as vantagens, gerir e organizar e
para isso é necessário ter uma estratégia,
capacidade de gestão e liderança. Este é o
desafio”.

Com os novos fundos comunitários, “há
uma janela de oportunidades muito gran-
de”. E o Minho parece estar a saber apro-
veitar. “Há um conjunto de projectos em-
presariais no Minho muito grande, perto
de mil projectos, atingindo os 750 mi-
lhões de euros. Sendo que o Minho tem
até agora 500 milhões de euros aprova-
dos, entre projectos de municípios, insti-
tuições particulares de solidariedade so-
cial e escolas, sendo que 1/3 foi buscar ao
Programa Operacional Norte e os restan-
tes 2/3 aos Programas Operacionais temá-
ticos”, informou o secretário de Estado,
destacando “a capacidade das empresas e
do conjunto de actores do Minho”.

E Nélson de Souza evidenciou aqui “a
participação notável e a dinâmica” das
empresas, sendo que dos 380 milhões de
euros, 72 milhões de euros já foram pagos
a empresas do Minho, o que é uma per-
centagem muito significativa”.

Perante o actual cenário, para o secretá-
rio de Estado, “o Minho tem sabido apro-

veitar este instrumento fundamental para
o desenvolvimento da região, que é o Por-
tugal 2020. E Nélson de Souza adiantou
que Portugal “está no ranking de execu-
ção dos fundos comunitários, tendo rece-
bido e executado mais fundos do que a
Polónia, por exemplo”. 

Comparando com o mês de Setembro de
2009, na altura em execução o QREN, ha-
via menos 140 mil milhões de euros exe-
cutados. “E quando falam que os paga-
mentos se referem a adiantamento de
projectos aprovados, mais de 75 por cento
destes pagamentos correspondem a des-
pesas efectivamente realizadas”. Para
conseguir estes resultados, o Governo
apostou em áreas especiais: a aceleração e
disposição de fundos no investimento
municipal e empresarial. “No investimen-
to municipal começou a trabalhar-se des-
de logo, sendo que dos dois mil milhões
de euros investidos por parte dos municí-
pios, 350 milhões de euros correspondem
aos municípios do Minho. Tendo aqui
projectos que já foram a concurso, outros
foram apresentados e ainda outros que já
estão no terreno. Depois deu-se também
prioridade ao investimento empresarial
que é essencial para a economia, para a
criação de postos de trabalho e para criar
riqueza e isso para este governo é estraté-
gico e fundamental para dar o salto”.

NÉLSON DE SOUZA participou na sessão de encerramento da conferência

Investimento deve ser financiado,
executado e ter resultados

DR

Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nélson de Souza, no encerramento da conferência

O secretário de Estado do
Desenvolvimento e Coesão assumiu
que o país “está perfeitamente em
linha”, acreditando que o Governo
“vai apresentar, mais uma vez,
resultados positivos”. E isso prova
que se conseguiu “ganhar a
confiança dos empresários e dos
investidores privados. Para além 
de ter mais investimento, há mais
qualidade nos projectos, que
apresentam uma grande
componente de investimento em
investigação e em conhecimento”.
Nélson de Souza foi peremptório:
“estamos e vamos continuar a
aproveitar a oportunidade de
escolher bons investimentos”.
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“O potencial do Minho é vastíssimo, mas
o seu futuro só pode ser pensado em
união, em concertação e com o apoio de
todos”, considera Paulo Monteiro, direc-
tor do jornal Correio do Minho e da rádio
Antena Minho, do Grupo Arcada Nova,
naquela que foi já a segunda conferência
organizada para debater aspectos essen-
ciais e estratégicos para uma maior valo-
rização da região do Minho, no contexto
de uma euro-região que se pretende tam-
bém “mais forte”. 

“O Minho é hoje um exemplo ímpar pa-
ra todo um país que se chama Portugal e
para toda uma Europa, hoje ferida, mas
que se quer sarada e cheia de vivacidade
no futuro”, referiu Paulo Monteiro, carac-
terizando esta região minhota também co-
mo “um exemplo de trabalho, de juventu-
de, de desenvolvimento e de inovação”.

Foi precisamente com os olhos postos
no futuro da região do Minho que o direc-
tor do jornal Correio do Minho e da rádio
Antena Minho falou ontem na cerimónia
inaugural da conferência dos “avanços”
que têm sido dados no sentido de um no-

vo rumo para esta grande área minhota,
através das políticas que têm sido segui-
das pelos autarcas da região. 

“A nova geração de autarcas saída das
eleições de 2013 teve a sua quota parte de
responsabilidade numa abertura do Mi-
nho ao mundo e, ao mesmo tempo, de
uma proximidade, cada vez mais vincada
e cada vez mais importante nos dias de
hoje”, assinalou, pedindo-lhes que “conti-
nuem a lutar por esta grande região” para
concretizar esse grande objectivo também
de “tornar o Minho cada vez mais próspe-
ro”.

“Continuem a mostrar ao mundo como
se pode potenciar o crescimento futuro do
Minho, onde já garantiram a moderniza-
ção da linha ferroviária do Minho; conti-
nuem a lutar pela mais do que desejada
requalificação do porto de Viana do Cas-
telo, que será entrada e saída de proximi-
dade para o tecido empresarial da região”,
exortou. 

Paulo Monteiro deixou ainda uma pala-
vra de apreço aos empresários que ontem
participaram na conferência e que deram

também a conhecer como têm trilhado o
seu sucesso para a competitividade a par-
tir de Braga e desta região.

Em jeito de balanço, Paulo Monteiro
mostrou-se “muito agradado” com a for-
ma como decorreram os trabalhos desta
segunda conferência, promentendo, dora-
vante, a realização de iniciativas seme-
lhantes com carácter anual, podendo se-
rem exportadas para outros concelhos
minhotos.

O responsável destacou que desta confe-
rência que debateu ‘O Futuro do Minho’
saíram também algumas ideias e propos-
tas de enorme relevo, como por exemplo
a questão da mobilidade - com o comboio
urbano do Minho ou até a inclusão de
Viana do Castelo no Quadrilátero Urba-
no, transformando-o num possível ‘Pen-
tágono’.

Acima de tudo, Paulo Monteiro desta-
cou a “riqueza das intervenções”, bem co-
mo “a qualidade” dos palestrantes, pois
“só assim é possível garantir que esta
conferência não seja apenas mais um
evento, mas sim uma base de trabalho”.

PAULO MONTEIRO, director do Correio do Minho/Antena Minho diz que região tem grande potencial

“Minho é exemplo ímpar 
para todo o país e Europa”

Paulo Monteiro, director do Correio do Minho e Antena Minho, Nélson Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, e Xoan Vázquez Mao, secretário geral do Eixo Atlântico

O Minho 
é hoje um exemplo ímpar
para todo um país 
que se chama Portugal e
para toda uma Europa,
hoje ferida, 
mas que se quer 
sarada e cheia de
vivacidade no futuro.
O Minho é um exemplo de
trabalho, de juventude, de
desenvolvimento e de
inovação.

Paulo Monteiro,
director do jornal 
Correio do Minho 

e rádio Antena Minho
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Foram muitos os representantes de várias
instituições bracarenses que fizeram
questão de assistir à Conferência ‘O Futu-
ro do Minho’, organizada pelo jornal
‘Correio do Minho’ e rádio ‘Antena Mi-
nho’ e pelo Eixo Atlântico e, entre as inú-
meras opiniões recolhidas, praticamente
todos são unânimes na visão que têm des-
ta região enquanto área de grande poten-
cial que só tem a ganhar se agregar ainda
mais vontades em projectos comuns e as-
sim tirar partido com vista à sua concreti-
zação. Sinergias que se forem devida-
mente pensadas enquanto parte da
euro-região poderão pôr ‘no mapa’ dos
investimentos comunitários estratégicos
este grande eixo desenhado pelo Norte de
Portugal e a Galiza (Espanha).

Rui Morais, administrador da Agere, su-
blinhou que “o mais importante do que
estar a discutir é assinalar também quem
está aqui nesta conferência a discutir e
termos aqui uma série de presidentes de
câmara e de empresários, de pessoas inte-
ressadas em fazer com que esta região
evolua - o que tem acontecido nestes últi-
mos anos mas que se quer catapultar ain-
da mais para o futuro - é de destacar”, fri-
sou. “Esta é uma discussão que, com estes
intervenientes, pode ter lugar seja onde
for, mas ficamos orgulhosos que tenha si-
do em Braga, tendo em conta que neste
momento é uma cidade centralizadora do
grande potencial que tem a região”.

Entre a assistência esteve também Vítor
Esperança, administrador da Bragahabit,
que frisou a pertinência do tema. “Esta é
uma discussão importantíssima porque
estamos num mundo completamente dife-
rente e em constante mudança, num num-
do global, e quando estamos nestes novos
paradigmas não podemos pensar local-
mente, mas sim num âmbito mais abran-
gente. A região do Minho é uma região
que por si só tem o mínimo das capacida-
des para no mundo global ser competiti-
vo”. Para Vítor Esperança “Braga repre-
senta um patamar importantíssimo, não
só pela sua centralidade, que é histórica,
mas porque toda esta região oferece nas
suas mais diversas valências aquilo que o
país pode oferecer. Estamos muito con-
tentes que Braga seja o promotor destas
conferências”.

Também na opinião de Rui Marques, di-
rector-geral da Associação Comercial de

Braga, “o Minho tem condições ímpares:
do mar à montanha, passando pela rurali-
dade e pelo centros de cidade altamente
competitivos, desenvolvidos e com tecno-
logia. De facto temos aqui recursos incrí-
veis, mas pela nossa dimensão relativa-
mente pequena precisamos de autarcas,
empresários, sociedade com este espírito
de que só juntos e em articulação e com-
plementando as nossas valências é que
podemos almejar chegar a bom porto”. 

Teotónio dos Santos, administrador dos
Transportes Urbanos de Braga, defende a
importância de iniciativas como esta con-
ferência que debateu o futuro da região
apontando que esta é uma forma de criar
massa crítica. “As regiões têm que ter
uma massa crítica significativa e ao con-
seguirmos juntar os municípios, os autar-
cas, os empresários, podemos criar aqui
uma massa crítica que possa reivindicar e
ter projectos importantes para a região,
nomeadamente ao nível da mobilidade e
neste capítulo penso que as autoridades
de transportes deviam ser tão grandes
quanto possível de modo a permitirem
criar uma dinâmica de mobilidade numa
região e não apenas em pequenas áreas
geográficas”.

“Ainda bem que a nossa região do Mi-
nho tem decisores que pensam a região e
a euro-região”, assinala Pedro Machado,
director executivo da Braval, que também
participou na conferência. “Esta é uma re-
gião empreendedora, dinâmica e que é
prejudicada pelo facto da estratégia em
termos de ordenamento nacional não ter o
tal ‘chapéu administrativo’ que é a cria-
ção da região do Minho”. Defensor acér-
rimo da regionalização, Pedro Machado
refere que “esta região é extremamente
competitiva, atractiva, tem capacidade e é
há décadas prejudicada pela falta de orde-
namento. É urgente retornarmos a esta
questão, pois ela é fundamental para o fu-
turo da região e do nosso Minho”. 

Humberto Carlos, da InvestBraga, subli-
nhou que o debate daquilo que pretende
para a região é crucial, mas há que dese-
nhar uma estratégia e executar um plano
na prática. “Temos que passar da teoria à
prática e definir uma estratégia que seja
um ‘guarda-chuva’ para a região porque
isso é que nos vai permitir que haja, por
exemplo, um maior ordenamento dos fun-
dos comunitários”.

ENTRE O PÚBLICO presente na conferência estiveram representantes de várias instituições

Participantes defendem união
de todos para futuro promissor

Muitos bracarenses e responsáveis por várias instituições da região marcaram presença na conferência
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O Museu dos Biscainhos abriu as suas
portas ontem para receber a Conferência
‘O Futuro do Minho’, onde estiveram vá-
rias personalidades a discutir o assunto,
entre autarcas e vários empresários e as-
sociações da região, contando no final
com o encerramento dos trabalhos pelo
eurodeputado José Manuel Fernandes e
pelo secretário de Estado do Desenvolvi-
mento e Coesão, Nélson de Souza. 

Mas o emblemático espaço museológico
foi apenas um dos vários parceiros que se
associaram a esta iniciativa organizada
pelo jornal ‘Correio do Minho’ e rádio
‘Antena Minho’ em parceria com o Eixo
Atlântico para que tudo corresse na per-
feição. 

Isabel Silva, directora do Museu dos
Biscainhos, afirmou que “é uma honra
nós podermos receber uma iniciativa que
tem como mote ‘O Futuro do Minho’, en-
quanto recurso cultural que promove ri-
queza, conhecimento, aproximação entre
os povos e os países, e o museu é um or-
ganismo atento e activo nessa estratégica
de promoção daquilo que é a nossa identi-
dade”. “É com muito gosto que recebe-
mos esta iniciativa até porque somos um
espaço profundamente intercultural, que
promove esssa troca de conhecimentos,
de experiências e o cruzamento de Portu-
gal com a Europa e com o mundo”.

Outro dos parceiros do evento foi a Sig-
na - empresa de brindes publicitários e
merchandising. “Estamos aqui mais uma
vez a dar apoio ao jornal ‘Correio do Mi-
nho’ e a rádio ‘Antena Minho’”, disse,
considerando o tema “muito interessan-
te”. “A Signa é uma empresa minhota,
nascida em Braga, mas de âmbito nacio-
nal e que também está a sentir a pujança e
o crescimento que se está a dar no Minho
e no mercado empresarial”, disse. Antó-
nio Oliveira, da GTI - entidade formadora
- que foi também um dos grandes parcei-
ros na gestão do evento, destaca que “esta
parceria já foi iniciada e muito tempo e
pode ser reforçada. Em termos de resulta-
dos desta conferência tudo correu muito
bem ao nível dos três painéis discutidos”. 

Destaque ainda para o serviço de cate-
ring assegurado pelo espaço de doçaria
conventual ‘História à Mesa’, com o
apoio da loja do Pingo Doce do Braga
Parque, Cavagri e Município de Braga.

PARCEIROS

Evento
com vários 
parceiros 

GTI - entidade formadora deu todo o apoio à conferência com o seu serviço secretariado

Newton Faria, da Signa, que mais uma vez apoiou uma iniciativa do ‘Correio do Minho’ e ‘Antena Minho’

Isabel Silva, directora do Museu dos Biscainhos

António Oliveira, responsável pela GTI

‘História à Mesa’, responsável pelo serviço de catering, com apoio do Pingo Doce
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Guimarães

GUIMARÃES
| José Paulo Silva | 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Guimarães, Domingos
Bragança, defendeu anteontem,
em Braga, uma linha de com-
boio urbano eléctrico (Tram-
way) que ligue o centro da cida-
de a Fermentões, Ponte e Taipas,
perspectivando uma futura liga-
ção ao concelho de Braga. Outro
percurso em ferrovia ligaria a ci-
dade de Guimarães às vilas de
Pevidém, Brito e Ronfe, fazendo
a conexão com Joane, já no con-
celho de Vila Nova de Famali-
cão.

O edil vimaranense, convidado
para a conferência ‘O Futuro do
Minho’, promovida pelo jornal
Correio do Minho e Rádio Ante-
na Minho, propôs a implementa-
ção de uma rede de ‘Tramway’
no Quadrilátero Urbano forma-
do pelas cidades de Guimarães,
Braga, Barcelos e Vila Nova de
Famalicão, em que cada um dos
municípios seja responsável pela
construção do respectivo tramo

Domingos Braga considera que
a actual circulação rodoviária no
Quadrilátero Urbano deve ser
complementada por um com-

boio elétrico urbano, propondo,
ao mesmo tempo, uma via verde
única nas margens dos cursos de
água que percorrem os quatro
concelhos. 

Este percurso ciclável e pedo-
nal ao longo dos rios contribuirá
para “gerar uma nova coesão
territorial através do ambiente e
da biodiversidade”. 

“Estas ligações no âmbito da
mobilidade têm de ser feitas por

fases. É fundamental criarmos
um plano global em que cada
município cumpra com a sua
parte deste projeto comum. Se-
remos mais atractivos se traba-
lharmos em conjunto a sustenta-
bilidade ambiental e os modos
suaves de mobilidade, criando
percursos nas margens dos rios,
ligando a Universidade do Mi-
nho, institutos politécnicos, e
Vicentros tecnológicos”, desa-

fiou Domingos Bragança num
debate com os seus congéneres
de Famalicão, Barcelos, Vila
Nova de Famalicão e Viana do
Castelo.

O autarca vimaranense susten-
tou o investimento em meios de
transporte mais ecológicos, afir-
mando que a concretização des-
tes projetos permitirá “qualificar
o território e os recursos huma-
nos das cidades”, criando novos

ecossistemas de inovação. 
“A nossa região tem competên-

cia, tem dinâmica empresarial,
fontes de saber de referência in-
ternacional e com capacidade de
produzir conhecimento”, referiu
Domingos Bragança, cuja opi-
nião foi partilhada por Xoan
Vázquez Mao, secretário geral
do Eixo Atlântico do Noroeste
Peninsular, e por Luís Braga da
Cruz. 

“A ideia apresentada pelo se-
nhor presidente não deve ser
ambição, deve ser matéria estu-
dada”, reforçou o Presidente do
Centro Português de Fundações, 

Câmara de Guimarães quer ligar
o Minho com rede de ‘Tramway’
DOMINGOS BRAGANÇA, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, desafia autarquias de Braga,
Vila Nova de Famalicão e Barcelos para investimento em rede comum de transporte colectivo.

DR

Comboio eléctrico urbano é visto como elemento de coesão territorial pelo autarca de Guimarães

DR

Domingos Bragança: “É fundamental criarmos um plano global de mobilidade”

+ mais
O Tramway é um
transporte colectivo em
infraestrutura de trilhos
mais simples em relação a
uma linha de metro. 
É adequado principalmen-
te para o transporte de
passageiros em centros
urbanos. Mais barato, este
veículo apresenta reduzido
índice de poluição sonora
e atmosférica e baixos
custos de manutenção.
Garante o  transporte
variável de 15 e os 35 mil
passageiros por hora,
sendo adequado  em
projectos de renovação
urbana, apresentando-se
compatível com áreas
pedestres.

Publicidade







ACTUALIDADE

Secretário-geral do Eixo Atlântico
reclama unidade de emergências
transfronteiriça
11 | 08 | 2016   13.56H

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje a
urgente criação de uma unidade coordenadora de emergências
transfronteiriça, proposta desde 2013 à Comissão Luso-Espanhola
pela Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET).

Em declarações à Lusa, Xoan Mao destacou que a criação de uma
unidade coordenadora de emergências permitiria uma interação ágil
e eficaz de todos os efetivos da proteção civil de ambos os lados da
fronteira - autorizando o atravessamento da fronteira para atuar no
território vizinho -, em situações de emergência, como em incêndios,
que assolam nos últimos dias a região Norte de Portugal, bem como
a Galiza, em Espanha.

"Que as cimeiras luso-espanholas sirvam para algo", frisou,
apelando à Comissão Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça, órgão intergovernamental no qual estão
representados os governos de Portugal e Espanha, que "tenha o
bom senso" de dar atenção à criação desta unidade, para que assim
"os pedidos da fronteira sejam debatidos" nas cimeiras
luso-espanholas.
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La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación ha reivindicado este martes en

Zamora una mejora tanto en las infraestructuras como en la Sanidad y Educación entre las

localidades limítrofes entre España y Portugal.

Así lo expondrán en la reunión que mantendrá la Red Ibérica esta tarde en el Centro de

Interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora, y es que los representantes de las

entidades locales, empresas y universidades que conforman esta agrupación apuestan por una

unidad “más duradera” entre las localidades que comparten frontera.

El secretario general de esta red, Xoan Vázquez, ha adelantado en una rueda de prensa ofrecida

en el Ayuntamiento capitalino que una de sus reivindicaciones será la finalización de la autopista

entre Braganza y Zamora, 100 kilómetros que, una vez concluidos, “darán un nivel de desarrollo

económico muy visible a ambas ciudades”, ha asegurado.

Otros puntos a tratar, además de la mejora de las condiciones de aquellas personas que cruzan la

frontera para trabajar, serán reforzar los servicios sanitarios “para ofrecer más con menos

recursos” o apostar por la homologación de títulos en educación, “que es casi imposible tras el

Plan Bolonia de Europa”, según ha lamentado Vázquez.

En concreto el de la Educación “es un tema que preocupa especialmente ya que debe haber una

equiparación laboral y una homologación fiscal para mejorar la situación de estos trabajadores”,

ha resumido el secretario general.

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación, denominada RIET, es un proyecto

nacido en junio 2009 y constituido por organizaciones próximas a la frontera de España y

Portugal.

La RIET fue creada con el objetivo de promover la cooperación transfronteriza, el desarrollo

socio-económico en los territorios fronterizos y de establecerse como una sola comunidad de

interés ante los gobiernos de España, Portugal y Unión Europea.

La RIET está formada por 11 asociaciones empresariales, 13 entidades transfronterizas y 7

universidades, reunidas en torno a 22 organizaciones.
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La RIET se reúne en Zamora y abordará 
la finalización de la autopista a Braganza 
Local 
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La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación ha elegido Zamora como 
lugar de reunión previo a la Asamblea General. La reunión se llevará a cabo en la tarde 
de este martes y se tratarán temas que revaloricen y mejoren los servicios entre 
territorios fronterizos como la finalización de la autovía entre Braganza y Zamora. 

La RIET (Red Ibérica de Entidades Transfronteriza de Cooperación) se reúne este 
martes en Zamora con la intención de tratar temas referidos a la mejora de servicios 
entre regiones fronterizas. Las infraestructuras, la sanidad, la educación o la 
homogeneidad fiscal entre territorios, serán los temas a tratar en la reunión previa a la 
Asamblea General. Uno de los asuntos tratados por el organismo fue la desigualdad 
entre trabajadores fronterizos debido al coste del Roaming que desaparecerá el próximo 
31 de junio. 

La finalización de la autovía entre Braganza y Zamora (tramo de 100 kilómetros) 
también será tratada por la RIET, viendo esta conexión transfronteriza como una 
oportunidad de mejora en las comunicaciones de la provincia con la ciudad lusa. Xoan 



 
Red Ibérica ve inútil comisión luso 
española para resolver problemas de 
raya 
15/11/2016 18:37  

Zamora, 15 nov (EFE).- La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) ha 
calificado el trabajo de la comisión lusoespañola encargada de preparar las cumbres 
ibéricas como "inútil" para resolver en las zonas fronterizas problemas de tipo laboral, 
educativo, sanitario y de infraestructuras. 

El secretario general de esta red, Xoan Vázquez, ha asegurado hoy en una rueda de 
prensa que esa comisión es "incapaz e inútil" y lo ha achacado a que esa comisión la 
integran "burócratas de Exteriores" que "no saben ver la realidad" de los territorios de 
influencia de la frontera. 

La RIET, a la que están vinculados un centenar municipios españoles de la frontera 
hispanlusa junto a otros de Portugal, universidades y organizaciones empresariales de 
ambos países, ha hecho esta observación con motivo de la reunión que mantiene esta 
tarde en Zamora, previa a la asamblea general que celebrará mañana en Mirando do 
Douro (Portugal). 

Xoan Vázquez ha puesto como ejemplo el caso de los trabajadores transfronterizos, 
cuyas condiciones son desiguales y que favorecen la "deslocalización" de las empresas 
hacia el país del otro lado de la raya situado a unos pocos kilómetros en el que la mano 
de obra es más barata. 

A juicio del máximo responsable de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, las 
cumbres hispanolusas que reúnen a los máximos responsables de ambos países no dan 
solución a ésta y otras problemáticas de los territorios de frontera. 

En materia sanitaria, el secretario general de RIET ha reclamado forzar la 
"complementariedad" que permita a los vecinos de un país acceder a los servicios 
sanitarios del otro cuando éstos se encuentren más cercanos e incluso crear centros 
sanitarios compartidos. 

También ha reclamado la homologación de estudios, ya que existen algunos que siguen 
sin estarlo en la Europa de Bolonia, como es el caso de las enseñanzas de los 



Conservatorios de Música y eso hace, por ejemplo, que alumnos de Verín tengan que 
desplazarse 70 kilómetros para estudiar, hasta Ourense, cuando tienen muy próximo el 
conservatorio de la ciudad portuguesa de Chaves. 

Sobre infraestructuras, Xoan Vázquez ha reclamado la finalización de los cien 
kilómetros que quedan para unir por autopista o autovía a Zamora y la ciudad 
portuguesa de Braganza, ya que una infraestructura de comunicación de ese tipo influye 
en el nivel de desarrollo económico por "el río de gente" que mueve. EFE 

 

 

 

 

  



 
CYL-PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS 
 

Salamanca y Centro Portugal impulsan proyectos 
empresariales transfronterizos 
 
15/11/2016 15:43 
 
Salamanca, 15 nov (EFE).- Impulsar proyectos empresariales transfronterizos 
entre Salamanca y la región centro portuguesa es el objetivo del convenio que 
han suscrito la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos 
(Confaes) y el Conselho Empresarial-Cámara de Comércio e Indústria do 
Centro de Portugal. 
 
El acuerdo, han explicado hoy fuentes de Confaes a través de un comunicado, 
pretende además prestar asesoramiento e información a los empresarios de 
ambos territorios para redundar en el desarrollo económico de una de las 
zonas con un mayor desarrollo empresarial de la Península Ibérica como es la 
raya hispano-lusa. 
 
Ambas organizaciones, como miembros de la Red Ibérica de Entidades 
Transfronterizas (RIET), llevarán a cabo seminarios, jornadas u otro tipo de 
actividades que contribuyan a la promoción económica y la mejora de la 
competitividad de ambos territorios. 
 
El Consejo Empresarial do Centro-Cámara de Comércio e Indústria do Centro 
es una asociación fundada en 1993 representante de las asociaciones 
empresariales de la región portuguesa Centro y los distritos de Aveiro, Castelo 
Branco, Coimbra, Guarda, Leiria y Viseu. 
 
Su principal cometido es el desarrollo, la defensa y la promoción de las 
empresas y los intereses económicos en dicha región del país luso.EFE 



 

El 37% de la población europea vive en territorio de frontera

 

15/11/2016. V.M.- El Comité Director de la RIET mantendrá esta tarde en el Centro de Interpretación de
las Ciudades Medievales la reunión previa a la Asamblea General que se desarrollará el miércoles en
Miranda do Douro, para analizar diversos temas de importancia en la cooperación transfronteriza y que
propondrán para la próxima Cumbre Ibérica.

 

El secretario general de la RIET, Xoan Vázquez, ha incidido esta mañana en la importancia de reforzar la
cooperación y la homogeneización de diferencias entre los países, poniendo de relieve que el 37% de la
población europea vive en territorio de frontera y que si estas zonas se unen serán “más fuertes”.

 

Vázquez ha manifestado que los temas que se van a discutir durante la tarde de hoy, principalmente, serán
los  enfocados  a  infraestructuras,  concretamente  la  finalización  de  la  conexión  de  la  autopista  entre
Braganza  y  Zamora;  así  como  los  temas  derivados  de  la  Sanidad,  ya  que  con  la  cooperación
transfronteriza  se  podrían  llevar  a  cabo  una  mayor  número  de  servicios  con  menos  recursos,
complementándose.

 

La educación también formará parte de los temas a tratar, pues denuncian que hay ámbitos que todavía no
están homologados, así como la situación de los trabajadores transfronterizos con abusos de leyes, sin
homologación fiscal y equiparación laboral y la creación de una autoridad central única de coordinación
de emergencias.



 

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación, denominada RIET (www.rietiberica.eu), es
un proyecto nacido en Junio 2009, constituido por organizaciones próximas a la frontera de España y
Portugal. La RIET fue creada con el objetivo de promover la cooperación transfronteriza, el desarrollo
socio-económico en los territorios fronterizos y de establecerse como una sola comunidad de interés ante
los gobiernos de España, Portugal y Unión Europea.

 

La RIET está formada por 11 asociaciones empresariales, 13 entidades transfronterizas y 7 universidades,
reunidas en torno a 22 organizaciones.
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Vázquez, secretario general, ha dejado patente la necesidad de cooperación entre 
ayuntamientos locales para mejorar las condiciones laborales, entre otros asuntos, de los 
trabajadores transfronterizos. La sanidad, la educación y las infraestructuras serán otros 
de los temas tratados en la reunión prevista para la tarde de este martes que tendrá lugar 
en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 

En el ámbito de las infraestructuras se tratará el tema relativo a la finalización del tramo 
de autovía entre Braganza y Zamora erigiéndose como una vía imprescindible en el 
desarrollo económico que supondría la finalización de este tramo, y así los señaló Xoan 
Vázquez. La cooperación sanitaria entre los territorios de este tipo, la homogeneidad 
fiscal, como el precio del I.V.A o la posibilidad de intervención de emergencia, 
bomberos, protección civil, etc, entre territorios fronterizos serán otras de las cuestiones 
abordadas por la RIET. 

- See more at: http://zamora24horas.com/local/15-11-2016-la-riet-se-reune-en-zamora-
y-abordara-la-finalizacion-de-la-autopista-braganza#sthash.620n2Nt6.dpuf 
 



La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación ha reivindicado este martes en

Zamora una mejora tanto en las infraestructuras como en la Sanidad y Educación entre las

localidades limítrofes entre España y Portugal.

Así lo expondrán en la reunión que mantendrá la Red Ibérica esta tarde en el Centro de

Interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora, y es que los representantes de las

entidades locales, empresas y universidades que conforman esta agrupación apuestan por una

unidad “más duradera” entre las localidades que comparten frontera.

El secretario general de esta red, Xoan Vázquez, ha adelantado en una rueda de prensa ofrecida

en el Ayuntamiento capitalino que una de sus reivindicaciones será la finalización de la autopista

entre Braganza y Zamora, 100 kilómetros que, una vez concluidos, “darán un nivel de desarrollo

económico muy visible a ambas ciudades”, ha asegurado.

Otros puntos a tratar, además de la mejora de las condiciones de aquellas personas que cruzan la

frontera para trabajar, serán reforzar los servicios sanitarios “para ofrecer más con menos

recursos” o apostar por la homologación de títulos en educación, “que es casi imposible tras el

Plan Bolonia de Europa”, según ha lamentado Vázquez.

En concreto el de la Educación “es un tema que preocupa especialmente ya que debe haber una

equiparación laboral y una homologación fiscal para mejorar la situación de estos trabajadores”,

ha resumido el secretario general.

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación, denominada RIET, es un proyecto

nacido en junio 2009 y constituido por organizaciones próximas a la frontera de España y

Portugal.

La RIET fue creada con el objetivo de promover la cooperación transfronteriza, el desarrollo

socio-económico en los territorios fronterizos y de establecerse como una sola comunidad de

interés ante los gobiernos de España, Portugal y Unión Europea.

La RIET está formada por 11 asociaciones empresariales, 13 entidades transfronterizas y 7

universidades, reunidas en torno a 22 organizaciones.
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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ZAMORA

Redacción

 Twittear  

Martes, 15 de noviembre de 2016

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento recibe al Comité Director de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas

El desdoblamiento de la N-122 entre Zamora y la
frontera portuguesa es una de las principales
reivindicaciones de la Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas -RIET- que reúne esta tarde en
Zamora a su Comité Director, previa a la
Asamblea General que se celebrará mañana en la
localidad portuguesa de Miranda do Douro.
Según manifestó el secretario general de la RIET,
Xoan Vázquez, en el encuentro previo que ha
mantenido esta mañana en el Ayuntamiento con
el alcalde, Francisco Guarido, el concejal de
Turismo, Christoph Strieder, y el  secretario de la
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del
Duero, Jesús Rivas, las infraestructuras son

fundamentales para comunicación entre los pueblos y es incomprensible que aún falten por desdoblar los 100
kilómetros de la A-11 entre Zamora y la frontera portuguesa.
En la Asamblea General se abordarán otros asuntos de importante para las zonas fronterizas, relacionados con la
sanidad, la educación, los trabajadores en las zonas transfronterizas, o la creación de una entidad única de
coordinación de emergencias. El secretario general de la RIET manifestó que el 37 por ciento de la población europea
vive en territorios fronterizos, sin que se le esté prestando la atención necesaria a estas zonas desde las
administraciones nacionales y europea, por lo que reivindicó el papel que desarrollan estas asociaciones integradas
fundamentalmente por los municipios, entidades económicas y agentes sociales.
Por su parte el concejal de Turismo recordó que la frontera entre España y Portugal, con 1.200 kilómetros en una de
las más largas y antiguas de Europa y si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la Comunidad Europea es
conseguir la permeabilización y homogeneización entre los territorios, esto no se está consiguiendo.
La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación -RIET- es un proyecto nacido en Junio 2009, constituido
por organizaciones próximas a la frontera de España y Portugal. Fue creada  con el objetivo de promover  la
cooperación transfronteriza, el desarrollo socio-económico en los territorios fronterizos y de establecerse como una
sola comunidad de interés ante los gobiernos de España, Portugal y Unión Europea. En la actualidad está integrada
por 11 asociaciones empresariales, 13 entidades transfronterizas y 7 universidades, reunidas en torno a 22
organizaciones.

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer
entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
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CYL-PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS 
 

Salamanca y Centro Portugal impulsan proyectos 
empresariales transfronterizos 
 
15/11/2016 15:43 
 
Salamanca, 15 nov (EFE).- Impulsar proyectos empresariales transfronterizos 
entre Salamanca y la región centro portuguesa es el objetivo del convenio que 
han suscrito la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos 
(Confaes) y el Conselho Empresarial-Cámara de Comércio e Indústria do 
Centro de Portugal. 
 
El acuerdo, han explicado hoy fuentes de Confaes a través de un comunicado, 
pretende además prestar asesoramiento e información a los empresarios de 
ambos territorios para redundar en el desarrollo económico de una de las 
zonas con un mayor desarrollo empresarial de la Península Ibérica como es la 
raya hispano-lusa. 
 
Ambas organizaciones, como miembros de la Red Ibérica de Entidades 
Transfronterizas (RIET), llevarán a cabo seminarios, jornadas u otro tipo de 
actividades que contribuyan a la promoción económica y la mejora de la 
competitividad de ambos territorios. 
 
El Consejo Empresarial do Centro-Cámara de Comércio e Indústria do Centro 
es una asociación fundada en 1993 representante de las asociaciones 
empresariales de la región portuguesa Centro y los distritos de Aveiro, Castelo 
Branco, Coimbra, Guarda, Leiria y Viseu. 
 
Su principal cometido es el desarrollo, la defensa y la promoción de las 
empresas y los intereses económicos en dicha región del país luso.EFE 



numerosas instituciones que representan a todas las provincias de la frontera 
hispanolusa. El número 2 del ejecutivo luso acudió a las reuniones de la RIET, que 
reunió a su ejecutiva en Zamora. Sus palabras llegan tras el encuentro esta semana entre 
el Primer  Ministro Antonio Costa y el presidente Mariano Rajoy. "La fachada ibérica 
es una prioridad de nuestra estrategia de desarrollo", ha dicho Cabrita, un anuncio 
que viene acompañado de un programa de actuación en todos los aspectos para 
convertir el espacio transfronterizo en un espacio de oportunidades. 

  

La reunión se ha celebrado en Miranda do Douro, localidad muy próxima a la frontera 
con la provincia de Zamora, con la próxima. Cabrita ha hablado de trabajo de 
cooperación con los municipios, comunidades y diputaciones y que Portugal ha dado 
prioridad económica y política a sus planes de mirar para el interior del país y su 
frontera con España como espacio de oportunidades. "Nuestro programa de 
desarollo interior es nuestra aportación al desarollo transfronterizo", ha dicho sobre 
los programas que ya están desarrollando el gobierno luso. 

  

En este sentido, ha definido los cuatro ríos que comparten España y Portugal 
como espacios histórico de unión, "como autovías para el desarrollo y para 
la colaboración". "Los entornos del Duero, el Miño, el Tajo y el Guadiana tienen que 
recibir proyectos de desarrollo", ha dicho Cabrita que considera que la zona fronteriza 
debe ser un espacio de oportunidades. 
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O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, defendeu hoje um "novo tempo" na cooperação entre
Portugal e Espanha, dando "prioridade" à valorização dos territórios fronteiriços, que não
devem ser olhados como "as traseiras de ambos os países".

"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do território, já que
se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde existem oportunidades e
competitividade", frisou o governante.

O ministro falava no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET) que decorre na cidade fronteiriça de Miranda do Douro, no distrito
de Bragança.
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O secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), Xoan Mao,
alertou hoje que a próxima Cimeira Ibérica entre Portugal e Espanha "será um fracasso
como as anteriores" se a sua agenda for gerida pelas mesmas pessoas.

"A próxima cimeira, se continuam as mesmas pessoas a geri-la, será um fracasso como as
anteriores", disse à Lusa Xoan Mao, deixando assim uma "mensagem de alerta para os
negócios estrangeiros [dos dois países] e a fronteira".

No dia em que foi apresentado o balanço da cooperação transfronteiriça de Portugal e
Espanha entre 2000 e 2014, publicado pela RIET, Xoan Mao afirmou que nos dois países
"as direções gerais que gerem a Cimeira Ibérica têm burocratas incapazes, que não
percebem nada de fronteira e que só estão a criar problemas".
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O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha está ultrapassado,
sendo necessária a sua revisão para que as comunidades se possam desenvolver, conclui
um balanço das relações entre 2000 e 2014 hoje apresentado.

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", critica Xoan
Mao, secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), entidade
responsável pela publicação do estudo da cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção de
Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa que incumbe à
Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça".
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2016-11-16 às 13:01

GOVERNO APOSTA NUMA NOVA ERA NA
COOPERAÇÃO COM ESPANHA

O Ministro Adjunto afirmou a prioridade de Portugal de
valorizar os territórios fronteiriços, referindo que deve haver
uma nova era na cooperação com Espanha.

«A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de
valorização do território, já que se trata de um espaço com
seis milhões de habitantes onde existem oportunidades e
competitividade», disse Eduardo Cabrita.

Na Assembleia Geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), em Bragança, o Ministro destacou
que «o trabalho com regiões autónomas de Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da
fronteira, a cooperação empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente em futuros encontros
bilaterais».

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças, políticas, empresariais e universitárias, que representam a
totalidade da fronteira luso-espanhola, que se estima que representam mais de 12 milhões de habitantes e
mais de 200 mil empresas.

Importância dos rios na relação com Espanha

O Ministro afirmou que os quatro maiores rios fronteiriços, Minho, Douro, Tejo e Guadiana, são «verdadeiras
estradas do desenvolvimento e da parceria em torno dos territórios que reúnem Portugal e Espanha.

Eduardo Cabrita referiu que os rios são espaços históricos de união e têm de ser aproveitados do ponto de
vista ambiental, económico e do conhecimento.

O Ministro disse que é necessário promover projetos de desenvolvimento nestas áreas, que são as que estão
mais perto dos mercados europeus.
Tags: fronteiras, território, espanha
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Noticias agencias 

La Red de Entidades Transfronterizas quiere tener voz en las 
cumbres ibéricas  16-11-2016 / 16:31 h EFE 

La Asamblea General de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) ha 
aprobado la creación de una comisión interparlamentaria, liderada por Extremadura, con 
la que se pretende tener voz en las cumbres ibéricas y hacer llegar así a los gobiernos de 
España y Portugal sus principales necesidades. 

La creación de la comisión ha sido propuesta por el alcalde de Plasencia (Cáceres) y 
presidente de turno de Triurbir, la Asociación de Interés Económico Triángulo Urbano 
Ibérico Rayano integrada por las localidades extremeñas Plasencia y Cáceres, y las 
portuguesas de Castelo Branco y Portalegre. 

Según ha informado el Ayuntamiento Placentino en una nota, la propuesta hecha por 
Pizarro tiene como fin ser "una plataforma de impulso" que elabore un documento que 
permita la participación de la sociedad civil en las cumbres ibéricas. 

Así, se ha acordado la creación de una comisión interparlamentaria en la que estarán 
presentes los parlamentos europeos, español y portugués, y las cámaras regionales. 

En este sentido, Pizarro ha planteado la posibilidad de que sea la Asamblea de 
Extremadura quien lidere la comisión de los parlamentos regionales españoles de 
Galicia, Castilla León, Extremadura y Andalucía. 

La propuesta ha recibido el visto bueno de la Asamblea de la RIET, por lo que Pizarro, 
como presidente de turno de Triurbir, elevará la propuesta a la presidenta de la 
Asamblea extremeña, Blanca Martín, en los próximos días. 

"Con la creación de esta comisión interparlamentaria se pretende elevar a la esfera del 
debate público la labor en resolución de conflictos, la elaboración de propuestas y los 
proyectos comunes de las entidades transfronterizas desde el punto de vista cultural, 
turístico y económico", ha concluido el Consistorio placentino. 

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas está formada por 31 miembros y aúna a 
instituciones públicas, organizaciones empresariales y centros universitarios, y su 
objetivo principal es fomentar la cooperación entre España y Portugal ante la Unión 
Europea. 



Lusa
16 Nov, 2016, 09:43 | 

O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha está ultrapassado, sendo necessária a sua revisão para
que as comunidades se possam desenvolver, conclui um balanço
das relações entre 2000 e 2014 hoje apresentado.

Economia (http://www.rtp.pt/noticias/economia)

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", critica
Xoan Mao, secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET),
entidade responsável pela publicação do estudo da cooperação transfronteiriça
entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção
de Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa
que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça".

Assinada em outubro de 2002 na cidade espanhola de Valência, a convenção tem
por objetivo promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre
instâncias territoriais portuguesas e espanholas, tendo para o efeito sido criadas
três comunidades de trabalho e duas comunidades territoriais de cooperação.

Para Xoan Mao é, porém, necessário um "novo enquadramento jurídico" das
comunidades de trabalho de cooperação para que a Convenção de Valência se
possa adaptar "às novas demandas" de uma relação "tão dinâmica" como a que
existe entre Portugal e Espanha.

O próprio estudo recomenda que "a Comissão Europeia deve promover a criação
de um fórum europeu das entidades criadas para a cooperação transfronteiriça
com natureza jurídica e uma atividade permanente" e que "as entidades criadas
para a cooperação transfronteiriça (...) devem dispor de um regime jurídico e fiscal
próprio".

Segundo o estudo, o espaço de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha apresenta-se como "um território predominantemente rural, com
acentuados problemas demográficos, designadamente uma baixa densidade
populacional e uma população envelhecida, em comparação com as regiões
adjacentes e as médias nacionais".

As áreas de fronteira têm também os "piores indicadores de desenvolvimento
económico e uma menor dinâmica de crescimento, quer comparado com as zonas
adjacentes, quer com o nível médio de crescimento económico dos dois estados".

Para este resultado contribuiu a redução de apoios comunitários para aquela que
é "mais extensa, mais estável e mais antiga" fronteira terrestre da União Europeia
(UE).

"Os valores mobilizados foram diminuindo numa tendência inversa ao verificado
no conjunto da UE, sendo manifestamente insuficientes para fazer face aos
problemas específicos de um espaço de cooperação transfronteiriça
crescentemente mais vasto", indica o documento segundo o qual os fundos
comunitários destinados à fronteira deverão ser atribuídos aos programas
específicos de cooperação e não aos países envolvidos.

Nesse sentido, "o espaço de cooperação deverá ter uma estabilidade de
médio-longo prazo e ser consagrado como instrumento de aplicação de políticas
públicas (...) através de uma próxima revisão da Convenção de Valência" para que



os fundos possam ser geridos de uma forma mais eficaz e assim se promova um
maior desenvolvimento das regiões de cooperação transfronteiriça entre Portugal
e Espanha.

Segundo o estudo, foram aplicados entre 2000 e 2013 cerca de 1,5 mil milhões de
euros em projetos de cooperação, tendo a maior fatia sido destinada a iniciativas
da área definida de Galiza e Norte de Portugal.

A maior parte do investimento feito no âmbito da cooperação transfronteiriça,
cerca de 529 milhões de euros destinou-se ao objetivo temático "proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos", seguindo-se, com 268 milhões, o
objetivo "promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas
principais redes de infraestruturas".

(//www.rtp.pt )
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O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha está
ultrapassado, sendo necessária a sua revisão para que as comunidades se
possam desenvolver, conclui um balanço das relações entre 2000 e 2014 hoje
apresentado.
«A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada», critica Xoan Mao, secretário-geral da
Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), entidade responsável pela publicação do estudo da
cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que «a Convenção de Valência deverá ser objeto
de uma significativa revisão e atualização, tarefa que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a
Cooperação Transfronteiriça».

Diário Digital / Lusa

Todos os comentários estão sujeitos a moderação. O DD reserva-se o direito de apagar os comentários que não cumpram as regras de utilização. Os
comentários publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.

0 COMENTÁRIOS Diário Digital Iniciar sessão1

 Partilhar Mostrar primeiro os mais votados

Escreva o seu comentário...

Subscrever Acerca do Disqus Adicionar o Disqus Adicionar Privacidade

 Recomendar



Lusa
16 Nov, 2016, 13:36 | 

O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, defendeu hoje um "novo
tempo" na cooperação entre Portugal e Espanha, dando
"prioridade" à valorização dos territórios fronteiriços, que não
devem ser olhados como "as traseiras de ambos os países".

País (http://www.rtp.pt/noticias/pais)

"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do
território, já que se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde
existem oportunidades e competitividade", frisou o governante.

O ministro falava no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET) que decorre na cidade fronteiriça de Miranda do Douro,
no distrito de Bragança.

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças, políticas, empresárias e
universitárias, que representam a totalidade do território da fronteira
luso-espanhola, que se estima que representam mais de 12 milhões de habitantes
e mais de 200.000 empresas nos referidos territórios.

"A cimeira Luso-Espanhola a realizar em 2017 e o trabalho com regiões
autónomas de Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da fronteira,
a cooperação empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente - e não
como as traseiras de ambos os países - em futuros encontros bilaterais", indicou
Eduardo Cabrita.

As palavras do ministro português surgem no dia em que o secretário-geral da
RIET, Xoan Mao, afirmou à agência Lusa, que o atual modelo de cooperação
transfronteiriça entre Portugal e Espanha está ultrapassado, sendo necessária a
sua revisão para que as comunidades se possam desenvolver.

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", criticou
o secretário-geral RIET, entidade responsável pela publicação do estudo da
cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção
de Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa
que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça".

Assinada em outubro de 2002 na cidade espanhola de Valência, a convenção tem
por objetivo promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre
instâncias territoriais portuguesas e espanholas, tendo para o efeito sido criadas
três comunidades de trabalho e duas comunidades territoriais de cooperação.

Segundo o estudo, o espaço de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha apresenta-se como "um território predominantemente rural, com
acentuados problemas demográficos, designadamente uma baixa densidade
populacional e uma população envelhecida, em comparação com as regiões
adjacentes e as médias nacionais".

As áreas de fronteira têm também os "piores indicadores de desenvolvimento
económico e uma menor dinâmica de crescimento, quer comparado com as zonas
adjacentes, quer com o nível médio de crescimento económico dos dois estados".

Para este resultado contribuiu a redução de apoios comunitários para aquela que
é "mais extensa, mais estável e mais antiga" fronteira terrestre da União Europeia
(UE).

A maior parte do investimento feito no âmbito da cooperação transfronteiriça,
cerca de 529 milhões de euros destinou-se ao objetivo temático "proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos", seguindo-se, com 268 milhões, o
objetivo "promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas
principais redes de infraestruturas".

A fronteira luso-espanhola, que se estende ao longo de 1.234 km, entre a
desembocadura do rio Minho e se prolonga até à foz do rio Guadiana, é a mais
estável, antiga, extensa e dinâmica de toda a UE.
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O secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), Xoan
Mao, alertou hoje que a próxima Cimeira Ibérica entre Portugal e Espanha «será
um fracasso como as anteriores» se a sua agenda for gerida pelas mesmas
pessoas.
«A próxima cimeira, se continuam as mesmas pessoas a geri-la, será um fracasso como as anteriores», disse à
Lusa Xoan Mao, deixando assim uma «mensagem de alerta para os negócios estrangeiros [dos dois países] e a
fronteira».

No dia em que foi apresentado o balanço da cooperação transfronteiriça de Portugal e Espanha entre 2000 e 2014
publicado pela RIET, Xoan Mao afirmou que nos dois países «as direções gerais que gerem a Cimeira Ibérica têm
burocratas incapazes, que não percebem nada de fronteira e que só estão a criar problemas».
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MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA|7|ZAMORA

B. B. G. 
El arreglo del muro que la pa-

sada semana se derrumbó en la 
zona entre la calle de Los Herre-
ros y Alfonso XII tendrá un cos-
te que oscila entre los 80.000 y 
90.000 euros, según los presu-
puestos presentados por varias 
empresas al Ayuntamiento de 
Zamora. El alcalde, Francisco 
Guarido, explicó que esta pared 
pertenece a una parcela privada, 
por lo que debe ser el propietario 
de este terreno el que se haga 
cargo de la obra. Si en un plazo 
de diez días no se pone en con-
tacto con el Ayuntamiento, sus 
servicios municipales se encar-
garán de ejecutar la obra de ma-
nera subsidiaria, aunque tendrá 
que ser el titular de la parcela 
quien se haga cargo de los gastos 
de estos trabajos. 

Tras la Junta de Gobierno, el 
concejal de Urbanismo y Obras, 
Romualdo Fernández, también 
informó de los trabajos realiza-
dos en la calle del Oro, que une 
la plaza de Santa Eulalia y la ca-
lle Balborraz. Los operarios mu-
nicipales han levantado un muro 
para tapar un solar cuya obra no 

se ha ejecutado, ganando así más 
espacio a la vía. El Ayuntamien-
to decidió realizar estos trabajos 
tras la falta de respuesta por par-
te del dueño del solar, que tendrá 
ahora que aportar los cerca de 
3.000 euros que ha costado la 
obra. «Esta intervención era 
muy necesaria, ya que se trata de 
un lugar que se encuadra en el 
casco antiguo de la ciudad y que 
además es muy transitado por la 
noche los fines de semana», 
apuntó Fernández. 

Sede de Capitonis Durii 
Por otra parte, el equipo de 

Gobierno también ha realizado 
una inversión de 32.000 euros 
para arreglar el tejado del edifi-
cio municipal que alberga la se-
de de la asociación cultural Ca-
pitonis Durii. Este colectivo ha-
bía denunciado en reiteradas 
ocasiones la precaria situación 
de su local, que sufría de conti-
nuas goteras y humedades sin 
obtener respuesta por parte del 
Ayuntamiento. Debido a la gra-
ve situación del tejado, final-
mente se optó por realizar una 
reforma completa.

El arreglo del muro de la 
calle Alfonso XII asciende a 
más de 80.000 euros
El equipo de Gobierno insta al propietario 
de la parcela a que ejecute la obra

La Red Ibérica exige la autovía Braganza-
Zamora como motor de desarrollo

B. B. G. 
«Es urgente la finalización de 

los cien kilómetros que restan a 
la autovía entre Braganza y Za-
mora». La exigencia viene de la 
Red Ibérica de Entidades Trans-
fronterizas de Cooperación 
(RIET) a través de su secretario 
general, Xoan Vázquez, quien 
adelanta que la puesta en marcha 
de esta infraestructura «revertirá 
en el desarrollo económico de 
ambas zonas». 

El objetivo de esta entidad es 
sumar fuerzas a uno y otro lado 
de la frontera «porque así somos 
más fuertes y se lograrán no so-
lo mejores servicios, sino tam-
bién será esencial para el creci-
miento económico del territo-
rio». Una meta interesante si se 
tiene en cuenta «que el 37% de 
la población europea vive en te-
rritorio de frontera, lo que nos 
otorga cierto peso», valoró 
Vázquez. En el caso de España y 
Portugal, ambos países compar-

ten más de 1.200 kilómetros de 
frontera. 

Otras de las reivindicaciones 
de la red pasan por reforzar el 
modelo sanitario a ambos lados 
de la frontera «para dar servi-
cios con menos recursos, espe-
cialmente en las zonas más sen-
sibles», homologar títulos edu-
cativos entre España y Portugal 
o crear una autoridad central 
única de coordinación de emer-
gencias para mejorar los trabajos 
contra el fuego, según se enu-
mera desde esta entidad. 

La RIET, conformada por un 
grupo de once asociaciones em-
presariales, trece entidades 
transfronterizas y siete univer-
sidades, celebró ayer en Zamo-
ra una reunión de su comité di-
rector en el Centro de Interpre-
tación de las Ciudades Medie-
vales, previa a la asamblea ge-
neral que se desarrollará en Mi-
randa do Douro. La entidad, na-
cida en junio de 2009, está 

constituida por organizaciones 
próximas a la frontera de Espa-
ña y Portugal y tiene como ob-
jetivo el promover la coopera-
ción transfronteriza, el desarro-

llo  socioeconómico en estos te-
rritorios y establecerse como 
una sola comunidad de interés 
ante los gobiernos de España, 
Portugal y la Unión Europea.

Un momento de la reunión celebrada en Zamora. | FOTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La asociación subraya que la «suma» de 
ambos lados de la frontera «es esencial 
para el crecimiento económico»

Otra de las medidas por las 
que se apuesta en esta red es 
la de mejorar las condiciones 
de los trabajadores transfron-
terizos. «Es un tema que nos 
preocupa especialmente», 
apuntó el secretario general 
de la RIET, quien denunció 
que se sigue abusando de es-
te tipo de empleados a uno y 
otro lado de la frontera. La 
solución, según Xoan 
Vázquez, pasa «por la equipa-
ración laboral y la homologa-
ción fiscal».  

Estos dos aspectos ayuda-
rían, según el criterio de este 
colectivo a mejorar en el tema 
de los derechos sociales e in-
cluso a incrementar la cali-
dad del producto. «Es funda-
mental una coordinación en-
tre países para mejorar en es-
te aspecto», subrayó el secre-
tario de la RIET. 

Tras la reunión en Zamora, 
todos los temas tratados se 
llevarán en la próximo Cum-
bre Ibérica, que está previsto 
que se celebre la próxima pri-
mavera, aunque el lugar tam-
bién están por determinar.

Una apuesta por 
la equiparación 
laboral entre 
España y 
Portugal

Impreso por Antonio Cortés Gelado. Prohibida su reproducción.



"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do território, já 

que se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde existem oportunidades e 

competitividade", frisou o governante. 

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças políticas, empresárias e universitárias, que 

representam a totalidade do território da fronteira luso-espanhola, que se estima que 

representem mais de 12 milhões de habitantes e mais de 200.000 empresas nos dois 

territórios. 

"A cimeira Luso-Espanhola a realizar em 2017 e o trabalho com regiões autónomas de 

Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da fronteira, a cooperação 

empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente - e não como as traseiras de 

ambos os países - em futuros encontros bilaterais", concluiu Eduardo Cabrita. 

A fronteira luso-espanhola, que se estende ao longo de 1.234 quilómetros, entre a foz do 

rio Minho e a do rio Guadiana, é a mais estável, antiga e extensa de toda a União 

Europeia. 
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Noticias agencias 

La Red de Entidades Transfronterizas quiere tener voz en las 
cumbres ibéricas  16-11-2016 / 16:31 h EFE 

La Asamblea General de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) ha 
aprobado la creación de una comisión interparlamentaria, liderada por Extremadura, con 
la que se pretende tener voz en las cumbres ibéricas y hacer llegar así a los gobiernos de 
España y Portugal sus principales necesidades. 

La creación de la comisión ha sido propuesta por el alcalde de Plasencia (Cáceres) y 
presidente de turno de Triurbir, la Asociación de Interés Económico Triángulo Urbano 
Ibérico Rayano integrada por las localidades extremeñas Plasencia y Cáceres, y las 
portuguesas de Castelo Branco y Portalegre. 

Según ha informado el Ayuntamiento Placentino en una nota, la propuesta hecha por 
Pizarro tiene como fin ser "una plataforma de impulso" que elabore un documento que 
permita la participación de la sociedad civil en las cumbres ibéricas. 

Así, se ha acordado la creación de una comisión interparlamentaria en la que estarán 
presentes los parlamentos europeos, español y portugués, y las cámaras regionales. 

En este sentido, Pizarro ha planteado la posibilidad de que sea la Asamblea de 
Extremadura quien lidere la comisión de los parlamentos regionales españoles de 
Galicia, Castilla León, Extremadura y Andalucía. 

La propuesta ha recibido el visto bueno de la Asamblea de la RIET, por lo que Pizarro, 
como presidente de turno de Triurbir, elevará la propuesta a la presidenta de la 
Asamblea extremeña, Blanca Martín, en los próximos días. 

"Con la creación de esta comisión interparlamentaria se pretende elevar a la esfera del 
debate público la labor en resolución de conflictos, la elaboración de propuestas y los 
proyectos comunes de las entidades transfronterizas desde el punto de vista cultural, 
turístico y económico", ha concluido el Consistorio placentino. 

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas está formada por 31 miembros y aúna a 
instituciones públicas, organizaciones empresariales y centros universitarios, y su 
objetivo principal es fomentar la cooperación entre España y Portugal ante la Unión 
Europea. 



Lusa
16 Nov, 2016, 09:43 | 

O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha está ultrapassado, sendo necessária a sua revisão para
que as comunidades se possam desenvolver, conclui um balanço
das relações entre 2000 e 2014 hoje apresentado.

Economia (http://www.rtp.pt/noticias/economia)

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", critica
Xoan Mao, secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET),
entidade responsável pela publicação do estudo da cooperação transfronteiriça
entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção
de Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa
que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça".

Assinada em outubro de 2002 na cidade espanhola de Valência, a convenção tem
por objetivo promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre
instâncias territoriais portuguesas e espanholas, tendo para o efeito sido criadas
três comunidades de trabalho e duas comunidades territoriais de cooperação.

Para Xoan Mao é, porém, necessário um "novo enquadramento jurídico" das
comunidades de trabalho de cooperação para que a Convenção de Valência se
possa adaptar "às novas demandas" de uma relação "tão dinâmica" como a que
existe entre Portugal e Espanha.

O próprio estudo recomenda que "a Comissão Europeia deve promover a criação
de um fórum europeu das entidades criadas para a cooperação transfronteiriça
com natureza jurídica e uma atividade permanente" e que "as entidades criadas
para a cooperação transfronteiriça (...) devem dispor de um regime jurídico e fiscal
próprio".

Segundo o estudo, o espaço de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha apresenta-se como "um território predominantemente rural, com
acentuados problemas demográficos, designadamente uma baixa densidade
populacional e uma população envelhecida, em comparação com as regiões
adjacentes e as médias nacionais".

As áreas de fronteira têm também os "piores indicadores de desenvolvimento
económico e uma menor dinâmica de crescimento, quer comparado com as zonas
adjacentes, quer com o nível médio de crescimento económico dos dois estados".

Para este resultado contribuiu a redução de apoios comunitários para aquela que
é "mais extensa, mais estável e mais antiga" fronteira terrestre da União Europeia
(UE).

"Os valores mobilizados foram diminuindo numa tendência inversa ao verificado
no conjunto da UE, sendo manifestamente insuficientes para fazer face aos
problemas específicos de um espaço de cooperação transfronteiriça
crescentemente mais vasto", indica o documento segundo o qual os fundos
comunitários destinados à fronteira deverão ser atribuídos aos programas
específicos de cooperação e não aos países envolvidos.

Nesse sentido, "o espaço de cooperação deverá ter uma estabilidade de
médio-longo prazo e ser consagrado como instrumento de aplicação de políticas
públicas (...) através de uma próxima revisão da Convenção de Valência" para que



os fundos possam ser geridos de uma forma mais eficaz e assim se promova um
maior desenvolvimento das regiões de cooperação transfronteiriça entre Portugal
e Espanha.

Segundo o estudo, foram aplicados entre 2000 e 2013 cerca de 1,5 mil milhões de
euros em projetos de cooperação, tendo a maior fatia sido destinada a iniciativas
da área definida de Galiza e Norte de Portugal.

A maior parte do investimento feito no âmbito da cooperação transfronteiriça,
cerca de 529 milhões de euros destinou-se ao objetivo temático "proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos", seguindo-se, com 268 milhões, o
objetivo "promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas
principais redes de infraestruturas".

(//www.rtp.pt )
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O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha está
ultrapassado, sendo necessária a sua revisão para que as comunidades se
possam desenvolver, conclui um balanço das relações entre 2000 e 2014 hoje
apresentado.
«A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada», critica Xoan Mao, secretário-geral da
Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), entidade responsável pela publicação do estudo da
cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que «a Convenção de Valência deverá ser objeto
de uma significativa revisão e atualização, tarefa que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a
Cooperação Transfronteiriça».
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ACTUALIDADE

Valorizar territórios fronteiriços na
cooperação ibérica é "prioridade" --
ministro
16 | 11 | 2016   12.49H

O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, defendeu hoje um "novo
tempo" na cooperação entre Portugal e Espanha, dando "prioridade"
à valorização dos territórios fronteiriços, que não devem ser olhados
como "as traseiras de ambos os países".

"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de
valorização do território, já que se trata de um espaço com seis
milhões de habitantes onde existem oportunidades e
competitividade", frisou o governante.

O ministro falava no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica
de Entidades Transfronteiriças (RIET) que decorre na cidade
fronteiriça de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.
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Lusa
16 Nov, 2016, 13:36 | País (http://www.rtp.pt/noticias/pais)

"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do
território, já que se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde
existem oportunidades e competitividade", frisou o governante.

O ministro falava no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET) que decorre na cidade fronteiriça de Miranda do Douro,
no distrito de Bragança.

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças, políticas, empresárias e
universitárias, que representam a totalidade do território da fronteira
luso-espanhola, que se estima que representam mais de 12 milhões de habitante
e mais de 200.000 empresas nos referidos territórios.

"A cimeira Luso-Espanhola a realizar em 2017 e o trabalho com regiões
autónomas de Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da fronteir
a cooperação empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente - e não
como as traseiras de ambos os países - em futuros encontros bilaterais", indicou
Eduardo Cabrita.

As palavras do ministro português surgem no dia em que o secretário-geral da
RIET, Xoan Mao, afirmou à agência Lusa, que o atual modelo de cooperação



transfronteiriça entre Portugal e Espanha está ultrapassado, sendo necessária a
sua revisão para que as comunidades se possam desenvolver.

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", critico
o secretário-geral RIET, entidade responsável pela publicação do estudo da
cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção
de Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa
que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça".

Assinada em outubro de 2002 na cidade espanhola de Valência, a convenção tem
por objetivo promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre
instâncias territoriais portuguesas e espanholas, tendo para o efeito sido criadas
três comunidades de trabalho e duas comunidades territoriais de cooperação.

Segundo o estudo, o espaço de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha apresenta-se como "um território predominantemente rural, com
acentuados problemas demográficos, designadamente uma baixa densidade
populacional e uma população envelhecida, em comparação com as regiões
adjacentes e as médias nacionais".

As áreas de fronteira têm também os "piores indicadores de desenvolvimento
económico e uma menor dinâmica de crescimento, quer comparado com as zona
adjacentes, quer com o nível médio de crescimento económico dos dois estados"

Para este resultado contribuiu a redução de apoios comunitários para aquela que
é "mais extensa, mais estável e mais antiga" fronteira terrestre da União Europeia
(UE).

A maior parte do investimento feito no âmbito da cooperação transfronteiriça,
cerca de 529 milhões de euros destinou-se ao objetivo temático "proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos", seguindo-se, com 268 milhões, o
objetivo "promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas
principais redes de infraestruturas".

A fronteira luso-espanhola, que se estende ao longo de 1.234 km, entre a
desembocadura do rio Minho e se prolonga até à foz do rio Guadiana, é a mais
estável, antiga, extensa e dinâmica de toda a UE.
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O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, defendeu hoje um "novo
tempo" na cooperação entre Portugal e Espanha, dando
"prioridade" à valorização dos territórios fronteiriços, que não
devem ser olhados como "as traseiras de ambos os países".

País (http://www.rtp.pt/noticias/pais)

"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do
território, já que se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde
existem oportunidades e competitividade", frisou o governante.

O ministro falava no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET) que decorre na cidade fronteiriça de Miranda do Douro,
no distrito de Bragança.

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças, políticas, empresárias e
universitárias, que representam a totalidade do território da fronteira
luso-espanhola, que se estima que representam mais de 12 milhões de habitantes
e mais de 200.000 empresas nos referidos territórios.

"A cimeira Luso-Espanhola a realizar em 2017 e o trabalho com regiões
autónomas de Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da fronteira,
a cooperação empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente - e não
como as traseiras de ambos os países - em futuros encontros bilaterais", indicou
Eduardo Cabrita.

As palavras do ministro português surgem no dia em que o secretário-geral da
RIET, Xoan Mao, afirmou à agência Lusa, que o atual modelo de cooperação
transfronteiriça entre Portugal e Espanha está ultrapassado, sendo necessária a
sua revisão para que as comunidades se possam desenvolver.

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e ultrapassada", criticou
o secretário-geral RIET, entidade responsável pela publicação do estudo da
cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que "a Convenção
de Valência deverá ser objeto de uma significativa revisão e atualização, tarefa
que incumbe à Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação
Transfronteiriça".

Assinada em outubro de 2002 na cidade espanhola de Valência, a convenção tem
por objetivo promover e regular juridicamente a cooperação transfronteiriça entre
instâncias territoriais portuguesas e espanholas, tendo para o efeito sido criadas
três comunidades de trabalho e duas comunidades territoriais de cooperação.

Segundo o estudo, o espaço de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha apresenta-se como "um território predominantemente rural, com
acentuados problemas demográficos, designadamente uma baixa densidade
populacional e uma população envelhecida, em comparação com as regiões
adjacentes e as médias nacionais".

As áreas de fronteira têm também os "piores indicadores de desenvolvimento
económico e uma menor dinâmica de crescimento, quer comparado com as zonas
adjacentes, quer com o nível médio de crescimento económico dos dois estados".

Para este resultado contribuiu a redução de apoios comunitários para aquela que
é "mais extensa, mais estável e mais antiga" fronteira terrestre da União Europeia
(UE).

A maior parte do investimento feito no âmbito da cooperação transfronteiriça,
cerca de 529 milhões de euros destinou-se ao objetivo temático "proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos", seguindo-se, com 268 milhões, o
objetivo "promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas
principais redes de infraestruturas".

A fronteira luso-espanhola, que se estende ao longo de 1.234 km, entre a
desembocadura do rio Minho e se prolonga até à foz do rio Guadiana, é a mais
estável, antiga, extensa e dinâmica de toda a UE.



ACTUALIDADE

Cooperação transfronteiriça entre
Portugal e Espanha tem de ser revista -
RIET
16 | 11 | 2016   09.30H

O atual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha está ultrapassado, sendo necessária a sua revisão para
que as comunidades se possam desenvolver, conclui um balanço
das relações entre 2000 e 2014 hoje apresentado.

"A Convenção de Valência está absolutamente desfasada e
ultrapassada", critica Xoan Mao, secretário-geral da Rede Ibérica de
Entidades Transfronteiriças (RIET), entidade responsável pela
publicação do estudo da cooperação transfronteiriça entre Portugal e
Espanha hoje divulgado.

No documento, a que a Lusa teve acesso, é mesmo defendido que
"a Convenção de Valência deverá ser objeto de uma significativa
revisão e atualização, tarefa que incumbe à Comissão Mista
Luso-Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça".
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Diário Digital DIRECTO

ONTEM às 09:38

0

O secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), Xoan
Mao, alertou hoje que a próxima Cimeira Ibérica entre Portugal e Espanha «será
um fracasso como as anteriores» se a sua agenda for gerida pelas mesmas
pessoas.
«A próxima cimeira, se continuam as mesmas pessoas a geri-la, será um fracasso como as anteriores», disse à
Lusa Xoan Mao, deixando assim uma «mensagem de alerta para os negócios estrangeiros [dos dois países] e a
fronteira».

No dia em que foi apresentado o balanço da cooperação transfronteiriça de Portugal e Espanha entre 2000 e 2014
publicado pela RIET, Xoan Mao afirmou que nos dois países «as direções gerais que gerem a Cimeira Ibérica têm
burocratas incapazes, que não percebem nada de fronteira e que só estão a criar problemas».
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ACTUALIDADE

Entidades Transfronteiriças alertam
para risco de "fracasso" da Cimeira
Ibérica
16 | 11 | 2016   09.30H

O secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças
(RIET), Xoan Mao, alertou hoje que a próxima Cimeira Ibérica entre
Portugal e Espanha "será um fracasso como as anteriores" se a sua
agenda for gerida pelas mesmas pessoas.

"A próxima cimeira, se continuam as mesmas pessoas a geri-la,
será um fracasso como as anteriores", disse à Lusa Xoan Mao,
deixando assim uma "mensagem de alerta para os negócios
estrangeiros [dos dois países] e a fronteira".

No dia em que foi apresentado o balanço da cooperação
transfronteiriça de Portugal e Espanha entre 2000 e 2014, publicado
pela RIET, Xoan Mao afirmou que nos dois países "as direções
gerais que gerem a Cimeira Ibérica têm burocratas incapazes, que
não percebem nada de fronteira e que só estão a criar problemas".
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Rios fronteiriços são espaços de união ibérica a 

ser aproveitados 
O ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, defendeu hoje que os quatro 
maiores rios fronteiriços são espaços históricos de união entre dois 

países ibéricos e têm de ser aproveitados do ponto de vista ambiental, 
económico e do conhecimento. 

© Global Imagens  
País Eduardo Cabrita  

Há 18 Horas POR Lusa  
 
O ministro defendia a ideia, no decurso da Assembleia Geral da Rede Ibérica de 
Entidades Transfronteiriças (RIET) que decorreu hoje na cidade fronteiriça de Miranda 
do Douro, indicando que em torno dos rios Minho, Douro Tejo e Guadiana há que 
promover projetos de desenvolvimento. 
PUB 

"Estas são verdadeiras estradas do desenvolvimento e da parceria em torno dos 
territórios que reúnem Portugal e Espanha", frisou. 

Segundo o governante, as zonas de fronteira são as que estão mais perto dos mercados 
europeus e daí a importância destas estradas fluviais que tem de ser tomadas em conta 
em programas de coesão territorial. 

Na reunião de Miranda do Douro, o ministro-adjunto de Portugal defendeu igualmente 
um "novo tempo" na cooperação entre os dois países ibéricos, dando prioridade à 
valorização dos territórios fronteiriços, que não devem ser olhados como "as traseiras de 
ambos os países". 



"A fachada ibérica é uma prioridade na nossa estratégia de valorização do território, já 

que se trata de um espaço com seis milhões de habitantes onde existem oportunidades e 

competitividade", frisou o governante. 

A RIET agrupa 22 entidades transfronteiriças políticas, empresárias e universitárias, que 

representam a totalidade do território da fronteira luso-espanhola, que se estima que 

representem mais de 12 milhões de habitantes e mais de 200.000 empresas nos dois 

territórios. 

"A cimeira Luso-Espanhola a realizar em 2017 e o trabalho com regiões autónomas de 

Espanha, o trabalho dos municípios de ambos os lados da fronteira, a cooperação 

empresarial ou de ensino superior serão olhadas de frente - e não como as traseiras de 

ambos os países - em futuros encontros bilaterais", concluiu Eduardo Cabrita. 

A fronteira luso-espanhola, que se estende ao longo de 1.234 quilómetros, entre a foz do 

rio Minho e a do rio Guadiana, é a mais estável, antiga e extensa de toda a União 

Europeia. 
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La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) ha calificado el trabajo de la comisión

lusoespañola encargada de preparar las cumbres ibéricas como “inútil” para resolver en las zonas

fronterizas problemas de tipo laboral, educativo, sanitario y de infraestructuras.

El secretario general de esta red, Xoan Vázquez, ha asegurado hoy en una rueda de prensa que

esa comisión es “incapaz e inútil” y lo ha achacado a que esa comisión la integran “burócratas de

Exteriores” que “no saben ver la realidad” de los territorios de influencia de la frontera.

La RIET, a la que están vinculados un centenar municipios españoles de la frontera hispanlusa

junto a otros de Portugal, universidades y organizaciones empresariales de ambos países, ha

hecho esta observación con motivo de la reunión que mantiene esta tarde en Zamora, previa a la

asamblea general que celebrará mañana en Mirando do Douro (Portugal).

Xoan Vázquez ha puesto como ejemplo el caso de los trabajadores transfronterizos, cuyas

condiciones son desiguales y que favorecen la “deslocalización” de las empresas hacia el país del

otro lado de la raya situado a unos pocos kilómetros en el que la mano de obra es más barata.

A juicio del máximo responsable de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, las cumbres

hispanolusas que reúnen a los máximos responsables de ambos países no dan solución a ésta y

otras problemáticas de los territorios de frontera.

En materia sanitaria, el secretario general de RIET ha reclamado forzar la “complementariedad”

que permita a los vecinos de un país acceder a los servicios sanitarios del otro cuando éstos se

encuentren más cercanos e incluso crear centros sanitarios compartidos.

También ha reclamado la homologación de estudios, ya que existen algunos que siguen sin

estarlo en la Europa de Bolonia, como es el caso de las enseñanzas de los Conservatorios de

Música y eso hace, por ejemplo, que alumnos de Verín tengan que desplazarse 70 kilómetros

para estudiar, hasta Ourense, cuando tienen muy próximo el conservatorio de la ciudad

portuguesa de Chaves.

Sobre infraestructuras, Xoan Vázquez ha reclamado la finalización de los cien kilómetros que

quedan para unir por autopista o autovía a Zamora y la ciudad portuguesa de Braganza, ya que

una infraestructura de comunicación de ese tipo influye en el nivel de desarrollo económico por

“el río de gente” que mueve.



 

Portugal da prioridad al Duero en sus 
planes de desarrollo y plantea colaborar 
con Salamanca y Zamora 
17.11.2016 
Castilla y León 
Félix Oliva López | @FelixOtwitts 
 

 
El ministro adjunto de Portugal, Eduardo Cabrita, en la asamblea general de RIET.  

Portugal dará prioridad a las comarcas fronterizas a la hora de desarrollar sus futuros 
progrmas de desarrollo y optar a fondos europeos. Desarrolla un plan especial para los 
ríos, incluído el Duero, que busca sacar adelante proyectos comunes. 

El Gobierno de Portugal ha declarado la cooperación transfronteriza una prioridad de 
sus actuaciones y ha pedido a Mariano Rajoy iniciar una nueva etapa de colaboración 
entre ambos países que tenga como protagonistas las inversiones en las comarcas 
fronterizas. Una medida que afecta directamente a Zamora y Salamanca porque el 
gobierno luso va a plantear una serie de medidas económicas para crear polos de 
desarrollo en los cuatros ríos que atraviesan Portugal: Miño, Duero, Duero, Tajo y 
Guadiana. En el caso de Castilla y León, las actuaciones en el lado portugués del Duero 
pueden ser un impulso para el lado español porque el Golbierno luso espera que muchos 
proyectos sean de cooperación entre ambos países. 

  

Así lo ha anunciado el ministro adjunto de Portugal, Eduardo Cabrita, en la asamblea 
anual de la RIET, la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, que agrupa a 
ayuntamientos, diputaciones, entidades universidades, asociaciones empresariales y 



numerosas instituciones que representan a todas las provincias de la frontera 
hispanolusa. El número 2 del ejecutivo luso acudió a las reuniones de la RIET, que 
reunió a su ejecutiva en Zamora. Sus palabras llegan tras el encuentro esta semana entre 
el Primer  Ministro Antonio Costa y el presidente Mariano Rajoy. "La fachada ibérica 
es una prioridad de nuestra estrategia de desarrollo", ha dicho Cabrita, un anuncio 
que viene acompañado de un programa de actuación en todos los aspectos para 
convertir el espacio transfronterizo en un espacio de oportunidades. 

  

La reunión se ha celebrado en Miranda do Douro, localidad muy próxima a la frontera 
con la provincia de Zamora, con la próxima. Cabrita ha hablado de trabajo de 
cooperación con los municipios, comunidades y diputaciones y que Portugal ha dado 
prioridad económica y política a sus planes de mirar para el interior del país y su 
frontera con España como espacio de oportunidades. "Nuestro programa de 
desarollo interior es nuestra aportación al desarollo transfronterizo", ha dicho sobre 
los programas que ya están desarrollando el gobierno luso. 

  

En este sentido, ha definido los cuatro ríos que comparten España y Portugal 
como espacios histórico de unión, "como autovías para el desarrollo y para 
la colaboración". "Los entornos del Duero, el Miño, el Tajo y el Guadiana tienen que 
recibir proyectos de desarrollo", ha dicho Cabrita que considera que la zona fronteriza 
debe ser un espacio de oportunidades. 
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EURO-REGIÃO
| Redacção/Lusa | 

O secretário-geral da Rede Ibéri-

ca de Entidades Transfronteiri-

ças (RIET), Xoan Mao, alertou

ontem que a próxima Cimeira

Ibérica entre Portugal e Espanha

“será um fracasso como as ante-

riores” se a sua agenda for geri-

da pelas mesmas pessoas.

“A próxima cimeira, se conti-

nuam as mesmas pessoas a geri-

la, será um fracasso como as an-

teriores”, disse à Lusa Xoan

Mao, deixando assim uma

“mensagem de alerta para os ne-

gócios estrangeiros [dos dois

países] e a fronteira”.

No dia em que foi apresentado

o balanço da cooperação trans-

fronteiriça de Portugal e Espa-

nha entre 2000 e 2014, publica-

do pela RIET, Xoan Mao afir-

mou que nos dois países “as di-

recções gerais que gerem a Ci-

meira Ibérica têm burocratas in-

capazes, que não percebem nada

de fronteira e que só estão a criar

problemas”.

“O director-geral dos Assuntos

Europeus em Portugal e a sua

homóloga de Espanha são os

que presidem à comissão luso-

espanhola organiza as agendas

das cimeiras” e “não percebem a

realidade da fronteira”, lamen-

tou o responsável da RIET, tam-

bém secretário-geral do Eixo

Atlântico, organismo que agrega

38 municípios portugueses e ga-

legos e que faz parte da rede.

Xoan Mao destacou como “nos

últimos sete anos houve apenas

três cimeiras e não foi [agenda-

do] nenhum assunto relevante

para as fronteiras”, criticando

ainda a forma como “a fronteira

mais viva e dinâmica da Europa

está desorganizada pela incapa-

cidade dos responsáveis” de Es-

panha e Portugal.

Disse que ainda haver “uma

imensa quantidade de assuntos

que cristaliza na necessidade de

rever a Convenção de Valência”,

assinada em 2002 com o objecti-

vo de promover e regular juridi-

camente a cooperação transfron-

teiriça entre instâncias territo-

riais portuguesas e espanholas.

A revisão da convenção é mes-

mo uma medida sugerida no ba-

lanço ontem apresentado para

que as verbas europeias disponí-

veis possam ser geridas de for-

ma mais eficaz e assim se pro-

mova um maior desenvolvi-

mento das regiões.

Xoan Mao alerta para risco 
de fracasso da Cimeira Ibérica
SECRETÁRIO-GERAL da RIET e do Eixo Atlântico alerta para o eventual fracasso da próxima cimeira ibérica
se a agenda for gerida pelas mesmas pessoas.

DR

Xoan Mao, secretário-geral da RIET e do Eixo Atlântico

lll
“A próxima cimeira, se
continuam as mesmas
pessoas a geri-la, será um
fracasso como as
anteriores”, disse à Lusa
Xoan Mao, deixando assim
uma “mensagem de alerta
para os negócios
estrangeiros [dos dois
países] e a fronteira”.

A antecipar já a próxima cimei-

ra, ainda sem data mas prevista

para a próxima Primavera, Xoan

Mao defendeu que nesse mo-

mento devem ser definidas me-

didas operativas para promover

o Caminho Português de Santia-

go enquanto “produto turístico”

e “indústria de desenvolvimento

económico”.

Para o responsável, o traçado

português é “uma mina de ouro”

mal aproveitada “por falta de vi-

são” do Governo que deveria

“estabelecê-lo como prioridade

política” e, para o efeito, “criar

uma comissão interministerial

que envolva a cultura, o turismo,

a economia e as diversas áreas

ligadas ao caminho”.

“Teriam que criar um organis-

mo aglutinador dos investimen-

tos, como na Galiza existe o Xa-

cobeo que coordena todos os

investimentos, a sinalética, veri-

fica o traçado e faz publicidade

em todo o mundo”, salientou o

responsável para quem a visita

dos reis de Espanha a Portugal

no final deste mês seria “uma

magnífica oportunidade” para

lançar o diálogo sobre o assunto

e para pensar na apresentação de

uma candidatura do Caminho a

Património da Humanidade.

Xoan Mao realçou também que

o Caminho de Santiago não po-

de ser comparado com Fátima,

este último um “produto religio-

so católico vinculado a uma his-

tória e uma época”, distinto da-

quele que é “o primeiro itine-

rário cultural europeu” de “di-

mensão planetária”. 

Percurso português

Caminho Português de Santiago 
“é uma mina de ouro”

DR

Caminho Português de Santiago tem potencialidades por explorar

lll
Para o responsável, 
o traçado português 
é “uma mina de ouro” mal
aproveitada “por falta de
visão” do Governo que
deveria “estabelecê-lo 
como prioridade política”.



16 Minho 17 de Novembro 2016 correiodominho.ptcorreiodominho.pt 17 de Novembro 2016 Minho 17

EURO-REGIÃO
| Redacção/Lusa | 

O actual modelo de cooperação

transfronteiriça entre Portugal e

Espanha está ultrapassado, sen-

do necessária a sua revisão para

que as comunidades se possam

desenvolver, conclui um balanço

das relações entre 2000 e 2014

ontem apresentado.

“A Convenção de Valência está

absolutamente desfasada e ultra-

passada”, critica Xoan Mao, se-

cretário-geral da Rede Ibérica de

Entidades Transfronteiriças

(RIET), entidade responsável

pela publicação do estudo da

cooperação transfronteiriça en-

tre Portugal e Espanha ontem di-

vulgado.

No documento é mesmo defen-

dido que “a Convenção de Va-

lência deverá ser objecto de uma

significativa revisão e actualiza-

ção, tarefa que incumbe à Co-

missão Mista Luso-Espanhola

para a Cooperação Transfrontei-

riça”.

Assinada em Outubro de 2002

na cidade espanhola de Valência,

a convenção tem por objectivo

promover e regular juridicamen-

te a cooperação transfronteiriça

entre instâncias territoriais por-

tuguesas e espanholas, tendo pa-

ra o efeito sido criadas três co-

munidades de trabalho e duas

comunidades territoriais de coo-

peração.

Para Xoan Mao é, porém, ne-

cessário um “novo enquadra-

mento jurídico” das comunida-

des de trabalho de cooperação

para que a Convenção de Valên-

cia se possa adaptar “às novas

demandas” de uma relação “tão

dinâmica” como a que existe en-

tre Portugal e Espanha.

O estudo da cooperação trans-

fronteiriça entre Portugal e Es-

panha ontem divulgado reco-

menda que a Comissão Europeia

deve “promover a criação de um

fórum europeu das entidades

criadas para a cooperação trans-

fronteiriça com natureza jurídica

e uma actividade permanente” e

que “as entidades criadas para a

cooperação transfronteiriça (…)

devem dispor de um regime jurí-

dico e fiscal próprio”.

Segundo o estudo, o espaço de

cooperação transfronteiriça en-

tre Portugal e Espanha apresen-

ta-se como “um território predo-

minantemente rural, com acen-

tuados problemas demográficos,

designadamente uma baixa den-

sidade populacional e uma po-

pulação envelhecida, em compa-

ração com as regiões adjacentes

e as médias nacionais”.

As áreas de fronteira têm tam-

bém os “piores indicadores de

desenvolvimento económico e

uma menor dinâmica de cresci-

mento, quer comparado com as

zonas adjacentes, quer com o ní-

vel médio de crescimento eco-

nómico dos dois estados”.

Para este resultado contribuiu a

redução de apoios comunitários

para aquela que é “mais extensa,

mais estável e mais antiga” fron-

teira terrestre da União Europeia

(UE).

“Os valores mobilizados fo-

ram diminuindo numa tendên-

cia inversa ao verificado no

conjunto da UE, sendo mani-

festamente insuficientes para

fazer face aos problemas espe-

cíficos de um espaço de coope-

ração transfronteiriça crescen-

temente mais vasto”, indica o

documento segundo o qual os

fundos comunitários destinados

à fronteira deverão ser atribuí-

dos aos programas específicos

de cooperação e não aos países

envolvidos.

Nesse sentido, “o espaço de

cooperação deverá ter uma esta-

bilidade de médio-longo prazo e

ser consagrado como instrumen-

to de aplicação de políticas pú-

blicas (…) através de uma próxi-

ma revisão da Convenção de

Valência” para que os fundos

possam ser geridos de uma for-

ma mais eficaz e assim se pro-

mova um maior desenvolvimen-

to das regiões de cooperação

transfronteiriça entre Portugal e

Espanha.

Segundo o estudo, foram apli-

cados entre 2000 e 2013 cerca

de 1,5 mil milhões de euros em

projetos de cooperação, tendo a

maior fatia sido destinada a ini-

ciativas da área definida de Gali-

za e Norte de Portugal.

A maior parte do investimento

feito no âmbito da cooperação

transfronteiriça, cerca de 529

milhões de euros destinou-se ao

objetivo temático “proteger o

ambiente e promover a eficiên-

cia dos recursos”, seguindo-se,

com 268 milhões, o objectivo

“promover transportes sustentá-

veis e eliminar os estrangula-

mentos nas principais redes de

infraestruturas”.

Cooperação transfronteiriça tem de ser revista
XOAN MAO defende que o actual modelo de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha está ultrapassado e defende a
sua revisão. Secretário geral da RIET falava na apresentação do balanço de cooperação transfronteiriço 2000-2014.

DR

Cooperação transfronteirça está na ordem do dia

Na mesma linha, também a As-

sembleia Geral da RIET, presidi-

da pelo autarca de Viana do Cas-

telo, José Maria Costa, pediu

ontem um novo Tratado de Coo-

peração entre Portugal e Espa-

nha. Durante a reunião onde

participou o ministro-adjunto,

Eduardo Cabrita, a RIET pediu a

substituição do Tratado de Valla-

dolid para ajustes às novas reali-

dades jurídicas e administrativos

das regiões.

Neste debate, a Riet pediu ao

Governo de Portugal e de Espa-

nha que seja efectuado um novo

acordo ibérico que substitua o

Tratado de Valladolid, permitin-

do assim ajustar, do ponto de

vista jurídico e administrativo,

as novas realidades e novos de-

safios de cooperação transfron-

teiriça entre Portugal e Espanha. 

De acordo com os membros da

Assembleia Geral da RIET, o ac-

tual tratado não corresponde às

exigências da nova realidade das

fronteiras entre Portugal e Espa-

nha.

Na assembleia geral participou

o ministro-adjunto, que infor-

mou a RIET que os Governos de

Portugal e Espanha vão apostar

na cooperação transfronteiriça

na próxima Cimeira Ibérica e

ainda que o Governo está atento

às questões da interioridade es-

tando a desenvolver, no âmbito

da Unidade de Missão para a va-

lorização do Interior, um con-

junto de acções para promover o

desenvolvimento das regiões de

interior, potenciando as suas ati-

vidades económicas, culturais e

sociais.

Assembleia Geral decorreu ontem

RIET pede novo Tratado de Cooperação

lll
“É necessário um novo
enquadramento jurídico das
comunidades de trabalho
de cooperação para que a
Convenção de Valência se
possa adaptar às novas
demandas de uma relação
tão dinâmica como a que
existe entre Portugal e
Espanha”, diz Xoan Mao.

DR

Ministro Eduardo Cabrita participou nesta reunião, onde toma a palavra José Maria Costa
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ASAMBLEA GENERAL DE LA RED IBÉRICA DE ENTIDADES TRANSFRONTERIZAS

MIRANDA DO DOURO | Se ha demandado la renovación del actual tratado de
cooperación transfronteriza que data del año 2002, y el regreso de las
cumbres hispano-lusas tras el parón de este año 

Una  delegación  de  la  Confederación  de  Organizaciones  de  Empresarios  Salmantinos,  (Confaes),  como

organización empresarial más representativa de la provincia de Salamanca, ha asistido a la Asamblea General

de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) en la que se ha demandado la renovación del actual tratado

de cooperación transfronteriza que data del año 2002.

En  la  hoja  de  ruta  de  los  empresarios  salmantinos  estaba  el  compromiso  para  “abordar  la  realización  de

infraestructuras como el puente internacional de Masueco o la finalización del tramo final de la A-62 hasta

Vilar Formoso”, ha indicado el representante salmantino Agustín Lorenzo.

Asimismo, Lorenzo ha destacado que acuerdos como el firmado entre Confaes y el Coselho Empresarial do Centro

“son un ejemplo de la cooperación entre ambos países para desarrollar la economía de Salamanca y de la región

Centro”.

La  Asamblea  General  de  la  RIET,  celebrada  en  la  localidad  portuguesa  de  Miranda  do  Douro,  ha  solicitado

igualmente  el  impulso  a  las  Cumbres  Hispano-Lusas,  tras  el  impás  del  2016.  Por  ello,  se  ha  pedido  tanto  al

presidente del Gobierno español como al primer ministro luso una reunión previa a esta cita con el fin de que la
RIET explique a ambas partes las reivindicaciones existentes en los territorios fronterizos de España y Portugal.

Otros temas de interés que han sido abordados en esta reunión de entidades y corporaciones hispano-lusas ha sido
la  promoción  de  infraestructuras  de  turismo  a  ambos  lados  de  la  Raya,  proyectos  de  promoción  de  la

innovación focalizados en el sector agroalimentario, la apuesta por infraestructuras como la autovía Bragança-

Zamora  o  la  línea  de  tren  Vigo-Oporto  u  otras  cuestiones  como  la  coordinación  de  emergencias,  sanidad  u

educación superior.

Miércoles, 23 de noviembre de 2016 Hemeroteca Acceso 42 003Me gustaMe gusta Seguir a @SArtvALDIA 17,7 K seguidores Salamanca RTV 
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JOSÉ MARIA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

AEstação Ferroviária de Viana do
Castelo recebeu, no passado dia
19 de Outubro, a cerimónia de

contratualização da empreitada de Eletri-
ficação da Linha do Minho, no troço Nine
– Viana do Castelo, que contou com a
presença do Ministro do Planeamento e
das Infraestruturas, do Secretário de Esta-
do das Infraestruturas, do Presidente e Vi-
ce-Presidente das Infraestruturas de Por-
tugal, do representante do Governo de
Espanha, do representante do Governo da
Galiza, do Secretário-Geral do Eixo
Atlântico, de Deputados, dos autarcas do
Alto Minho e dos representantes das As-
sociações Empresariais de Viana do Cas-
telo, do Minho, de Barcelos e da Galiza e
de muitos convidados. 

Tive oportunidade, na minha interven-
ção, de enquadrar a importância desta ce-
rimónia e da importância desta obra na
história do caminho-de-ferro no Alto Mi-
nho. Foi em 1867 que o Ministro das
Obras Públicas, Andrade Corvo, propôs
que a ligação ferroviária à Espanha se fi-
zesse através de Viana do Castelo. De
acordo com os historiadores, o Rei D.
Luís empenhou-se pessoalmente neste
projeto e envidou todas as diligências ten-
dentes à construção da mesma, consa-
grando em Lei de 2 de Julho desse ano a
autorização ao Governo para construir a
linha férrea a partir do Porto seguindo por
Viana do Castelo, até à fronteira da Gali-
za.

Esta ligação Porto - Viana foi inaugura-
da em 1878 e comportava uma das maio-
res maravilhas da engenharia de então,
uma ponte metálica de dois tabuleiros so-
brepostos, que foi uma das mais engenho-

sas realizações da Casa Eiffel. A estação
dos caminhos-de-ferro de Viana do Caste-
lo foi construída segundo o projeto do
Eng.º Alfredo Soares, começada em
1878, e a sua construção demorou 5 anos,
tendo sido aberta ao público em 1882 e
inaugurada a 25 de Março de 1887 pelo
próprio Fontes Pereira de Melo.

A intervenção agora iniciada entre Nine
e Viana do Castelo está integrada no Pla-
no de Investimentos Ferroviários 2020
aprovado pelo atual Governo e a emprei-
tada de eletrificação do troço com 43,6
quilómetros entre Nine e Viana do Caste-
lo, foi adjudicada no valor de cerca de 16
milhões de euros. A primeira obra no ter-
reno - a empreitada de supressão da Pas-
sagem de Nível em Midões - arrancou já
no final do passado mês de junho.

As empreitadas contemplam igualmente
a construção de estações técnicas em Mi-
dões e Barroselas para permitir o cruza-
mento de comboios de 750 metros, a alte-
ração de layout das estações de Barcelos,
Barroselas, Darque e Viana do Castelo e o
rebaixamento da via sob algumas Passa-
gens Superiores existentes e a impermea-
bilização dos túneis de S. Miguel da Car-
reira, Tamel e Santa Lucrécia. Foram
assinados também, em Viana do Castelo,
os Autos de Inicio dos Trabalhos para as
Empreitadas de Conceção/Construção da
Subestação de Tração de Vila Fria, com
um valor de 3,7 milhões de euros, e de
Conceção, Construção e Manutenção do
Sistema de Sinalização do troço Nine/ Va-
lença, no valor de 8,8 milhões de euros.

Este ato assumiu uma relevância para
todo o Alto Minho mas também para a
Euro-Região Galiza Norte de Portugal

pois, como todos se recordam, em 2011 a
CP anunciou unilateralmente que preten-
dia encerrar a ligação entre Valença e Vi-
go a partir do dia 10 de julho desse ano e,
na altura, inconformado com esta deci-
são, pedi uma reunião da Comissão Exe-
cutiva do Eixo Atlântico, que se realizou
em Vigo, onde obtive a concordância e
apoio de todos os autarcas da euro-região
e empresários para pedirmos uma reunião
com os Governos de Portugal e de Espa-
nha, para se reverter esta situação e rei-
vindicarmos a melhoria e eletrificação da
ligação ferroviária Nine-Viana-Valença-
Vigo. 

���
“Passados 60 anos do início 
da eletrificação do caminho-de-ferro
em Portugal, Viana do Castelo terá
finalmente a oportunidade de ter 
um comboio elétrico ao serviço da sua
população, da economia e do turismo”

Esta iniciativa teve como resultados vá-
rias reuniões com membros do Governo
Português, Governo Regional da Galiza,
Governo de Espanha, Embaixadores e
Comissão Europeia, que se traduziram
em compromissos políticos nas conclu-
sões em duas Cimeiras Ibéricas. Realiza-
mos também uma reunião em Viana do
Castelo com autarcas, empresários e re-
presentantes do Governo da Galiza e da
CCDR-Norte, da qual resultou uma de-
claração pública apelando aos dois gover-
nos para a “ Modernização da Ligação
Ferroviária Internacional Porto / Vigo,
para potenciar a euro-região Norte de

Portugal – Galiza”.
Como resultado de todo este esforço e

do empenhamento político de todos os
parceiros da euro-região, o que muito
agradeço, a 2 de Julho de 2013 inicia-se o
Comboio Celta (comboio com material
circulante mais moderno e com menos
paragens) entre Porto e Vigo, como pri-
meiro passo na redução do tempo de via-
gem e melhoria da qualidade do equipa-
mento circulante. 

Curiosamente, nunca nos foram forneci-
dos dados sobre a utilização deste com-
boio por parte da CP, a tal entidade que,
em 2011, quis encerrar esta ligação ale-
gando questões económicas. Mas através
da vizinha Galiza temos dados muito in-
teressantes: a ligação Celta reduziu o
tempo do trajeto Porto - Vigo de 3 horas
para 2 horas e 15 minutos. Facilitou-se a
compra de bilhetes e os condutores das
locomotivas. Em 2013 o Comboio Celta
transportou 28.300 passageiros, em 2014
passou para 56.700 passageiros, em 2015
transportou 72.300 passageiros. Ou seja,
registou um aumento de 155% em 3 anos
de utilização.

Estes dados vêm dar razão a todos os
que defenderam a manutenção desta liga-
ção ferroviária e a sua modernização. Não
deixa de ser curioso que Portugal assina-
le, a 28 de Abril do próximo ano, 60 anos
da inauguração do primeiro comboio elé-
trico, a ligação Lisboa-Sintra.

Pois, passados 60 anos do início da ele-
trificação do caminho-de-ferro em Portu-
gal, Viana do Castelo terá finalmente a
oportunidade de ter um comboio elétrico
ao serviço da sua população, da economia
e do turismo.

Modernização da Linha do Minho
– Um dia histórico para Viana do Castelo

PILAR TEIXEIRA
Investigadora
“Na minha opinião considero muito
importante a valorização da vertente
artística na escola, nomeadamente o
ballet e a música”.

JAIME GONÇALVES
GNR
“Entendo que as escolas que têm esta
ligação ao ensino artístico proporcio-
nam uma formação mais integral aos
alunos”.

ELSA GONÇALVES
Estudante
“Penso que é uma excelente oportuni-
dade esta aposta na valorização 
cultural”.

PAULO MONTEIRO
Técnico Superior
“É uma mais-valia para as crianças não
terem só uma vertente educativa, mas
também uma vertente artística, pois
abre-lhes mais horizontes”.

Considera importante
que as escolas tenham

uma dimensão artística
para além da curricular?

i
inquérito
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CYL-COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

21/11/2016 - 18:34  Agencia EFE

La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) ha demandado la
renovación del actual tratado de cooperación transfronteriza que data del año 2002 en el marco de
la Asamblea General de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) celebrada en Miranda
do Douro (Portugal).

En concreto, los empresarios salmantinos, han informado hoy fuentes de la patronal a través de un
comunicado, han resaltado la necesidad de "abordar la realización de infraestructuras".

Entre ellas han incluido el puente internacional en la localidad salmantina de Masueco o la
conclusión del tramo final de la A-62 hasta Vilar Formoso".

El representante salmantino Agustín Lorenzo, que ha participado en el encuentro celebrado días
atrás, ha resaltado que acuerdos como el firmado entre Confaes y el Coselho Empresarial do Centro
son "un ejemplo de la cooperación entre ambos países para desarrollar la economía" de ambos
lados de la frontera.

La Asamblea General de la RIET ha solicitado igualmente el impulso a las cumbres hispano-lusas
para lo cual han pedido tanto al presidente del Gobierno español como al primer ministro luso una
reunión previa a esta cita.

De lo que se trata es de la RIET explique a ambos ejecutivos las reivindicaciones existentes en los
territorios fronterizos de España y Portugal.

Asimismo, se ha abordado la promoción de infraestructuras de turismo a ambos lados de la raya,
proyectos de promoción de la innovación centrados en el sector agroalimentario, la apuesta por
infraestructuras como la autovía Bragança-Zamora, la línea de tren Vigo-Oporto o la coordinación de
emergencias, sanidad y educación superior.
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La Diputación de Huelva ha dado a conocer los dos proyectos de
Cooperación Transfronteriza de Segunda Generación o Cooperación de
Proximidad, que la institución provincial, también de ámbito
transfronterizo, ha presentado dentro del Comité Director de la Red
Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) de la cual la Diputación es
miembro. Muchos de los proyectos están planteados en el nuevo
periodo de programación, 2014-2020.

EUROPA PRESS. 22.11.2016

Según ha informado la institución provincial en una nota, el primer proyecto,
denominado 'Destino Frontera' cuenta con un presupuesto de 218.562 euros y se basa
en una estrategia de desarrollo turístico de la frontera hispano-lusa como destino único,
integrado y estructurado, basado en recursos endógenos compartidos y en la
especialización inteligente de la oferta, y que permita reducir los costes de contexto,
disminuir las desigualdades territoriales y promover el desarrollo sostenible de las
regiones de frontera.

El segundo de los proyectos, denominado 'Innovafood' cuenta con un presupuesto de
188.490 euros y consiste en promover la constitución de una comunidad de innovación
que fomente la colaboración activa entre el sector empresarial agroalimentario, las
universidades y los centros de investigación, con el fin de acelerar

e introducir procesos de innovación en las pymes, debido a la importancia del sector
agroalimentario en todas las regiones transfronterizas.

Entre las herramientas, se encuentran la adopción de técnicas de innovación en las
empresas, una plataforma de Fab-Lab para poner en servicio de un laboratorio
tecnológico, donde se facilite a las empresas el uso de herramientas de última
generación en la gestión y control del marketing digital, opendata, big data, redes
sociales, presencia en Internet y marca digital.

Además, la realización de 'Workshops' para la difusión de metodologías en la adopción
de técnicas de innovación y desarrollo de capacidades creativas en el seno de las
empresas.

Proyectos transfronterizos RIET (EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN)
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Durante el transcurso de la reunión de trabajo de la RIET en Zamora, la vicepresidenta
de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha subrayado la importancia de
estos dos proyectos para la provincia de Huelva ya que desde su comienzo, la
Diputación ha impulsado "un proyecto serio y estable de cooperación transfronteriza
con el objetivo de trabajar en la cohesión territorial y el desarrollo armónico de los
territorios miembros".

Limón ha destacado que "las entidades que trabajan en la frontera entre Portugal y
España somos conscientes de que la cooperación transfronteriza es determinante en el
desarrollo local y regional, en especial de los territorios fronterizos" ha indicado la
vicepresidenta de la Diputación de Huelva.

Dicha cooperación debido a la frontera luso-española, que se extiende a lo largo de
1.234 kilómetros, siendo la más estable y la más dinámica de toda la Unión Europea,
va más allá de la cooperación institucional, contribuyendo para demostrar que un nuevo
modelo de ciudadanía es posible.

Diputación y su trabajo activo en la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas Las
entidades pertenecientes a la RIET establecen una red de cooperación que refuerza la
intervención, promoción y cooperación local, regional, nacional y europea,
contribuyendo así al objetivo final de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre los asuntos abordados se encuentran materias de gran interés para la provincia
de Huelva tales como la situación de las candidaturas de los proyectos del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal donde la Diputación
concurre con iniciativas de muy diversa índole tales como el cicloturismo ligado a las
vías verdes y caminos naturales y polivalentes, la economía circular derivada de los
residuos de la actividad agrícola, el emprendimiento -con especial énfasis en el
femenino- o la internacionalización de las empresas.
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La agrupación transfronteriza participó en la asamblea de la red ibérica de entidades supranacionales

La Eurocidade Chaves-Verín solicitará la creación de un centro policial y aduanero en el paso fronterizo
Feces de Abaixo-Vila Verde da Raia, con el objetivo de "reforzar las tareas de vigilancia y seguridad
mediante el intercambio de datos entre efectivos de los distintos cuerpos policiales tanto nacionales como
lusos".  

Este ha sido uno de los principales acuerdos adoptados en la reciente asamblea de la red ibérica de
entidades transfronterizas, que se reunió el pasado miércoles en Miranda do Douro, Portugal. 

En este foro se analizó la necesidad de la participación de las entidades de la Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas (RIET) en las cumbres ibéricas, con el objetivo de hacer llegar a los gobiernos centrales
de España y Portugal una serie de demandas que se consideran claves para el desarrollo de este territorio.

Entre ellas, y a propuesta de la Eurocidade, se acordó la remisión urgente a la próxima cumbre ibérica de
jefes de estado y gobierno la creación de un Centro Policial y Aduanero (CCPA), a la imagen de los que
ya funcionan en localidades como Tui, Caya (Badajoz), y las de Vilar de Formoso y Quintanilla (en el
centro) y Castro Marim (Algarve).

Chaves-Verín es el quinto paso fronterizo en volumen de mercancías y personas y requiere "de manera
urgente" esta instalación, así lo viene reivindicando en los últimos años. La decisión de su creación
corresponde a una decisión de ambos gobiernos en el marco de una cumbre ibérica.

Además, a lo largo de estas sesiones se analizó el estado de algunos proyectos conjuntos como los
solicitados a los fondos europeos de cooperación trasfronteriza, del que ya se está esperando la resolución
y en el que la Eurocidade participa con un proyecto de promoción turística. 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.laregion.es/articulo/monterrei/eurocidade-solicita-creacion-puesto-
aduanero/20161122095823665930.html
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Guimarães Jazz supera assistências  
de público nos 25 anos do festival 
 

Espetadores têm aumentado todos os anos nesta última década. Edição deste ano 
marcada por concerto inaugural e lançamento de um livro, que homenageia 
espetadores e músicos.  
 
A 25ª edição do Guimarães Jazz registou 
a maior afluência de público, com 
10.926 espetadores, suplantando 
inclusivamente a edição da Capital 
Europeia da Cultura 2012. O número 
total abrange os concertos nos 
auditórios do Centro Cultural Vila Flor e 
da Plataforma das Artes e da 
Criatividade, bem como aquele que 
esteve envolvido nas variadas 
atividades paralelas do festival. 
 
Em 2016, o evento acrescentou ao seu 
programa habitual um concerto 
inaugural, de carácter festivo, 
protagonizado pelo LUME (Lisbon Underground Music Ensemble), a Banda Musical de Pevidém e o 
BJazz (Convívio Jazz Choir). O momento de abertura surgiu do convite dirigido pelo Guimarães Jazz 
a Marco Barroso para conceber e dirigir um concerto que agregasse, além do LUME, outras 
formações musicais locais numa grande orquestra.  
 
A integração da Banda Musical de Pevidém e do Coro BJazz da Escola de Jazz do Convívio constituiu 
uma escolha natural, uma vez que o propósito matricial do projeto foi, além de estabelecer vasos 
comunicantes entre o festival e a comunidade, gerar pontos de aproximação e confluência entre 
grupos com características estéticas e musicais muito diferentes.  
 
Na última noite de Guimarães Jazz, os holofotes viraram-se para o regresso da Charlie Haden’s 
Liberation Music Orchestra, fundada pelo já falecido Charlie Haden, que esteve presente no festival 
em 2006, sendo agora liderada pela pianista Carla Bley. Ao todo, foram 11 concertos, entre 10 e 19 
de novembro, depois do espetáculo inaugural, com o festival a imortalizar-se também em livro, ao 
cumprir um quarto de século.  
 
O lançamento da publicação “novembro”, que assinalou uma retrospetiva dos 25 anos do evento, 
sintetiza a história do Guimarães Jazz, pensado como um exercício de homenagem aos músicos e, 
acima de tudo, ao público que participou na sua construção, no qual se apresenta uma perspetiva 
que se pretende factual e objetiva do percurso trilhado pelo festival, desde o momento da sua 
fundação até ao presente. O livro encontra-se à venda no Centro Cultural Vila Flor. 
 
| galeria de imagens | http://www.cm-guimaraes.pt/frontoffice/pages/991?news_id=2799  

 

Guimarães, 22 de novembro 2016 
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CCSS e da Comunicación acolle un curso sobre esta materia, organizado polo Eixo Atlántico

Técnicos municipais de Galicia e Portugal achéganse no campus aos novos retos da
contratación pública
O seminario aborda o papel que poden xogar na promoción de diferentes políticas públicas

Eduardo Muñiz | Pontevedra
Cun peso económico que representa a preto do 20% do Produto Interior Bruto da Unión Europea, a contratación pública pode ser
unha ferramenta para promover actuacións que contribúan á protección do medio ambiente, á igualdade entre mulleres e homes
ou ao fomento da innovación. Esta é a idea na que se asenta a chamada contratación pública estratéxica, que a UE promoveu a
través de diferentes directivas que, á súa vez, están a mudar a lexislación dos diferentes estados. Co propósito de achegar os
cambios e novidades que están a producir neste eido a técnicos de diferentes concellos de Galicia e do Norte de Portugal, o Eixo
Atlántico desenvolve este martes, coa colaboración da Universidade, un curso sobre eses novos retos e horizontes dos contratos
públicos na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Máis de 40 persoas, entre persoal dos diferentes municipios que integran o Eixo e alumnado do grao en Dirección e Xestión
Pública, asisten nesta xornada a un curso impartido polos profesores da Área de Dereito Administrativo da Universidade Patricia
Valcárcel e Rafael Fernández Acevedo, xunto coa docente da Universidade do Minho Cláudia Viana e a asesora xurídica do Eixo
Atlántico, Carmen López. O vicerreitor do campus, Juan Manuel Corbacho; o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández

Lores; o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, e a vicedecana Rosa Ricoy presidiron o acto de apertura deste seminario, no que Corbacho agradeceu ao Eixo
que optase por CCSS e da Comunicación, “onde se imparte o único grao en Dirección e Xestión Pública do Sistema Universitario Galego, con modalidade presencial e
semipresencial” para esta actividade formativa. “A implantación das directivas europeas implica unha serie de desafíos en materia de contratación para os que non toda a
xente ten ferramentas”, engadiu Vázquez Mao, nun acto no que Ricoy destacou o papel que esta pode xogar “como instrumento que oriente o mercado cara comportamentos
socialmente responsables e cara a dinamización da actividade económica”, mentres que Fernández Lores puxo de relevo a importancia de xerar un debate sobre “unha
lexislación feita para as multinacionais”, que prexudica ao seu xuízo ás pequenas e medianas empresas.

Contratar para innovar
O efecto das directivas comunitarias de 2014, que obrigan á modificación da lei de contratos do sector público, constituíron un dos eixos centrais dun curso no que Valcárcel
abordou a aposta UE pola innovación, que ten na contratación pública unha das súas ferramentas. “A estratexia Europa 2020 aposta decididamente por un crecemento
económico intelixente, sostible e integrado e nisto ten moito que dicir a innovación”, salientou esta docente, que subliñou o obxectivo da unión de alcanzar neste período que
o 3% do PIB comunitario se dirixa ao impulso da innovación. Un dos mecanismos para logralo será a “contratación pública estratéxica en innovación”, aquela que leva ás
empresas “a idear propostas coas que satisfacer as necesidades do sector público”, como lembra Valcárcel, que incide en que tanto desde as administracións comunitarias
como nos diferentes estados xa se están a promover contratos que buscan a innovación en eidos como a medicina, a agricultura, o medio ambiente ou a mellora da calidade
de vida das persoas maiores.

“A contratación pública estratéxica pasa por non buscar só o mellor prezo, senón outro tipo de obxectivos sociais, laborais ou medio ambientais”, engade Fernández Acevedo,
quen esta tarde afondará en como a través dos contratos, as administracións poden contribuír á loita contra o cambio climático, ao respecto dos dereitos laborais ou á
defensa dos máis desfavorecidos. “As directivas europeas poñen o acento aí, en que, dado o seu gran potencial económico, se a contratación pública se move nun sentido
favorable ás políticas que os poderes públicos teñen a obriga de levar a cabo, logramos que o mercado tamén se mova nese mesmo sentido”. Neste punto, lembrou que, en
ámbitos como ambiental, promover este tipo de actuacións tense convertido nun elemento “esencial” nas directivas comunitarias, que teñen contribuído a que “desde o ano
2007 e ata hoxe se producisen máis de vinte cambios”, na lei de contratos, o que obriga, tanto a profesionais como investigadores, a unha “aprendizaxe permanente”, como a
que buscan estas xornadas que poñen en contacto o marco xurídico coa “realidade práctica” do día a día nas diferentes administracións.

Duvi. Diario da Universidade de Vigo. | Contacta con nós
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Diario de León | Miércoles, 23 de noviembre de 2016

Pretenden que la vía de comunicación que llevan años reivindicando sea prioritaria en la
Cumbre Ibérica de 2017.

Hernâni Dias muestra a Majo un careta de guirrio de Velilla de la Reina en la
visita al Museo de la Máscara Ibérica y el Traje. RAMIRO

Castañón, Majo, Dias y Del Egido en la asamblea de la Aect. RAMIRO

23/11/2016

asun G. PUente | braganza

Junio de 2017. Una fecha
marcada ya en el calendario por
León y Braganza en su larga
reivindicación para que ambos
territorios estén unidos por
autovía. Oporto acogerá dentro
de siete meses la Cumbre
Ibérica, una reunión al más alto
nivel de los gobiernos de España
y Portugal en la que la
Diputación de León y la Cámara
Municipal de Braganza llevarán
su propuesta, con el objetivo de
que su plan sea escuchado,
encuentre el apoyo de los
ejecutivos de los dos países y la
financiación precisa.

Esta vía de comunicación entre
León, Puebla de Sanabria y
Braganza permitiría a estos
territorios aspirar a convertirse
en un corredor de transporte de mercancías de segundo nivel, según los parámetros de la Unión
Europea, que ya distingue como prioridad el corredor Atlántico que conecta la costa lusa desde
Aveiro hasta Francia a través de Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos y el País Vasco. La autovía
reivindicada permitirá su interconexión con el eje principal y no sería excluyente con lo que persigue
el lobby integrado por Asturias y León para que Europa considere también prioritario el corredor entre
Palencia y Gijón.

En la visita a Braganza para presidir la primera asamblea de la Agrupación Europea de Cooperación
Transnacional (Aect) León-Braganza, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, señaló que
siguen intentando conseguir «el objetivo de la autovía o al menos una comunicación decente, una vía
rápida». Indicó que esta infraestructura permitiría a ambos territorios aspirar a un corredor de
transporte de segundo nivel dentro del ámbito de la Unión Europea. Desveló, además, que la amistad
entre el presidente de la Cámara Municipal de Braganza, Hernâni Dias, y el nuevo ministro de
Fomento español, Íñigo de la Serna, les «ayudará» a conseguir el objetivo.

Dias explicó que la pasada semana enviaron ya un correo al ministro para recordarle la exigencia de
esta autovía y también que mantienen un diálogo abierto con el consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «quien nos dijo que visitaría Braganza y nos ofreció el
apoyo a la autovía». La pasada semana en la reunión de la Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas (Riet) la reivindicada autovía estuvo sobre la mesa del encuentro. «Estamos
hablando desde distintos palcos para conseguir apoyos y que esta vía pueda ser ejecutada».

El presidente de la Cámara Municipal de Braganza se mostró convencido de la «mayor sensibilidad
del nuevo ministro de Fomento español con esta autovía y poder contar así con un nuevo corredor de
transporte de mercancías; será una vía importantísima para las empresas de los dos territorios». Y
añadió: «No nos cansaremos de reivindicar desde ambos lados esta comunicación, es nuestra
responsabilidad hacerlo». Apuntó, igualmente, que el turismo también se verá beneficiado.
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Incentivos fiscales y un sueldo medio un 32% más bajo atraen empresas a Portugal
Con suelo a precios irrisorios, los polígonos del país vecino captaron en dos años y medio a 30 firmas del metal gallego

Jueves 24 de Noviembre de 2016 | Verónica Núñez (AGN) | Santiago
Beneficios fiscales que van desde reducciones a la exención de algunos impuestos y unas condiciones laborales más precarias que las españolas, con un salario
mínimo de solo 530 euros que cobra el 21% de los trabajadores y una retribución media de 840 euros líquidos a cierre del tercer trimestre —un 32% menos que en
Galicia—, son algunos de los ganchos de los que se vale Portugal para captar empresas. Atraídas, además, por una red de parques industriales dotados de amplios
servicios con precios ventajosos del suelo dependiendo del número de empleos que se creen, la zona del Alto Minho, que cuenta con 22 polígonos, acoge un número
creciente de multinacionales y compañías gallegas.

Bajo el paraguas del polo industrial que integran las
plantas de PSA Vigo y la lusa de Mangualde, varias
auxiliares de la automoción han decidido instalarse al
otro lado de la ‘raia’, así como talleres de
metalmecánica y fabricantes de bienes de equipo. Entre
ellas figuran la viguesa Aludec, que en octubre anunció
una inversión de 2 millones en la que será su segunda
factoría en Viana do Castelo. Allí creará 70 empleos en
el horizonte de dos años para fabricar componentes de
decoración para vehículos. También el grupo japonés
Howa Tramico Automotive y el francés Eurostyle
Systems se decantaron este año por el parque de
Lanheses, en Viana, una localidad favorecida por su
posición geográfica, próxima a los puertos de Leixoes y
Vigo y a los aeropuertos de Porto y la ciudad olívica, lo
que reduce los costes de logística.

El  goteo  es  constante. Así  lo indica el secretario
general de la Asociación de Empresas Metalúrgicas de
Galicia (Asime), Enrique Mallón, quien apunta que
«nos últimos dous anos e medio instaláronse 30
empresas do sector» al otro lado del Miño. «Confiamos
en que este número non medre, porque unha cousa é
fortalecer as colaboracións co país veciño e outra perder
capacidade de recepción de inversión», constata
Mallón, quien llama a permanecer «atentose ser o máis
atractivos posible».

«Influyen la escasez de suelo en Galicia o su elevado precio comparado con el del norte de Portugal, así como las ventajas que muchos municipios fronterizos ofrecen
en términos de agilidad administrativa, fiscales o logísticos, y otro tipo de beneficios e incentivos, entre ellos los costes salariales», señala Jorge Cebreiros, presidente
de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. La CEP, que integra el Centro de Cooperación Transfronterizo junto a la patronal de Ourense, la Associaçao
Industrial do Minho y la de Viana do Castelo, incide, con todo, en que hay que distinguir entre la implantación de factorías en suelo portugués en el marco de su
internacionalización y la deslocalización de industrias.

Como ejemplo de esta última estrategia, la cárnica Frigolouro amenazó en las últimas semanas con dejar sus instalaciones en O Porriño para trasladarse a Portugal
por los menores costes laborales.

MEDIDAS. En un momento en el que la Xunta afronta la elaboración de los presupuestos para 2017, Cebreiros apunta varias recetas para que florezcan nuevos
proyectos, como la «puesta a disposición de suelo industrial a precio razonable». Los empresarios confían en que este capítulo se subsane con la puesta en marcha de
la plataforma logística industrial de Salvaterra-As Neves, la Plisan, un espacio concebido en 2005 para ser el mayor polígono de la comunidad y que arrastra años de
retraso. El impulso de las comunicaciones y medidas que son competencia del Gobierno central, como desarrollar el mercado único, las rebajas fiscales y ahondar en
incentivos que «favorezcan la contratación» son otras de las demandas.

Asime, por su parte, pone en valor el hecho de que el metal representa el 22% del PIB gallego, una dimensión que le convierte en «columna vertebral da industria».
Para mantener esta cuota, Mallón insta a articular «sistemas de xestión burocrática e de licenzas máis áxiles», reducir los costes energéticos y a «manter unha
racionalidade e competitividade nos custos salariais», sin alterar «o bo clima laboral acadado».

Convencido de la pertinencia de que la Xunta aborde con el Gobierno luso la brecha salarial, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, apunta a la
necesidad de reactivar la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, un organismo constituido en 1991 con la idea de mantener encuentros regulares para
tratar problemas  comunes. También apunta a la nula actividad del Comité Sindical Interregional, integrado por UGT y CC.OO. de Galicia y Castilla y León con la
CGT y UGT del norte de Portugal. «No marco do diálogo social transfronteirzo deberían buscarse condicións eticamente aceptables para os traballadores», remarca
Vázquez Mao.

La Xunta mantiene las bonificaciones del suelo industria
En Galicia, el modelo de planificación del suelo industrial extensivo desde el punto de vista geográfico —en lugar de centrarse
en las zonas de mayor desarrollo empresarial— ha llevado a que casi todas las comarcas dispongan hoy de polígonos, aunque alguno, como el de Malpica,
sigue vacío. Para dinamizar las ventas de los parques que gestiona a través del Instituto Galego da Vivenda e do Solo y Xestur, la Xunta sigue adelante con las
bonificaciones. En la comunidad también hai polígonos promovidos por Fomento (a través de Sepes y Sea), la Zona Franca de Vigo, por concellos y por la
iniciativa privada, como el de Vio, impulsado por Manuel Jove.

Rebajas del 30 al 50% en la frontera con Portugal

El Gobierno gallego comercializa parcelas con bonificaciones que van del 30 al 50% del precio de venta, alcanzando el máximo en las provincias de Lugo y
Ourense, la Costa da Morte, Ferroltera y en las zonas fronterizas con Portugal.

0,3 euros
Es el canon anual mínimo por metro cuadrado que cobra la Xunta para quienes opten por adjudicar se los derechos de superficie por 30 años prorrogables
por otros 30 en lugar de comprar. La tasa es del 1,5% anual sobre el precio de la parcela los dos primeros años, subiendo al 2,5 en los dos siguientes y al 3,5 a
partir del quinto
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Secretário do Eixo Atlântico pede 
investigação ao contrato do comboio 

Celta 
Xoan Mao considera excexssivo que a CP pague cinco milhões de euros por ano por 
comboio que, nota, é "sucata". 

Lusa  
24 de Novembro de 2016, 12:27  
 

 
Foto  
O Celta descarrilou em Setembro, num acidente que fez quatro mortos neg nelson garrido  

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu esta quinta-feira uma 
investigação ao contrato de aluguer do comboio utilizado no serviço Celta, entre Porto e 
Vigo, pois considera "excessivo" o pagamento, por parte da CP, de cinco milhões de 
euros ao ano pelo aluguer da composição. 

O Celta é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela 
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo 



em 2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano. Em entrevista à Lusa, o também 
secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças), assinalou que o 
descarrilamento do comboio em Setembro, causando quatro vítimas mortais, está ainda 
"sob inquérito judicial" pelo que "ninguém pode fazer nada até que os tribunais apurem 
as causas do acidente". 

Ainda assim, o secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 
municípios portugueses e galegos, considera que há "reflexões a fazer", nomeadamente 
sobre um comboio "de 30 anos, a circular por um traçado de 1878". "Estamos a falar de 
algo que nós consideramos sucata (...) um comboio que em Espanha já quase não se 
utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de euros por ano 
[num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser investigado", 
destacou. 

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que "tem que haver um traçado novo" do lado 
Espanhol e que sejam construídos os "30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira" 
portuguesa que "estavam previstos" pelo Governo anterior. "A bola agora está no lado 
espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao Governo espanhol para 
conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos", disse. 
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Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas 
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que "os 
objectivos estão cumpridos" e que agora "falta a parte espanhola". "Espanha oferece a 
electrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e Vigo. E nós 
dizemos: 'não serve'", acrescentou o responsável para quem esta será uma solução a 
médio prazo. 

Para Xoan Mao, "quando as condições económicas o possibilitarem" será necessário 
pensar em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação 
a Braga e uma nova ponte sobre o rio Minho. O secretário-geral do Eixo Atlântico 
considera não ser necessária, nem viável, uma ligação entre Galiza e Portugal por TGV 
e frisou: "Não estamos em tempo para fazer obras faraónicas, há que fazer obras que 
sirvam a economia e a população". 

O comboio "Celta" iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando 
uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e 
Nine. Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir 
percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, 
quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas. 

 



Diário Digital DIRECTO

24-11-2016 às 11:05

0

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje uma investigação
ao contrato de aluguer do comboio do serviço «Celta», entre Porto e Vigo, e
considerou «excessivo» o pagamento de cinco milhões de euros ao ano pela
composição.
«Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo», afirmou à Lusa Xoan Mao,
secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios portugueses e galegos.

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças), assinalou
que o descarrilamento do comboio em setembro, causando quatro vítimas mortais, está ainda «sob inquérito
judiciário» pelo que «ninguém pode fazer nada até que os tribunais apurem as causas do acidente».
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Contrato do comboio Celta é "excessivo" 
e deve ser investigado 
Lusa 24 Nov, 2016, 12:02 | Economia 

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, 
defendeu hoje uma investigação ao contrato de aluguer 
do comboio do serviço "Celta", entre Porto e Vigo, e 
considerou "excessivo" o pagamento de cinco milhões 
de euros ao ano pela composição. 
"Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo", afirmou à Lusa 
Xoan Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios 
portugueses e galegos.  

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades 
Transfronteiriças), assinalou que o descarrilamento do comboio em setembro, causando 
quatro vítimas mortais, está ainda "sob inquérito judiciário" pelo que "ninguém pode 
fazer nada até que os tribunais apurem as causas do acidente".  

Ainda assim, considera que há "reflexões a fazer", nomeadamente sobre um comboio 
"de 30 anos, a circular por um traçado de 1878".  

"Estamos a falar de algo que nós consideramos sucata (...) um comboio que em Espanha 
já quase não se utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de 
euros por ano [num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser 
investigado", destacou.  

O `Celta` é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela 
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo 
em 2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano.  

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que "tem que haver um traçado novo" do lado 
Espanhol e que sejam construídos os "30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira" 
portuguesa que "estavam previstos" pelo governo anterior.  



"A bola agora está no lado espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao 
governo espanhol para conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos", disse.  

Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas 
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que "os 
objetivos estão cumpridos" e que agora "falta a parte espanhola".  

"Espanha oferece eletrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e 
Vigo. E nós dizemos: `não serve`", acrescentou o responsável para quem esta será uma 
solução a médio prazo.  

Para Xoan Mao, "quando as condições económicas o possibilitarem" será necessário 
pensar em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação 
a Braga e uma nova ponte sobre o rio Minho.  

O secretário-geral do Eixo Atlântico considera não ser necessária, nem viável, uma 
ligação entre Galiza e Portugal por TGV e frisou: "Não estamos em tempo para fazer 
obras faraónicas, há que fazer obras que sirvam a economia e a população".  

O comboio "Celta" iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando 
uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e 
Nine.  

Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 
175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando 
anteriormente a ligação demorava mais de três horas.  

   

Tópicos: 

Minho Xoan Mao, RIET, Renfe, Valença Tui,  
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Foto  
O Celta descarrilou em Setembro, num acidente que fez quatro mortos neg nelson garrido  

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu esta quinta-feira uma 
investigação ao contrato de aluguer do comboio utilizado no serviço Celta, entre Porto e 
Vigo, pois considera "excessivo" o pagamento, por parte da CP, de cinco milhões de 
euros ao ano pelo aluguer da composição. 

O Celta é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela 
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo 



em 2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano. Em entrevista à Lusa, o também 
secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças), assinalou que o 
descarrilamento do comboio em Setembro, causando quatro vítimas mortais, está ainda 
"sob inquérito judicial" pelo que "ninguém pode fazer nada até que os tribunais apurem 
as causas do acidente". 

Ainda assim, o secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 
municípios portugueses e galegos, considera que há "reflexões a fazer", nomeadamente 
sobre um comboio "de 30 anos, a circular por um traçado de 1878". "Estamos a falar de 
algo que nós consideramos sucata (...) um comboio que em Espanha já quase não se 
utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de euros por ano 
[num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser investigado", 
destacou. 

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que "tem que haver um traçado novo" do lado 
Espanhol e que sejam construídos os "30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira" 
portuguesa que "estavam previstos" pelo Governo anterior. "A bola agora está no lado 
espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao Governo espanhol para 
conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos", disse. 
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Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas 
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que "os 
objectivos estão cumpridos" e que agora "falta a parte espanhola". "Espanha oferece a 
electrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e Vigo. E nós 
dizemos: 'não serve'", acrescentou o responsável para quem esta será uma solução a 
médio prazo. 

Para Xoan Mao, "quando as condições económicas o possibilitarem" será necessário 
pensar em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação 
a Braga e uma nova ponte sobre o rio Minho. O secretário-geral do Eixo Atlântico 
considera não ser necessária, nem viável, uma ligação entre Galiza e Portugal por TGV 
e frisou: "Não estamos em tempo para fazer obras faraónicas, há que fazer obras que 
sirvam a economia e a população". 

O comboio "Celta" iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando 
uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e 
Nine. Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir 
percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, 
quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas. 
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O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje uma investigação
ao contrato de aluguer do comboio do serviço «Celta», entre Porto e Vigo, e
considerou «excessivo» o pagamento de cinco milhões de euros ao ano pela
composição.
«Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo», afirmou à Lusa Xoan Mao,
secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios portugueses e galegos.

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças), assinalou
que o descarrilamento do comboio em setembro, causando quatro vítimas mortais, está ainda «sob inquérito
judiciário» pelo que «ninguém pode fazer nada até que os tribunais apurem as causas do acidente».
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Contrato do comboio Celta é "excessivo" 
e deve ser investigado 
Lusa 24 Nov, 2016, 12:02 | Economia 

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, 
defendeu hoje uma investigação ao contrato de aluguer 
do comboio do serviço "Celta", entre Porto e Vigo, e 
considerou "excessivo" o pagamento de cinco milhões 
de euros ao ano pela composição. 
"Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo", afirmou à Lusa 
Xoan Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios 
portugueses e galegos.  

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades 
Transfronteiriças), assinalou que o descarrilamento do comboio em setembro, causando 
quatro vítimas mortais, está ainda "sob inquérito judiciário" pelo que "ninguém pode 
fazer nada até que os tribunais apurem as causas do acidente".  

Ainda assim, considera que há "reflexões a fazer", nomeadamente sobre um comboio 
"de 30 anos, a circular por um traçado de 1878".  

"Estamos a falar de algo que nós consideramos sucata (...) um comboio que em Espanha 
já quase não se utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de 
euros por ano [num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser 
investigado", destacou.  

O `Celta` é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela 
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo 
em 2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano.  

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que "tem que haver um traçado novo" do lado 
Espanhol e que sejam construídos os "30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira" 
portuguesa que "estavam previstos" pelo governo anterior.  



"A bola agora está no lado espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao 
governo espanhol para conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos", disse.  

Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas 
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que "os 
objetivos estão cumpridos" e que agora "falta a parte espanhola".  

"Espanha oferece eletrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e 
Vigo. E nós dizemos: `não serve`", acrescentou o responsável para quem esta será uma 
solução a médio prazo.  

Para Xoan Mao, "quando as condições económicas o possibilitarem" será necessário 
pensar em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação 
a Braga e uma nova ponte sobre o rio Minho.  

O secretário-geral do Eixo Atlântico considera não ser necessária, nem viável, uma 
ligação entre Galiza e Portugal por TGV e frisou: "Não estamos em tempo para fazer 
obras faraónicas, há que fazer obras que sirvam a economia e a população".  

O comboio "Celta" iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando 
uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e 
Nine.  

Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 
175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando 
anteriormente a ligação demorava mais de três horas.  
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Eixo Atlântico diz que contrato do 
comboio ‘Celta’ deve ser investigado por 

ser “excessivo” 
de Andrea Cruz (RAM)  

atualizada às 14:55,Qui, Novembro, 2016 

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje a necessidade de ser 
realizada uma investigação ao contrato de aluguer do comboio que garante o serviço 
“Celta”, entre Porto e Vigo, por considerar ser  “excessivo” o pagamento de cinco 
milhões de euros ao ano pela composição. 

“Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo”, afirmou o 
secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios portugueses 
e galegos. 

Xoan Mao, que é  também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades 
Transfronteiriças), assinalou que o descarrilamento do comboio em setembro, causando 
quatro vítimas mortais, está ainda “sob inquérito judiciário” pelo que “ninguém pode 
fazer nada até que os tribunais apurem as causas do acidente”. 

Ainda assim, considera que há “reflexões a fazer”, nomeadamente sobre um comboio 
“de 30 anos, a circular por um traçado de 1878”. 

“Estamos a falar de algo que nós consideramos sucata (…) um comboio que em 
Espanha já quase não se utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco 
milhões de euros por ano [num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que 
deveria ser investigado”, destacou. 

O ‘Celta’ é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela 
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo 
em 2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano. 

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que “tem que haver um traçado novo” do lado 
Espanhol e que sejam construídos os “30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira” 
portuguesa que “estavam previstos” pelo governo anterior. 



“A bola agora está no lado espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao 
governo espanhol para conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos”, disse. 

Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas 
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que “os 
objetivos estão cumpridos” e que agora “falta a parte espanhola”. 

“Espanha oferece eletrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e 
Vigo. E nós dizemos: ‘não serve’”, acrescentou o responsável para quem esta será uma 
solução a médio prazo. 

Para Xoan Mao, “quando as condições económicas o possibilitarem” será necessário 
pensar em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação 
a Braga e uma nova ponte sobre o rio Minho. 

O secretário-geral do Eixo Atlântico considera não ser necessária, nem viável, uma 
ligação entre Galiza e Portugal por TGV e frisou: “Não estamos em tempo para fazer 
obras faraónicas, há que fazer obras que sirvam a economia e a população”. 

O comboio “Celta” iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando 
uma ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e 
Nine. 

Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 
175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando 
anteriormente a ligação demorava mais de três horas. 

 



Contrato do comboio `Celta` é excessivo e deve ser investigado - Eixo
Atlântico

24/11/2016 11:42

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje uma investigação ao contrato
de aluguer do comboio do serviço “Celta”, entre Porto e Vigo, e considerou “excessivo” o
pagamento de cinco milhões de euros ao ano pela composição.

“Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo”, afirmou à Lusa Xoan
Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios portugueses
e galegos.

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças), assinalou que o descarrilamento do comboio em setembro, causando
quatro vítimas mortais, está ainda “sob inquérito judiciário” pelo que “ninguém pode fazer
nada até que os tribunais apurem as causas do acidente”.

Ainda assim, considera que há “reflexões a fazer”, nomeadamente sobre um comboio “de 30
anos, a circular por um traçado de 1878”.

“Estamos a falar de algo que nós consideramos sucata (…) um comboio que em Espanha já
quase não se utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de euros
por ano [num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser investigado”,
destacou.

O ‘Celta’ é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo em
2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano.

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que “tem que haver um traçado novo” do lado
Espanhol e que sejam construídos os “30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira”
portuguesa que “estavam previstos” pelo governo anterior.

“A bola agora está no lado espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao
governo espanhol para conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos”, disse.

Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que “os objetivos
estão cumpridos” e que agora “falta a parte espanhola”.

“Espanha oferece eletrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e Vigo. E
nós dizemos: ‘não serve’”, acrescentou o responsável para quem esta será uma solução a
médio prazo.

Para Xoan Mao, “quando as condições económicas o possibilitarem” será necessário pensar
em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação a Braga e
uma nova ponte sobre o rio Minho.

O secretário-geral do Eixo Atlântico considera não ser necessária, nem viável, uma ligação
entre Galiza e Portugal por TGV e frisou: “Não estamos em tempo para fazer obras
faraónicas, há que fazer obras que sirvam a economia e a população”.

O comboio “Celta” iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando uma
ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 175
quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando anteriormente a
ligação demorava mais de três horas.

Segunda, 28 de Novembro de 2016
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VIANA DO CASTELO
| Redacção | 

O executivo da Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo reuniu,
esta semana, com responsáveis
pelos Caminhos de Santiago nu-
ma primeira abordagem para de-
senvolver uma colaboração so-
bre o Caminho Português da
Costa e com vista a estreitar la-
ços e definir algumas linhas de
actuação comuns.

Segundo fonte da autarquia, es-
te primeiro encontro visou, as-
sim, perspectivar um conjunto
de acções comuns, sendo que a
primeira realiza-se a 20 de Janei-
ro de 2017 com a inauguração de
uma exposição em Viana do
Castelo sobre a temática do Ca-
minho Português e o vinho.

O Caminho Português de San-
tiago é o segundo itinerário jaco-
beu mais percorrido, a seguir ao
Caminho Francês, e tem regista-
do um crescimento consolidado
com crescente interesse nacional
e internacional. No concelho de
Viana do Castelo, estão alguns
dos mais importantes marcos
deste itinerário de Santiago de
Compostela, designadamente,
na Igreja de Santiago de Castelo
do Neiva, onde foram encontra-
dos, em 1931, aquando de obras
na igreja paroquial, dois impor-
tantes documentos arqueológi-

cos: uma ara votiva de período
romano, dedicada às divindades
dos caminhos e a inscrição de
consagração da Igreja a Santiago
datada do ano 862, sendo a con-
sagração mais antiga ao apóstolo
feita fora do território espanhol.

“Por isso, e se dúvidas houves-
se que um caminho para Santia-
go tão próximo do litoral existia,
essas vinham por terra a partir
do momento em que assumimos
que o mais antigo testemunho de

devoção ao Santo, que se encon-
tra em território português está
na Igreja Paroquial de Castelo
de Neiva já que a Sagração da
Igreja de Santiago data de 862”,
refere uma nota da Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo.

Também o Hospital Velho é um
local emblemático já que o
apoio aos viajantes era realizado
através de uma rede assistencial
que assentava no funcionamento
de estalagens e hospitais.   

O Conselho de Ministros apro-
vou ontem uma resolução que
permitirá a instalação de uma
plataforma marítima de produ-
ção de electricidade ao largo de
Viana do Castelo, no âmbito do
projecto eólico ‘Windfloat’.

“Pretende-se concretizar o
projecto de produção de electri-
cidade em fase pré-comercial,
denominado Windfloat, através
da criação de condições para
assegurar a sua ligação à rede
eléctrica pública e o licencia-
mento, até 18 de Dezembro de
2016, bem como promover à
alteração da localização da zo-
na piloto das ondas, situada ao
largo de São Pedro de Moel,
para Viana do Castelo, com vis-
ta à sua revitalização”, anun-
ciou o Governo.

Coordenado pela EDP, atra-
vés da EDP Renováveis, “o
WindFloat é desenvolvido
por um consórcio que integra
o parceiro tecnológico ‘Princi-
ple Power’, a ‘Repsol,’ a capi-
tal de risco ‘Portugal Ventures’
e a metalúrgica ‘A. Silva Ma-
tos’”.

Em Junho, a EDP explicava
“estar concluída a fase de tes-
tes, que decorreu durante cin-
co anos no mar, estando em fa-
se de concepção o projecto do
primeiro parque eólico 'off-
shore' flutuante com esta tecno-
logia, designado WindFloat
Atlantic”.

O futuro parque tem compro-
metidos fundos nacionais e eu-
ropeus de investigação e desen-

volvimento.
Para o administrador da EDP

Inovação, Luís Manuel, “o
WindFloat é o mais bem-suce-
dido projecto de I&D na área
das renováveis 'offshore' em
Portugal, posicionando o país e
os parceiros envolvidos na lide-
rança mundial da tecnologia
eólica offshore flutuante”.

Segundo a empresa, com a
conclusão da primeira fase de
testes do ‘WindFloat’, um pro-
tótipo pioneiro de produção de
energia eólica assente numa
plataforma em pleno mar junto
à Póvoa do Varzim, a eólica se-
rá rebocada de regresso ao por-
to.

“No seu lugar, na Aguçadou-
ra, será instalada uma nova tec-
nologia. O projeto ‘WindFloat’
terá continuidade uns quilóme-
tros a norte, em Viana do Caste-
lo, onde será instalado o pri-
meiro parque eólico 'offshore'
flutuante com esta tecnologia,
um projeto que permitirá pre-
parar toda a cadeia de valor pa-
ra a posterior entrada em fase
de exploração comercial”, ex-
plicou.

Os testes realizados durante
cinco anos “provaram a fiabili-
dade da solução tecnológica em
condições climatéricas adver-
sas, tendo resistido a ondas
com mais de 17 metros e ventos
superiores a 60 nós, tempesta-
des marítimas que não compro-
meteram a capacidade de pro-
dução da turbina eólica assente
numa plataforma flutuante.  

Projecto ‘Windfloat’

Governo viabiliza parque
eólico ao largo de Viana

RIO MINHO
| Redacção | 

Autarcas de Monção, Salvaterra, As Neves e Arbo
assinaram anteontem o auto de vistoria de fronteira
entre Portugal e Espanha em pleno rio Minho, jun-
tamente com os restantes municípios portugueses e
galegos banhados por aquele troço de água interna-
cional. A assinatura realizou-se a bordo da lancha
Rio Minho com a presença dos autarcas de ambas
as margens e o comandante da Capitania do Porto
de Caminha, Pedro Costa, e do seu congénere de
Tui, Enrique Gonzalez.    

A cerimónia enquadrou-se no Tratado de Limites
entre Portugal e Espanha, assinado a 29 de Setem-
bro de 1864, quando foi reconhecida a linha fluvial
do rio Minho que serve de fronteira. 

Em anos anteriores, o auto de reconhecimento de
fronteira decorria de forma individual. Este ano,
por sugestão das capitanias de Caminha e Tui, rea-
lizou-se uma cerimónia conjunta com todos os au-
tarcas. 

Segundo Pedro Miguel Costa, para lhe conferir
maior solenidade e sublinhar o excelente relacio-
namento entre as armadas e os municípios portu-
gueses e galegos.  

Tratado de Limites

Autarcas assinaram vistoria da fronteira
entre Portugal e Espanha no rio Minho

Autarcas de Viana do Castelo
promovem Caminho da Costa 
CÂMARA Municipal de Viana do Castelo aposta na valorização do Caminho
da Costa, um dos principais itinerários de Santiago de Compostela.

DR

Autarcas de Viana reuniram com promotores dos Caminhos de Santiago

DR

Augusto Domingues rubricou auto de vistoria em nome de Portugal
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EIXO ATLÂNTICO
| Redacção/Lusa | 

“Excessivo”. É desta forma que
Xoan Mao, secretário-geral do
Eixo Atlântico, considera o con-
trato de aluguer do comboio do
serviço ‘Celta’, entre Porto e Vi-
go - um serviço que custa actual-
mente cinco milhões de euros. 

“Acho que o preço que Portu-
gal está a pagar pelo material é
excessivo”, afirmou à Lusa
Xoan Mao, secretário-geral do
Eixo Atlântico, um organismo
que agrega 38 municípios portu-
gueses e galegos.

Xoan Mao, que é também o se-
cretário-geral da RIET (Rede
Ibérica de Entidades Transfron-
teiriças), assinalou que o descar-
rilamento do comboio no passa-
do mês de Setembro, causando
quatro vítimas mortais, está ain-
da “sob inquérito judiciário”, pe-
lo que “ninguém pode fazer na-

da até que os tribunais apurem
as causas do acidente”.

Ainda assim, o responsável

considera que há “reflexões a fa-
zer”, nomeadamente sobre um
comboio “de 30 anos, a circular

por um traçado de 1878”.
“Estamos a falar de algo que

nós consideramos sucata”, assi-

nalou. “Trata-se de um comboio
que em Espanha já quase não se
utiliza e agora foi alugado a Por-
tugal num contrato de cinco mi-
lhões de euros por ano - num to-
tal de 30 milhões pagos até
agora - que eu acho que deveria
ser investigado”, destacou o se-
cretário-geral do organismo Ei-
xo Atlântico.

Destaque-se, a propósito, que o
comboio ‘Celta’ é um serviço
ferroviário explorado conjunta-
mente pela portuguesa CP e pela
operadora espanhola Renfe des-
de 2013, com comboios que a
CP alugou a Espanha logo em
2010 por cerca de cinco milhões
de euros por ano.

Eixo Atlântico considera excessivo
contrato do comboio ‘Celta’
XOAN MAO, secretário-geral do Eixo Atlântico, vem a público criticar o contrato de aluguer do comboio
do serviço ‘Celta’ - que faz a ligação entre o Porto e Vigo - e que custa actualmente cinco milhões/ano.

DR

Xoan Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico
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EIXO ATLÂNTICO
| Redacção/Lusa | 

Quanto ao percurso, Xoan Mao,
secretário-geral do Eixo Atlânti-
co, defende que “tem que haver
um traçado novo” do lado Espa-
nhol e que sejam construídos os
“30 quilómetros novos entre Vi-
go a fronteira” portuguesa que
“estavam previstos” pelo gover-
no anterior.

“A bola agora está no lado es-
panhol e nós estamos agora a di-
rigir todos os trabalhos ao go-
verno espanhol para conseguir o
compromisso desses 30 quiló-
metros novos”, disse o responsá-
vel.

Do lado português, e com os
compromissos assumidos pelo
ministro das Infraestruturas

quanto à modernização e eletri-
ficação da Linha do Minho, diz
Xoan Mao que “os objectivos
estão cumpridos” e que agora
“falta a parte espanhola”.

“Espanha oferece eletrificação
de oito quilómetros dos 30 que
há entre Valença, Tui e Vigo. E
nós dizemos: ‘não serve’”,
acrescentou o responsável para
quem esta será uma solução a
médio prazo.

Para Xoan Mao, “quando as
condições económicas o possibi-
litarem” será necessário pensar
em novas soluções para a liga-
ção entre Porto e Vigo, nomea-
damente uma ligação a Braga e
uma nova ponte sobre o rio Mi-
nho.

O secretário-geral do Eixo
Atlântico considera não ser ne-

cessária, nem viável, uma liga-
ção entre Galiza e Portugal por
TGV.

“Não estamos em tempo para
fazer obras faraónicas, há que
fazer obras que sirvam a econo-
mia e a população”, sublinhou
Xoan Mao.

Refira-se que o comboio ‘Cel-
ta’ iniciou a sua exploração co-
mercial em Julho de 2013, asse-
gurando uma ligação rápida
entre Vigo e Porto, com para-
gens em Valença, Viana do Cas-
telo e Nine.

Com bilhete único com o preço
de 14,75 euros, esta ligação veio
permitir percorrer os 175 quiló-
metros que separam as cidades
em duas horas e 15 minutos,
quando anteriormente a ligação
demorava mais de três horas.

Secretário-geral do Eixo Atlântico defende 

Xoan Mao quer traçado novo com mais
30 quilómetros entre Vigo e a fronteira

lll
“Estamos a falar de algo que
nós consideramos sucata
(…) um comboio que em
Espanha já quase não se
utiliza e agora foi alugado a
Portugal num contrato de
cinco milhões de euros por
ano - num total de 30
milhões pagos até agora -
que eu acho que deveria ser
investigado”.

Xoan Mao,
Secretário-geral do Eixo Atlântico
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Contrato do comboio `Celta` é excessivo e deve ser investigado - Eixo
Atlântico

24/11/2016 11:42

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje uma investigação ao contrato
de aluguer do comboio do serviço “Celta”, entre Porto e Vigo, e considerou “excessivo” o
pagamento de cinco milhões de euros ao ano pela composição.

“Acho que o preço que Portugal está a pagar pelo material é excessivo”, afirmou à Lusa Xoan
Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, um organismo que agrega 38 municípios portugueses
e galegos.

Em entrevista à Lusa, o também secretário-geral da RIET (Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças), assinalou que o descarrilamento do comboio em setembro, causando
quatro vítimas mortais, está ainda “sob inquérito judiciário” pelo que “ninguém pode fazer
nada até que os tribunais apurem as causas do acidente”.

Ainda assim, considera que há “reflexões a fazer”, nomeadamente sobre um comboio “de 30
anos, a circular por um traçado de 1878”.

“Estamos a falar de algo que nós consideramos sucata (…) um comboio que em Espanha já
quase não se utiliza e agora foi alugado a Portugal num contrato de cinco milhões de euros
por ano [num total de 30 milhões pagos até agora] que eu acho que deveria ser investigado”,
destacou.

O ‘Celta’ é um serviço ferroviário explorado conjuntamente pela portuguesa CP e pela
operadora espanhola Renfe desde 2013, com comboios que a CP alugou a Espanha logo em
2010 por cerca de cinco milhões de euros por ano.

Quanto ao percurso, Xoan Mao defende que “tem que haver um traçado novo” do lado
Espanhol e que sejam construídos os “30 quilómetros novos entre Vigo a fronteira”
portuguesa que “estavam previstos” pelo governo anterior.

“A bola agora está no lado espanhol e nós estamos agora a dirigir todos os trabalhos ao
governo espanhol para conseguir o compromisso desses 30 quilómetros novos”, disse.

Do lado português, e com os compromissos assumidos pelo ministro das Infraestruturas
quanto à modernização e eletrificação da Linha do Minho, diz Xoan Mao que “os objetivos
estão cumpridos” e que agora “falta a parte espanhola”.

“Espanha oferece eletrificação de oito quilómetros dos 30 que há entre Valença, Tui e Vigo. E
nós dizemos: ‘não serve’”, acrescentou o responsável para quem esta será uma solução a
médio prazo.

Para Xoan Mao, “quando as condições económicas o possibilitarem” será necessário pensar
em novas soluções para a ligação entre Porto e Vigo, nomeadamente uma ligação a Braga e
uma nova ponte sobre o rio Minho.

O secretário-geral do Eixo Atlântico considera não ser necessária, nem viável, uma ligação
entre Galiza e Portugal por TGV e frisou: “Não estamos em tempo para fazer obras
faraónicas, há que fazer obras que sirvam a economia e a população”.

O comboio “Celta” iniciou a sua exploração comercial em julho de 2013, assegurando uma
ligação rápida entre Vigo e Porto, com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

Com bilhete único com o preço de 14,75 euros, esta ligação veio permitir percorrer os 175
quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando anteriormente a
ligação demorava mais de três horas.

Segunda, 28 de Novembro de 2016
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