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INFORMAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS
Informação a apresentar, nos termos do artigo 5.o, n.o 2
Constituição de um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT)
[Regulamento (CE) n.o 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006 (JO L 210
de 31.7.2006, p. 19)]
(2018/C 139/09)
I.1)

Designação, endereço e contacto

Designação registada: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho
Sede estatutária: Av. Miguel Dantas, n.o 69, 4930-6787 Valença, Portugal
Contacto: José Maria Costa, presidente do Conselho Intermunicipal
Endereço Internet do agrupamento:
I.2)

Duração do agrupamento:

Duração do agrupamento: 24 de fevereiro de 2038
Data de registo: 24 de fevereiro de 2018
Data de publicação:
II.

OBJETIVOS

O AECT Rio Minho tem como objetivo facilitar e promover a cooperação territorial entre os seus membros através de
ações de cooperação territorial, incluindo todas as ações que, com respeito pelas suas competências e pela legislação da
União Europeia, portuguesa e espanhola aplicáveis, lhe sejam cometidas, por delegação ou subdelegação de entidades
nacionais ou europeias, para execução de programas ou de projetos cofinanciados principalmente pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu ou Fundo de Coesão. O AECT Rio Minho, com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento e reforçar a coesão económica e social do seu território, tem como atribuições arti
cular o espaço comum e promover as relações de cooperação territorial no seu território, aumentar a coesão institucio
nal do território de intervenção, promover o património cultural e natural transfronteiriço, promover o território do
AECT Rio Minho no exterior para a valorização das potencialidades dos recursos endógenos, criar e consolidar a marca
turística transfronteiriça Rio Minho e outras marcas no âmbito nacional e internacional. São ainda atribuições do AECT
Rio Minho a execução e gestão de contratos e convénios que lhe permitam beneficiar dos instrumentos financeiros
adotados ou previstos pelo Reino de Espanha e a República Portuguesa, preferencialmente com financiamento europeu,
a gestão de equipamentos e a exploração de serviços de interesse geral de âmbito transfronteiriço e a promoção
e elaboração de estudos, planos, programas e formas de relacionamento entre os entes públicos associados.
III.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A DESIGNAÇÃO DO AGRUPAMENTO

Designação em inglês:
Designação em francês:
IV.

MEMBROS

IV.1) Número total de membros do agrupamento: 2
IV.2) Nacionalidades dos membros do agrupamento: espanhola e portuguesa
IV.3) Informação sobre os membros (1)
Designação oficial: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
Endereço postal: Rua Bernardo Abrunhosa, n.o 105, 4900-309 Viana do Castelo, Portugal
Endereço Internet: www.cim-altominho.pt
Tipo de membro: Associação de autarquia(s) local(is)
(1) Queira preencher para cada membro.
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Designação oficial: Diputación Provincial de Pontevedra
Endereço postal: Avenida de Montero Rios s/n, 36071 Pontevedra, Espanha
Endereço Internet: www.depo.es
Tipo de membro: Autarquia local
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