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Uma delegação da AECT Rio Minho viaja a Bruxelas para apresentar o 

novo agrupamento territorial 

Uma delegação da AECT Rio Minho, encabeçada pelo seu director e deputado de Cooperação 

Transfronteiriça, Uxío Benítez, viajará manhã a Bruxelas para dar a conhecer o novo agrupamento 

territorial ante a Comissão Europeia. Benítez estará acompanhado pelo vice-presidente da AECT 

Rio Minho, o português Fernando Brito Nogueira, pela vogal e deputada de emprego da Deputação 

de Pontevedra, Montse Magallanes, representantes de diferentes câmaras municipais como Tomiño, 

A Guarda e Melgaço e o secretariado técnico da entidade. Durante a viaje, a delegação da AECT 

reunir-se-á com diferentes direcções gerais da Comissão Europeia e visitará o Parlamento Europeu. 

Segundo avançou Uxío Benítez, o objectivo desta visita é apresentar a nova AECT Rio Minho ante 

as instituições europeias, assim como os projectos nos que o agrupamento está envolta e os seus 

planos de futuro. Entre as actividades da entidade destacam a sua participação nos projectos de 

cooperação transfronteiriça Smart Minho e Visit Rri-o Minho, ambos co-financiado por fundos 

FEDER. 

Em concreto apresentar-se-á a Estratégia Rio Minho 2030, um documento realizado ao longo dos 

últimos meses, baixo a coordinação da AECT Rio Minho e elaborado através de consultas à 

cidadania, organização de mesas sectoriais, o envolvimento das entidades públicas e o asesoramento 

de um comité científico. O resultado deste trabalho, que se apresentará em II Fórum do Rio Minho 

Transfronteiriço, é um estudo em profundidade do território, o primeiro destas características que 

se faz nesta área geográfica, e que será fundamental atingir novos fundos europeus de cooperação 

durante a próxima década. 

Também se apresentará em Bruxelas o projecto de criação de um anel verde de caminhos galego – 

portugueses em torno do Rio Minho Transfronteiriço. Dentro do anel verde estão previstas 

importantes actuações como a criação do 1º Parque transfronteiriço de lazer da Europa, situado 

entre Tomiño e Vila Nova de Cerveira, e a realização de um concurso internacional de ideias para 

a construção de uma ponte internacional para o trânsito de pessoas e bicicletas, que comunicará as 

margens galega e portuguesa do parque e dará continuidade aos caminhos do anel verde. 
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Uxío Benítez reclama em Bruxelas um maior financiamento para programas sociais 
dirigidos à povoação do território transfronteiriço  

A delegação da AECT Rio Minho que se encontra de visita institucional em Bruxelas reuniu-se 

hoje com Direcção-Geral de Emprego, Assuntos sociais e Inclusão da Comissão Europeia. Durante 

a reunião trataram-se diferentes questões relacionadas com o financiamento de programas sociais e 

a comitiva teve a oportunidade de reunir-se conjuntamente com os representantes das Unidades 

Territoriais de Espanha e Portugal, por pedido expressa da AECT. 

Durante o encontro, o director da AECT Rio Minho e deputado de Cooperação Transfronteiriça, 

Uxío Benítez, pôs de manifesto a necessidade de contar com um maior financiamento para 

programas sociais de carácter transfronteiriço que permitam, por uma banda, pôr em marcha 

iniciativas destinadas à empregabilidade da juventude, e por outra, tratar o problema do 

avellentamento da povoação nas câmaras municipais da fronteira, com iniciativas dirigidas à 

atenção e melhora da qualidade de vida das pessoas maiores. Do mesmo modo, Benítez assinalou 
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a importância de pôr em marcha programas de fixação da povoação nova mediante o apoio a 

iniciativas transfronteiriças. “Os programas do Fundo Social Europeu, como o Erasmus ou 

Programa Europeu de Emprego e Inovação Social (EaSI), devem ser utilizados para a fixação da 

povoação juvenil da fronteira”, apontou. 

Por último, a delegação acompanhou aos representantes das câmaras municipais de Tomiño, A 

Guarda e Melgaço, que assistiram a uma reunião da iniciativa do Pacto pelos Presidentes da Câmara, 

movimento europeu no que participam mais de um milhar de autoridades locais e regionais que 

assumiram o compromisso voluntário de melhorar a eficiência energética e utilizar fontes de energia 

renovável nos seus territórios, propondo-se superar o objectivo da União Europeia de reduzir em 

20% as emissões de CO2 antes do 2020. 

Na agenda de manhã estão previstos vários encontros com diferentes representantes da DG Regio 

e do Comité das Regiões e da Comissão de Cooperação Territorial do Parlamento Europeu. 
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Uxío Benítez apresenta em Bruxelas a Estratégia ‘Rio Minho 2030’ e exige que  o 
investimento de fundos europeus na fronteira seja real  

Trás duas jornadas de trabalho, a visita institucional da AECT Rio Minho a Bruxelas rematou hoje 

com uma série de reuniões com o Comité das Regiões e na sede da Direcção-Geral de Política 

Regional e Urbana da Comissão Europeia ( DG Regio) nas que, segundo informou o director da 

AECT Rio Minho e deputado de Cooperação Transfronteiriça, Uxío Benítez, deram-se a conhecer 

os projectos que o agrupamento está desenvolver neste momento, assim como os seus planos de 

futuro, recebendo uma acolhida muito positiva por parte dos diferentes estamentos europeus. 

Durante os encontros, um dos principais temas tratados foi a necessidade de garantir que “os fundos 

europeus destinados ao desenvolvimento de territórios transfronteiriços se invistam realmente sobre 

estas áreas geográficas, e não a centos de quilómetros delas ”, segundo explicou Benítez. A este a 

respeito de agrupamento também se interessou pela tramitação dos regulamentos que regerão os 

fundos do próximo marco financeiro 2021 – 2027, reclamando que “estas normativas contemplem 

a focalización do financiamento em projectos que se desenvolvam especificamente em zonas 

comuns transfronteiriças”. 
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Outra questão destacada nas reuniões foi a apresentação da estratégia “Rio Minho 2030”, um estudo 

profundo do território transfronteiriço do rio Minho que se vem realizando durante os últimos meses 

baixo a coordinação da AECT. Uxío Benítez apontou que trás a elaboração deste documento, que 

inclui um pacote de acções a desenvolver no território, é necessário “contar com uma ferramenta 

que permita gerir do modo mais eficiente os fundos europeus que recebemos” pelo que reclamou a 

formulação de uma “ Inversión Territorial Integrada” ( ITI) para o rio Minho. 

Pacto europeu pelo clima e a energia 

Trás reunir-se com representantes do movimento pelo Pacto dos Presidentes da Câmara para o clima 

e a energia, a AECT Rio Minho anunciou hoje que promoverá a adesão das câmaras municipais do 

território transfronteiriço este movimento europeu. 

“O combate contra o mudo climático e a busca da eficiência energética serão um dos projectos 

chave da estratégia do Rio Minho 2030, que se apresentará a finais deste mês no II Fórum do Rio 

Minho Transfronteiriço”, adiantou Benítez. “O vale do Minho será um território eficiente 

energeticamente, começando por fixar os objectivos locais de redução de CO2”. 

O próprio agrupamento aderirá ao pacto e promoverá planos de acção de eficiência energética e de 

redução dos níveis de CO2 em todas as câmaras municipais da região ao mesmo tempo que prestará 

apoio técnico na elaboração dos objectivos, e da criação e monitorização dos indicadores dos citados 

planos de acção. 

Através do Pacto dos Presidentes da Câmara, mais de um milhar de autoridades locais e regionais 

européias assumiram o compromisso voluntário de melhorar a eficiência energética e utilizar fontes 

de energia renovável nos seus territórios, propondo-se superar o objectivo da União Europeia de 

reduzir em 20% as emissões de CO2 antes do 2020. 
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A AECT Rio Minho apresenta duas candidaturas a 2ª convocação do INTERREG VÃ, por 
um valor global de 3,5 milhões 

O deputado de Cooperação Transfronteiriça e director da AECT Rio Minho, Uxío Benítez, deu a 
conhecer estes projectos ante a Subdirecção Geral de Cooperação Territorial Europeia  

 
Rede Lab Miño e Visit Rio Minho Plus permitirão completar as acções postas em marcha durante 
a primeira fase do Interreg 2014 -2020 

  

O deputado de Cooperação Transfronteiriça e director da AECT Rio Minho, Uxío Benítez, reuniu-

se hoje em Madrid com a subdirector geral de Cooperação Territorial Européia da Direcção-Geral 

de Fundos Comunitários, María dele Carmen Hernández Martín, para apresentar-lhe os novos 

projectos apresentados à 2º convocação do Interreg VÃ Espanha- Portugal (POCTEP) 2014 -2020”: 

Rede Lab Miño e Visit Rio Minho Plus. Benítez esteve acompanhado pelo vice director do 

agrupamento, o português Fernando Brito Nogueira, e pelo secretariado técnico da entidade. 

Segundo informou Uxío Benítez, o orçamento global total de Rede Lab Miño e Visit Rio Miño 

Plus, ascende a perto de 3,5 milhões, que se destinarão a dar continuidade aos projectos Smart 
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Minho e Visit Rio Minho, que já se desenvolvem na actualidade, e que foram aprovados na primeira 

candidatura destes fundos europeus. Junto com a AECT Rio Minho, integrada pela Deputação de 

Pontevedra e o CIM Alto Minho, participam nestes projectos a Fundação Centro de Estudos Euro 

Regionais, o Centro Tecnológico do Mar, a Universidade de Vigo e várias câmaras autárquicas 

portuguesas. 

À espera da resolução destas duas candidaturas, Benítez fixo fincapé sobre um dos maiores desafios 

aos que se enfronta a cooperação transfronteiriça, que é “a falta de fundos europeus, já que os 

programas para Espanha – Portugal reduziram a suas inversións nas regiões fronteiriças, orientando 

cada vez mais o seu apoio a territórios afastados das áreas limítrofes o que desvirtúa por completo 

o sentido destas ajudas”, uma reclamação na que se leva insistindo desde a Deputação de Pontevedra 

em reiteradas ocasiões. 

Projectos em execução 

Desde o passado mês de novembro, a AECT Rio Minho é sócia do projecto de melhora da eficácia 

da cooperação institucional, Smart Minho, desde o que se impulsionou a elaboração da “Estratégia 

Rio Minho Transfronteiriço 2030” e que também inclui a posta em marcha de diferentes planos 

piloto de mobilidade e cultura, geridos conjuntamente entre Espanha e Portugal. 

Por outro lado, um dos objectivos da entidade é promover o Rio Minho Transfronteiriço como um 

destino ecoturístico de #excelência, através da posta em valor do seu património natural e cultural 

e a criação de uma marca “Rio Minho”, que permita dar a conhecer, tanto o território, como os seus 

produtos. Estas linhas de actuação estão recolhidas dentro do projecto Visit Rio Minho, que também 

contempla a criação de um anel verde de sendeiros transfronteiriços, um grande atractivo para 

aqueles turistas que busquem destinos de natureza, qualidade e não masificados. 

Visit Rio Minho e Smart Minho também são projectos co-financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), no marco do programa Interreg VÃ Espanha- Portugal 

(POCTEP) 2014 -2020”, neste caso aprovados na primeira candidatura. 
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A Comissão de Coordinação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal recebe à 
AECT Rio Minho 

A entidade mostrou a sua preocupação ao a respeito da redução de fundos europeus de 
cooperação para o período 2021–2027 

 A AECT Rio Minho reuniu-se esta semana com o presidente e a vice-presidenta da Comissão de 

Coordinação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDRN), Fernando Freire de 

Sousa e Ester Gomes da Silva, para tratar o marco financeiro 2021–2027 dos fundos europeus e 

achegar-lhes as conclusões da Estratégia Rio Minho Transfronteiriço 2030. No encontro 

participaram o director da entidade, Uxío Benítez; o vice-presidente, Jõao Fernando Brito 

Nogueira, e o secretariado técnico da AECT. 

Durante a reunião, Uxío Benítez transmitiu sua preocupação ao a respeito da redução de fundos 

para cooperação transfronteiriça no próximo marco financeiro plurianual dos orçamentos europeus 

para o período 2021 – 2027, que afectariam directamente aos projectos desenvolvidos entre a 

fronteira do sul de Pontevedra e norte português. Desde a AECT assinalou-se a importância destes 

fundos para o território transfronteiriço, historicamente menos desenvolvido, e que hoje em dia se 
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enfronta à problemáticas cruciais como o avellentamento ou a emigração por falta de perspectivas 

laborais. 

Esta mesma preocupação foi transmitida à Direcção-Geral de Fundos Comunitários do governo de 

Espanha, durante a reunião mantida o passado 11 de dezembro, na que foram apresentadas as 

candidaturas promovidas pela AECT Rio Minho e a Deputação de Pontevedra à segunda 

convocação do Poctep 2014-2020. 

Próximas reuniões 

Além disso, o 18 de janeiro está previsto um encontro com o Secretário de Estado da Valorização 

do Interior de Portugal, João Paulo Catarino, para seguir tratando estas questões e o planeamento 

dos próximos investimentos no território. 

A AECT Rio Minho também tem solicitada uma reunião com o presidente da Xunta, Alberto Núñez 

Feijoo, para tratar estas mesmas questões, assim como a proposta de formulação de uma Inversión 

Territorial Integrada (ITI) no território do Rio Minho Transfronteiriço. 
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A AECT Rio Minho reúne com a Secretaria de Estado da Valorização do Interior de 
Portugal para tratar os futuros investimentos no território transfronteiriço  

Parte do território da AECT Rio Minho “não só é fronteira, senão também interior, o que redunda 
numa maior dificultai à hora do seu desenvolvimento” 

  

A AECT Rio Minho reuniu-se em Portugal com o secretário de Estado da Valorização do Interior, 

João Paulo Catarino, para abordar os futuros investimentos de cooperação transfronteiriça no 

território do Minho, dentro do marco financeiro 2021 – 2027 dos fundos europeus e reivindicar o 

lugar que o território da AECT Rio Minho tem que ter dentro dos seus planos de actuação. 

Este novo encontro suma-se aos já mantidos nas últimas semanas com a Comissão de Coordinação 

e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal e a Direcção-Geral de Fundos Comunitários do 

governo de Espanha, e também há solicitada uma reunião com o presidente da Xunta da Galiza, 

Alberto Núñez Feijoo, sempre com o mesmo objectivo: tratar os próximos orçamentos plurianual 

da Cooperação Transfronteiriça européia, e exigir que se cumpram os compromissos adquiridos 
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durante a Cimeira Hispano – Lusa de 2017, celebrada em Vila Real, onde se apostou por reforçar a 

cooperação nas zonas transfronteiriças, e especificamente no território do rio Minho. 

Durante o encontro de Pedrogão, o director do Agrupamento, Uxío Benítez, pôde comentar com o 

secretário de estado português algumas das conclusões da Estratégia Rio Minho Transfronteiriço 

2030. Segundo explicou Benítez, “parte do território da AECT Rio Minho enfrenta um duplo 

desafio, já que não só é fronteira, senão também interior, o que redunda numa maior dificultai para 

estas câmaras municipais galegas e portuguesas à hora do seu desenvolvimento económico e 

acrecenta problemas demográficos que podemos encontrar em toda a zona fronteiriça”. 

“A nossa fronteira é dinâmica, e tem enormes potencialidades, mas ao mesmo tempo também 

apresenta uma povoação avellentada, uma demografía à baixa e grandes dificuldades para fixar a 

povoação mais nova, que se vê obrigada a emigrar por falta de expectativas, algo que se vê agravado 

nos municípios do interior – assinalou o director da AECT – pelo que os investimentos europeus 

som cruciais à hora de garantir um correcto desenvolvimento do território e umas condições de vida 

dignas para a sua povoação”. 

A entidade tem solicitada uma reunião com o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para tratar 

estas questões, assim como a proposta de formulação de uma Inversión Territorial Integrada (ITI) 

no território do Rio Minho Transfronteiriço. 
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Uxío Benítez apresenta o AECT Rio Minho durante o primeiro Encontro Ibérico de 
Agrupamentos Europeus de Cooperaçao Transfronteiriça, que se celebra en Vigo  

A ‘Estratégia 2030’ e a criação da marca ‘Rio Minho’ foram as duas iniciativas mais destacadas 
pelo deputado provincial de entre aquelas que estão a ser desenvolvidaspelo AECT 

O director do AECT Rio Minho e deputado de Cooperación Transfronteiriça, Uxío Benítez, 

assistiu ontem ao “I Encontro de AECT Espanha-Portugal”, que se está a celebrar durante estes 

dias em Vigo. Durante esta primeira jornada, Benítez teve a oportunidade de apresentar as 

principais linhas de actuação que estão a ser desenvolvidas pelo AECT Rio Minho, entre as que 

quis destacar uma das iniciativas mais ambiciosas e inovadoras, a elaboração da Estratégia 2030, 

um plano de trabalho de cooperação transfronteiriça para todo o território do Rio Minho galego e 

português, criada ao longo dos últimos dois anos e que contou com a participação de especialistas 

em diferentes áreas, como institucional e da cidadania.   
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Outro dos feitos do agrupamento europeu destacados por Benítez foi a criação do ‘Rio Minho’, 

uma marca de identidade para todo o território minhoto que viu a luz o passado mês de Abril 

através da qual se pretende promover e dar a conhecer o património cultural, natural, a 

gastronomia e riquezas do território ribeirinho galego-português do rio Minho sob o lema: “Dois 

países, um destino, grandes experiências”. 

O encontro, organizado pelo AECT Galiza Norte de Portugal e que reuniu em Vigo todos os 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Transfronteiriça da península ibérica, termina hoje com 

uma segunda jornada com o intuito de analisar futuras sinergias e oportunidades de cooperação O 

AECT Río Minho constituí-se formalmente a 4 de Abril de 2018 e está formado pela Deputación 

Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. A sua criação foi impulsionada 

através do projecto Smart Minho, que posteriormente passou a formar parte como parceiro. Smart 

Minho é um projecto de cooperação europeia co-financiado ao 75% pelo Fundo de Europeu de 

Desenvolvimento Regional.  
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O AECT Rio Minho estreia-se ante os demais Agrupamentos Europeus de Cooperaçao 
Transfronteiriça no ‘9º Annual Meeting of EGTC Platform’  

Benítez destacou a importancia deste encontro, no qual se tratará a actualidade e as negociações 
em curso em materia de cooperação transfronteiriça de toda a União Europeia 

O director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, participa no 9º Annual Meeting of EGTC 

Platform, que este ano se celebra em Palma de Maiorca. Benítez sinalou a importância de assistir 

a este encontro no qual se reunem todos os Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Transfronteiriça para discutir os assuntos actuais relacionados com os AECT, o futuro da 

Cooperação Territorial Europeia, as negociações em curso no Conselho da União Europeia e os 

mecanismos de Cooperação Transfronteiriça Europeus. 

O encontro anual serve também para a apresentação das entidades europeias recém criadas, como 

é o caso do AECT Rio Minho, que terá un espaço reservado durante a sessão matinal para se dar a 

conhecer e onde apresentará alguns dos seus projectos mais destacados, como são a elaboração da 

Estratégia Rio Minho 2030, a criação da marca Rio Minho ou o estudo de mobilidade dirigido a 

identificar e solucionar as barreiras legais e administrativas do transporte entre um e outro lado da 

fronteira. 
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Uxío Benítez lembrou que a cooperação transfronteiriça recebeu em 2006 um importante impulso 

da União Europeia mediante a criação da figura jurídica dos Agrupamentos Europeus de 

Cooperação Territorial (AECT), tendo em conta que mais de um terço da cidadania da UE vive 

nas regiões suas vidas en questões relacionadas com o transporte, a educação, a atenção médica, a 

energia a formação ou a criação de emprego transfronteiriço. 

No dia 4 de abril de 2018 a Deputación de Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal do Alto 

Minho criaram o AECT Rio Minho através duma das acções do projecto Smart Minho (co-

financiado em 75% por fundos FEDER) e o deputado de Cooperação Transfronteiriça Uxío 

Benítez é designado como director da entidade. 
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O director do AECT Rio Minho participa no encontro anual da Plataforma de AECTs para 
apresentar a entidade 

O organismo galego português tem vindo a desenvolver um  importante trabalho em matéria de 
mobilidade transfronteiriça 

O deputado de Cooperação Transfronteiriça e director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, 

participou hoje no 9th Annual Meeting of EGTC Platform celebrado em Palma de Maiorca, onde 

apresentou formalmente o agrupamento galego-português diante das entidades europeias.  

Esta é a primeira vez que o AECT Rio Minho assiste a este encontro anual já que a entidade conta 

apenas com um ano de vida, porém, os esforços realizados pelo organismo em matéria de 

mobilidade transfronteiriça contaram já com um lugar destacado, segundo apontou Benítez. 

Assim, por exemplo, um dos maiores entendidos em materia de cooperação transfronteiriça da 

Comissão Europeia, Dirk Peters, deu conta do bom trabalho desenvolvido pelo AECT Rio Minho 

nesta matéria e assinalou as reuniões realizadas pelo agrupamento durante o mês de setembro no 
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quadro da iniciativa B-Solutions para analizar os obstáculos legais da mobilidade na fronteira do 

rio Minho. 

Outros projectos destacados por Benítez durante o encontro foram a elaboração da Estratégia Rio 

Minho 2030, que se publicará em breve, ou a criação da marca Rio Minho. 

O encontro serviu também para tratar as questões de actualidade mais relevantes no que diz 

respeito á Cooperação Transfronteiriça como qual deve ser o papel dos AECT no futuro da 

cooperação territorial europeia, a análise dos mecanismos de cooperação transfronteiriça e os 

novos regulamentos que regerão os fundos do vindouro quadro financeiro 2021 – 2027. 

A ETCG Platform integra representantes políticos e técnicos de todos os AECT existentes, 

agrupamentos em constituição e membros do Grupo de Especialistas, assim como associações e 

outras partes interessadas. O objectivo da plataforma é permitir que todos os agentes interessados 

troquem as suas experiências e boas prácticas e melhorem a comunicação sobre as oportunidades 

e desafios dos AECT. 

AECT Rio Minho 

No dia 4 de abril de 2018 a Deputación de Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal do Alto 

Minho criaram o AECT Rio Minho através duma das acções do projecto Smart Minho (co-

financiado em 75% pelos fundos FEDER) e o deputado de Cooperación Transfronteiriça Uxío 

Benítez foi designado como director da entidade. 
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O AECT Rio Minho participa na Semana Europeia das Regiões e das cidades em 
Bruxelas 

O encontro, que reuniu a 9.000 especialistas de todo o continente, é um dos ‘encontros chave’ 
da política regional europeia 

O deputado de Cooperação Transfronteiriça e do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, assistiu à 17ª 

edição da European Week of Regions and Cities que se celebrou em Bruxelas do dia 7 a 10 

outubro, onde esteve acompanhado pelo secretariado técnico do agrupamento galego-português 

Rio Minho. Segundo explicou o deputado provincial, este encontro anual “é o encontro mais 

importante” da Política Regional da União Europeia. 

A Semana Europeia das Regiões e as Cidades é um evento que se celebra todos os anos na capital 

europeia e que ao longo de quatro dias oferece aos funcionários das administrações regionais e 

locais, especialistas e representantes do mundo académico a possibilidade de partilhar boas 

práticas e conhecimento especializado em desenvolvimento regional e urbano sendo o maior 

evento público europeu deste género.  
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Perto de 9.000 pessoas de todo o continente encontraram-se nesta edição para participar num 

programa composto por aproximadamente 100 sessões de trabalho, exposições e eventos sociais 

relacionados com o desenvolvimento regional e local.  

O director do AECT Rio Minho, Uxío Benítez, e os membros do secretariado técnico e equipa 

técnica do projecto Smart Minho participaram em diferentes fóruns e seminários, dos quais 

Benítez destacou a especial relevância de um sobre pluri-linguismo e cooperação cultural nas 

regiões transfronteiriças e outro sobre obstáculos legais no contexto da cooperação. 

Desta forma houve reuniões paralelas com representantes de associações de regiões fronteiriças da 

Europa e  representantes da DG Regio, com os que aproveitaram para apresentar e explicar a 

Estratégia  do Rio Minho 2030 e todo o processo de elaboração da mesma.  

AECT Rio Minho 

O AECT Rio Minho constituiu-se formalmente no dia 24 de abril de 2018 e está formado pela 

Deputación Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. A sua criação foi 

impulsionada através do projecto Smart Minho, do que passou posteriormente a formar parte 

como sócio.  

Smart Minho é um projecto de cooperação europeia co-financiado em 75% pelo Fundo de 

Europeu de Desenvolvimento Regional.  
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As seis euro-cidades da Raia Ibérica reúnem-se com o AECT Rio Minho para 
intercambiar experiências 

O encontro teve lugar na segunda sessão das jornadas sobre Políticas e instrumentos para o 
desenvolvimento do Rio Minho 

As jornadas sobre “Políticas e instrumentos para o desenvolvimento do Rio Minho 

Transfronteiriço” organizadas pela Deputación de Pontevedra e o AECT Rio Minho, em 

colaboração com a Universidade de Santiago de Compostela, continuaram em Tomiño com um 

encontro de todas as euro-cidades da raia ibérica numa palestra moderada pelo diretor do AECT 

Galiza – Norte de Portugal, Xosé Lago.  

A reunião permitiu conhecer em primeira mão os trabalhos desenvolvidos pelas seis entidades 

europeias da fronteira entre Espanha e Portugal e partilhar experiências no que diz respeito aos 

desafios que todas elas enfrentam.  

A responsável de abrir a mesa foi a presidente da Euro-cidade do Guadiana e alcaldesa de 

Ayamonte, Natalia Santos, um caso muito similar ao do Rio Minho já que agrupa três cidades 
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“unidas por um rio”. Depois foi a vez do alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, em 

representação da Euro-cidade Badajoz-Elvas-Campo Maior, um exemplo de que “se sumamos e 

agregamos, somos muito mais fortes” explicou o estremenho, que fez finca-pé na necessidade de 

“Acabar com a mentalidade atual” de separar e “acabar com as fronteiras”. 

Seguidamente, as quatro euro-cidades galego portuguesas, a da raia seca de Chavés-Verín, 

representada pelo seu secretario executivo Pablo Rivera, e as três do Rio Minho, com a alcaldesa 

de Tomiño, Sandra González, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro e o vice-presidente da Câmara 

Municipal de Monção, João Oliveira, apresentaram os seus diferentes projetos. 

A Cooperação Europeia no mundo 

A jornada também recolheu os relatórios dos especialistas em cooperação territorial, Martín 

Guillermo, secretario geral da Associação de Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE – AEBR) e o 

coordenador da AEBR Global Initiative, José María Cruz, que deram a conhecer vários casos de 

sucesso de cooperação transfronteiriça dentro e fora da União Europeia. 

Guillermo lembrou que “não há nada melhor para demostrar a alguns países se equivocam ao 

fechar as suas fronteiras, que mostrar o que se consegue quando as abrimos” e citou vários 

exemplos positivos de cooperação no âmbito da saúde como o do hospital de Badajoz, compartido 

com o município português de Elvas ou o famoso caso do Hospital de Cerdanya, em Girona, o 

primeiro verdadeiramente transfronteiriço de Europa.  

Por seu lado, o coordenador da AEBR Global Iniciativa, José María Cruz, relatou vários casos de 

cooperação transfronteiriça na américa latina, um território onde “apesar de não haver uma visão 

continental pan-americana de cooperação transfronteiriça, têm-se criado muitos projetos 

interessantes dos que também podemos aprender, e nos que vemos encontramos os mesmos 

problemas que nas fronteiras europeias, mas mais graves, já que por exemplo algumas situações 

de pobreza extrema nas zonas periféricas dos países, uma crescente tensão ou problemas na gestão 

e exploração de recursos naturais fronteiriços”.  

Entre os casos latino-americanos, Cruz quis destacar, “pelas semelhanças que pode ter com o caso 

do Rio Minho” o projeto do tramo médio do rio Uruguai, entre a Argentina, o Uruguai e o Brasil, 

um dos mais conhecidos do continente pelos seus resultados.  
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