Reunión Mesa
mobilidade,
compartidos
sustentable

sectorial de
servizos
e
turismo

Reunión da Mesa sectorial de mobilidade, servizos compartidos
e turismo sustentable que contará coa presenza dos inscritos
no I Foro do Río Minho Transfronteirizo, así como todas
aquelas persoas interesadas en participar e con Rubén Lois
González e Xavier Martínez Cobas, membros do equipo
científico.
Hora: 16.00 h (hora portuguesa), ás 17.00 h (hora galega)
Lugar: Valença

Reunión Mesa sectorial
sectores produtivos

de

Reunión da Mesa sectorial de sectores produtivos que contará
coa presenza dos inscritos no I Foro do Río Minho
Transfronteirizo, así como todas aquelas persoas interesadas
en participar e con Xavier Martínez Cobas e Francisco Carballo
Cruz, membros do equipo científico.
Por cuestións organizativas, esta reunión poderá adiarse ao
día 8 de outubro.
Hora: 16.00 h (hora portuguesa), ás 17.00 h (hora galega)
Lugar: Cámara de Comercio de Tui

Reunión Mesa sectorial de
cultura
e
comercio
tradicional
Reunión da Mesa sectorial de cultura e comercio tradicional
que contará coa presenza dos inscritos no I Foro do Río Minho
Transfronteirizo, así como todas aquelas persoas interesadas
en participar e con Carmen Villarino, José Alberto Rio
Fernandes e Xavier Martínez Cobas, membros do equipo
científico.
Hora: 16.00 h (hora portuguesa), ás 17.00 h (hora galega)
Lugar: Valença

Reunión Mesa
governanza

sectorial

de

Reunión da Mesa sectorial de governanza que contará coa
presenza dos inscritos no I Foro do Río Minho
Transfronteirizo, así como todas aquelas persoas interesadas
en participar e con Sandrina Antunes e Xavier Martínez Cobas,
membros do equipo científico.
Hora: 16.00 h (hora portuguesa), ás 17.00 h (hora galega)
Lugar: Tui

Reunión GDRs-ADRIMINHO
Reunión que contará coa presenza de Xavier Martínez Cobas e
Manuel Rodríguez Rodríguez, membros do equipo científico do
Smart Minho.
Hora: 12.00 h (hora portuguesa), ás 13.00 h (hora galega)
Lugar: Valença

I
Fórum
do
Transfronteirizo

Río

Miño

Sinatura
do
convenio
de
constitución da AECT Río Miño
Tras a autorización por parte dos gobernos español e portugués
dos textos constitutivos da Agrupación de Cooperación
Territorial Río Miño, as institucións promotoras da Estratexia
de Cooperación Intelixente do Río Miño Transfronteirizo
sinarán o convenio de constitución da AECT.
Na sinatura estará presente a presidenta da Deputación de
Pontevedra, Carmela Silva, e o presidente do CIM Alto Minho,
José Maria Costa.

Asistirán representantes dos estados español e portugués,
autoridades autonímicas, alcaldes e presidentes dos 26
concellos e cámaras que aglutina a AECT e personalidades e
representantes da sociedade civil.

Xunta extraordinaria do grupo
de traballo da AECT Río Miño
O Grupo de Traballo da Agrupación de Cooperación Territorial
Río Miño celebra unha xunta extraordinaria este martes 30 de
xaneiro na localidade portuguesa de Valença na sede da CIM
Alto Miño, futura sede da AECT.

Xunta do grupo de traballo da
AECT Río Miño
O Grupo de Traballo da Agrupación de Cooperación Territorial
do Río Miño reúnese este mércores 24 de xaneiro na sede da CIM
Alto Minho e futura sede da AECT Río Miño.

A primeira rolda de reunións
do Smart Minho remata coa
xuntanza de Melgaço, Arbo e
Crecente
Representantes da Deputación de Pontevedra e CIM Alto Minho,
promotores da Estratexia de Cooperación Intelixentes do Río
Miño Transfronteirizo-Smart Minho, manteñen unha reunión de
traballo co presidente da cámara municipal de Melgaço, Manoel
Batista Calçada, e cos alcaldes de Arbo e Crecente, Horacio
Gil e Julio C. García-Luengo.

