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.

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 plurilinguismo 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.

