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INTRODUÇÃO

A 1 de fevereiro de 2017, assumi a Direcção da Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT)
com o compromisso de continuar a facilitar e a fomentar a cooperação territorial de
proximidade, privilegiando o trabalho a favor das empresas e das pessoas, continuando a
desenvolver e apoiar projetos próprios e em parceria que resultarão numa Euroregião mais
forte, unida e com maior projeção além fronteira, assentes nas prioridades definidas no PIC
– Plano de Investimentos Conjuntos da Euroregião Galicia-Norte de Portugal 2014-2020 e da
RIS3-T – Estratégia de Especialização Inteligente Transfronteiriça.

Assim, a cooperação transfronteiriça que pretendemos continuar a empreender, estará
focada no desenvolvimento e coesão económica e social da Euroregião, através da
valorização e promoção da competitividade do tecido empresarial, do conhecimento e da
inovação, e do aumento da coesão social e institucional.

Para além da cooperação institucional, aproximando os agentes públicos e privados galegos
e portugueses, a cooperação setorial estará na agenda do GNP, AECT, executando ou
apoiando de projetos e programas distintos em áreas como o Empreendedorismo, a
Educação através do seu Programa IACOBUS, a Cultura e Património, o Turismo, a Inovação
e o Ambiente Sustentável, a Saúde e o Bem-estar, a Agricultura, o Desporto e a Cidadania,
entre outras.

O relatório que agora se apresenta reflete, por um lado, essa continuidade de atuação,
assente nos principios de uma cooperação institucional próxima dos cidadãos e das suas
necessidades, e ainda inicía o novo ciclo de execução de um programa financiado por fundos
europeus de cooperação transfronteiriça e regional, capaz de operacionalizar ações em
multiplos setores estratégicos na Euroregião Galicia – Norte de Portugal.

Todas as atividades descritas neste relatório foram concretizadas através de fundos
europeus do Programa INTERREG VA Espanha - Portugal

Xosé Lago,
Director da Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT)
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INSTITUCIONAL

ANUÁRIO DA EUROREGIÃO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL
Publicado em março de 2017, sob a égide da Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT),
esta publicação reune relatórios, comunicacões e atos de responsáveis políticos, agentes
sociais, imprensa e a grande maioria das instituições que operam na Euroregião Galicia Norte de Portugal.

Neste anuário, para além do destaque a iniciativas institucionais desenvolvidas pela
Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) ou pelas Eurocidades, também a dinamização
da Cooperação ativa para o desenvolvimento económico, com especial destaque para o
Programa IACOBUS bem como de curiosidades relacionadas com os acontecimentos mais
relevantes, tanto em Espanha e Portugal como na União Europea e no mundo, e que tem
influência na Eurorregião.

Em novembro do corrente ano, o GNP, AECT iniciou o desenvolvimento do anuário de 2017,
com a recolha de artigos de interesse para os dois lados da fronteira, estando prevista a sua
publicação no primeiro trimestre de 2018, altura em que será difundido eletronicamente e
em papel junto dos principais agentes da Euroregião.
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XI PLENÁRIO DA COMUNIDADE DE TRABALHO GALIZA-NORTE DE PORTUGAL
O XI Plenário da Comunidade de Trabalho Galiza – Norte de Portugal (CTGNP) realizou-se no
dia 15 de maio, no INL – Instituto Ibérico de Nanotecnologia, em Braga (um projeto
cofinanciado pelos Programas POCTEP e ON.2 no anterior período de programação QREN
2007-2013), com o objetivo de apresentar as boas práticas de cooperação na Euroregião
Galicia-Norte de Portugal entre os atores regionais de que são exemplo os municípios, as
empresas ou as instituições de ensino superior e fazer o Balanço e Perspetivas da CTGNP.

A sessão contou com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte e Presidente da Comunidade de Trabalho Galicia-Norte de Portugal à data
do evento, Fernando Freire de Sousa, que neste Plenário passou a presidência da CTGNP para
o Presidente do Governo Regional da Galiza, Alberto Núñez Feijóo.

Criada em 1991 pelo Governo Regional da Galiza e pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para o melhor aproveitamento das potencialidades
conjuntas das duas regiões, a CTGNP tem coordenado iniciativas e desenvolvido projetos de
cooperação transfronteiriça com resultados tangíveis em termos de infraestruturas, de
equipamentos, mas também em torno de projeto e iniciativas ligadas à investigação, à
proteção ambiental ou ainda à integração social e institucional.

Neste sessão destacamos algumas das conclusões/afirmações dos intervenientes:
“A Europa tem respeito e interesse na Euroregião Galiza-Norte de Portugal”, destacou o
Presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo.

“Nestes dias em que a Europa respira um pouco melhor, reveste-se da maior importância a
realização deste plenário”, reiterou Pedro Marques, Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, que presidiu à sessão de encerramento.

O governante destacou a relevância das relações bilaterais entre o Norte de Portugal e a
Galiza numa altura em que estava agendada a XXIX Cimeira Ibérica, dedicada ao tema da
Cooperação (que se realizou a 29 e 30 de maio, em Vila Real) e reiterou que o
aprofundamento da cooperação é a melhor forma de responder aos desafios económicos e
de coesão.
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Em vista está a entrega, conforme referiu o Presidente da CCDR-N, Fernando Freire de
Sousa, de um documento elaborado no contexto da CTGNP aos governos de Espanha e de
Portugal. Este documento identifica um conjunto de medidas prioritárias para promover a
cooperação entre os dois países e que prevê combater desafios comuns dos quais se destaca
o envelhecimento ativo, a aposta na Investigação, no Turismo e nas Infraestruturas.

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, lançou o desafio de aprofundar a
cooperação transfronteiriça à Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal (CTGNP).
O autarca bracarense e também presidente do Eixo Atlântico frisou que “é importante
continuar a potenciar os recursos valiosos existentes na região, quer no domínio da
investigação, quer do ponto de vista turístico, bem como da valia das instituições e da
dinâmica dos agentes neste território”, sublinhando “o esforço comum das duas regiões,
trabalhando em conjunto de modo a alcançar melhores resultados”. Salientou-se ainda o
“papel reivindicativo junto dos Governos de Portugal e Espanha no sentido de afirmar os
projectos prioritários para o território e, deste modo, potenciar ainda mais o
desenvolvimento da Euroregião que tem sido e poderá continuar a ser um exemplo de
cooperação transfronteiriça no plano europeu”.

O director Xeral de Relacións Exteriores e Coa Unión Europea e Coordenador de Galicia da
CTG-NP, Jesús Gamallo Aller, faz um balanço muito positivo de 25 anos de Euroregião. “As
duas regiões têm sabido dialogar, encontrando o que as une e definindo em consonância uma
estratégia de actuação coordenada”, lembrando que no quadro institucional foram pioneiras,
sendo responsáveis pelo surgimento das primeiras estruturas de cooperação transfronteiriça
ao nível ibérico e constituindo exemplo de boas práticas de cooperação inter-regional no
âmbito da União Europeia”. Ainda assim, alerta Jesús Gamallo permanece um longo
caminho a percorrer com a persistência de problemas económicos e sociais: baixa densidade
populacional e população envelhecida e desemprego. Indicadores que, segundo o
responsável galego, carecem de uma reflexão sobre a melhor forma de aprofundar as
formas/modelos de cooperação de amplificar a actuação das várias estruturas de cooperação
existentes.

Traçar a cooperação da Euroregião, com muita persistência e convicção de que o caminho
das duas regiões - Galiza e Norte de Portugal - passa pelo “reforço dos mapas” de
infraestruturas, energéticos, mercadorias, conhecimento, inovação, culturais, ambientais e
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património. Esta é a convicção da Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal agora
liderada por Alberto Núñez Feijóo. “Mais que nunca há que insistir ou persistir na cooperação,
no trabalho que fizemos neste quarto de século e que se pode comprovar. Temos autoestradas, vias rápidas, temos eventos internacionais. Vamos continuar a traçar a Euroregião”.
As iniciativas de cooperação que envolvem o Norte de Portugal e Espanha asseguraram um
apoio de 237,97 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),
no contexto dos resultados da primeira convocatória do Programa INTERREG VA EspañaPortugal 2014-2020. Este montante será aplicado maioritariamente em parcerias entre
entidades das regiões do Norte de Portugal, Galiza e Castela e Leão. O apoio aprovado
permitirá a implementação de 68 projectos (52 na Euroregião), alinhados com as prioridades
do INTERREG VA, sobretudo no que respeita ao reforço da investigação, do desenvolvimento
tecnológico e da inovação. Dos projectos que receberam luz verde destacam-se os que
promovem a transferência de conhecimento dos centros de investigação para as empresas
em áreas como a biotecnológica marinha, as nanotecnologias e a economia social.

Com a a realização da Cimeira Ibérica no horizonte, Alberto Núñez Feijóo lembrou que os
dois países trabalham juntos “há 25 anos juntos e que deu resultado”, sublinhando que na
Europa esta é provavelmente a região com mais experiência em cooperação transfronteiriça”.
Nos projectos da Euroregião, apontou a ferrovia como uma aposta estratégica da Euroregião.
“É muito importante que os projectos de electrificação prossigam do lado português. Há que
melhorar a conectividade”, apontando a implementação da ligação entre Porto-Braga-Vigo
em menos de uma hora como um projecto avançar depois de 2020”.
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PROJETOS EUROPEUS
Neste período, a Euroregião Galiza - Norte de Portugal (AECT) apresentou várias
candidaturas a diferentes convocatórias de distintos programas de financiamento
comunitário. Foram aprovados os seguintes projetos INTERREG VA:

Projeto
Agrupación
Territorial

Programa
Europea

de

Galicia-Norte

(GNP_AECT)

Cooperación
de

Portugal

POCTEP –
INTERREG VA

Orçamento

Situação

2.770.570,00 €

Aprovado

AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL GALICIA - NORTE DE
PORTUGAL (GNP_AECT)
A Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT), em parceria com a CCDR-N, Xunta da
Galicia, FCEER, IGE e a Cultura dos dois lados da fronteira, submeteram uma candidatura à
1ª Convocatória do Programa INTERREG VA España Portugal (POCTEP) que foi aprovada a
março de 2017.

O objetivo principal deste projeto é melhorar a qualidade de vida da população ao fomentar
e promover uma Euroregião inovadora que aposta em cooperação, investigação,
desenvolvimento tecnológico, inovação, intercâmbio de conhecimentos, experiências e boas
práticas, através de iniciativas que consolidem a cooperação transfronteiriça entre
instituições e/ou empresas da Galiza e do Norte de Portugal. O projeto aposta no emprego,
com a consolidação do mercado laboral transfronteiriço e o fomento da mobilidade
transfronteiriça dos trabalhadores, incluindo a homologação de titulações de formação
profissional existentes para que a mobilidade seja mais eficaz na promoção de um tecido
empresarial dinâmico, competitivo, inovador, fomentando também a internacionalização
económica da Euroregião e o desenvolvimento de um território com infraestruturas e
serviços atraentes para o investimento produtivo. O projeto permitirá transformar em valor
empresarial e de mercado todo o potencial emergente em infraestruturas e capital humano
que tem a Euroregião. O projeto tem como fim fomentar a colaboração entre os diversos
agentes empresariais e institucionais para conseguir que a Euroregião seja um pólo
empresarial importante e de referência internacional. Favorece também o incremento do
investimento em I+D+i, fundamental para o desenvolvimento económico, social e
9
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empresarial sustentável. Contempla o desenvolvimento de programas conjuntos com as
Universidades e Instituições de Ensino Superior da Euroregião, que promovem a colaboração
transfronteiriça, o intercâmbio de conhecimentos e experiências, e fomentam a investigação
conjunta para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. A implementação de programas
conjuntos incrementa a cooperação e as sinergias entre as Universidades e outros centros de
ensino superior, fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico da
Euroregião. O reforço da colaboração institucional, promovendo a cooperação
transfronteiriça entre as administrações públicas e locais tem como objetivo prestar
melhores serviços públicos, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e tentar eliminar
ou diminuir as barreiras. Os aspetos sociais e culturais são largamente contemplados,
fortalecendo uma marca de identidade da Euroregião, as semelhanças sociais e culturais do
território. Em resumo, fazer da Euroregião Galiza - Norte de Portugal um território com uma
forte interação social, económica e cultural, com muitas oportunidades e com um grande
potencial de crescimento e de desenvolvimento no presente e futuro, na qual deixem de
existir barreiras físicas e administrativas.

Para que todas as atividades previstas em candidatura sejam executadas, a Euroregião Galcia
– Norte de Portugal (AECT) realizou uma reunião de coordenação com todos os parceriros a
18 de maio de 2017.

COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
ENCONTRO DE COOPERATIVAS DA EUROREGIÃO
A Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT), a CASES - Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social e Consellería de Economía, Empleo e Industria da Xunta de Galicia
organizaram o Encontro de Cooperativas da Euroregião, que se realizou no dia 20 de junho,
na Escola Superior de Ciências Empresariais, em Valença.

Este encontro debateu os temas de importante relevo para o setor das cooperativas, como a
Caraterização do setor cooperativo na Galicia e Norte de Portugal; Políticas públicas e
emprendimento cooperativo; Oportunidades para a cooperação na Euroregião e as
Dificuldades legais para as actividades trasnacionais.
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Durante a tarde o programa esteve direcionado para os painéis setoriais/temáticos, onde se
abordaram as questões do Emprendimento: boas práticas para o fomento do
emprendimento. Possibilidades de cooperação entre cooperativas e as suas associações;
Investigação e ensino: grupos de investigação, boas práticas, metodologias e materiais de
ensino e as “cooperativas agrárias”: oportunidades de negócio e colaboração transfronteiriça.
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BP - 0101_GNP_AECT_1_E - INTERREG VA

COOPERAÇÃO SETOR DA JARDINARIA
A Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT), realizou em parceria com a Associação
Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) de Portugal, e a
Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) da Galiza a Jornada “As alterações
climáticas em espaços verdes públicos”, no dia 23 de novembro, no Auditório da Biblioteca
Almeida Garrett, no Porto.

As três instituições envolvidas nesta ação, assinaram um protocolo de cooperação conjunta
e esta Jornada é tida já como um exemplo de boas práticas daquilo que o setor pretende
realizar para o futuro.

Este encontro debateu os temas de importante relevo para este setor, tais como: Guidelines
para a construção e gestão de espaços verdes sustentáveis; Critérios ecológicos na
manutenção em espaços públicos; As espécies infestantes e invasoras em espaços verdes
públicos ; Os Herbicidas e as soluções alternativas; Os serviços ecossistémicos da floresta
urbana; As Podas rurais em espaços públicos e a Avaliação de risco do setor. Ainda, os cerca
de 120 participantes tiveram a oportunidade de visitar os Jardins do Palácio de Cristal.

Tanto a AECT como AGAEXAR e ANEFA continuarão a manter colaborações com base ao
protocolo assinado, pelo que proximamente esperam-se poder anunciar novas actuações
relacionadas com o sector.
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III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL E TERRITÓRIO GALICIA-NORTE
DE PORTUGAL
O Colégio de Engenheiros de Caminhos, Canais e Portos, Demarcação da Galiza, com a
colaboração da Ordem dos Engenheiros de Portugal, organizaram o III Congresso
Internacional de Engenharia civil que esteve dedicado à Conservação e Exploração das Obras
Públicas, Cidade e Território.

O congresso realizou-se nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, em Vigo, e para além de marcar
presença nesta ação, a Euroregião Galicia – norte de portugal (AECT) apoiou este congresso
quer financeiramente, quer ao nível da comunicação.

O congresso dividiu-se em três sessões:
o

Sessão I. O Transporte - Estradas, acessos, travessias, segurança vial; Caminho-deferro: alta velocidade, cercanias, mercadorias, estações; Transporte aéreo e
aeroportos; Portos e rotas marítimas; Transporte público e intermodalidad e
Logística do transporte.

o

Sessão II. O Médio Ambiente - Abastecimento e saneamento de populações. Smart
Cities; Gestão de resíduos sólidos urbanos e de construção. Reciclagem; Eficiência
energética; Proteção do médio natural; Mudança climática. Impressão de carbono e
Hidrología. Obras hidráulicas.

o

Sessão III. O Espaço Público Cidadão - Praças, ruas e passeios,parques e jardins;
Mobilidade e acessibilidade; Equipamento urbano; Smart city; Novas aplicações e
certificações e Edifícios.
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EMPREGO

JOB DAYS DA EUROREGIÃO
A Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) tinha previsto realizar 2 Job Days durante o
ano de 2017.
SETOR TIC – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A Euroregião Galicia – Norte de Portugal desenvolveu o seu 5º Job Day, no dia 2 de maio, em
Guimarães, dedicado ao setor TIC com 152 ofertas de emprego diretas de 13 empresas da
Galiza e do Norte de Portugal. Empresários e desempregados do sector TIC protagonizam o
Job Day da Euroregião e até ao momento foram contratados 43 profissionais.

Esta edição foi organizada em parceria com a Rede Eures Transfronteiriça, o Pólo das
Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica - TICE.PT, a ANETIE - Associação
Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e Electrónica e o Cluster TIC Galicia.
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EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADES
PROGRAMA IACOBUS
4.ª CONVOCATÓRIA DO PROGRAMA IACOBUS
A fase de submissão via plataforma eletrónica de candidaturas ao Programa IACOBUS,
lançada a 7 de dezembro de 2016, terminou a 11 de janeiro de 2017. O GNP, AECT recebeu
311 candidaturas,

apresentadas por docentes (PDI), pessoal de administração e

serviços (PAS) e investigadores de doutoramento e de pós-doutoramento. Dessas
candidaturas, 155 são portuguesas e 156 são da Galiza.

A Comissão de Avaliação do Programa IACOBUS após avaliar as

311 candidaturas

submetidas na plataforma até ao dia 11 de janeiro, aprovou 137 candidaturas: 73 Docentes
(PDI), 19 Pessoal de Administração e Serviços (PAS) e 35 Investigadores de Doutoramento e
de Pós-Doutoramento. Destas 137 candidaturas selecionadas, 69 são referentes a
universidades portuguesas e 73 são oriundas das universidades galegas. As áreas de trabalho
dos 137 beneficiários desta 4ª Convocatória, cujo período de intercâmbio decorre entre o dia
1 de fevereiro e o dia 30 de junho, são muito abrangentes, destacando-se as Ciências da
Saúde (Medicina, Farmácia, Química Alimentar, Veterinária…), as Humanidades (Geografia,
Línguas, História e Educação), as Engenharias (Civil, Industrial, Eletrónica, Fisica e Química),
as Ciências Económicas e Empresariais (Gestão, Economia, Contabilidade e Marketing), as
Ciências Sociais (Sociologia e Estudos da Comunicação), as Tecnologias da Informação e
Comunicação, as Ciências Ambientais (Biologia), os Recursos Naturais (Agricultura, Florestal
e Marítima), o Direito, entre outras (Matemática, Cultura, Belas Artes, Turismo e Desporto).
A 4ª convocatória do Programa IACOBUS teve uma dotação orçamental de 150.000€.

A seleção dos candidatos foi realizada por uma Comissão de Avaliação presidida pelo GNP,
AECT, na qualidade de entidade gestora do Programa IACOBUS, integrando ainda
representantes da Fundação CEER, em representação das Universidades da Euroregião, da
CCDR-N e da Xunta de Galicia.

Esta 4ª Convocatória do Programa Iacobus, teve o seu período de intercâmbio entre 1 de
fevereiro e 30 de junho de 2017 e visou fomentar a cooperação e a mobilidade académica
entre as universidades e centros de ensino superior do Norte de Portugal e da Galiza, através
de projetos comuns.
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Em parceria com a Fundação CEER, a GNP, AECT fez a avaliação dos resultados obtidos nesta
última convocatória e o resultado subiu para 90% de satisfação em relação ao Programa
IACOBUS.

Áreas de Estudo IACOBUS 2016-2017
5
10

22

21
20
8
9
10

17
15

Ciências da Saúde (Medicina, Farmácia, Química Alimentar, Veterinária…)
Engenharias (Civil, Industrial, Eletrónica, Fisica e Química)
Ciências Económicas e Empresariais (Gestão, Economia, Contabilidade e Marketing)
Ciências Sociais (Sociologia e Estudos da Comunicação
Tecnologias da Informação e Comunicação
Ciências Ambientais (Biologia)
Recursos Naturais (Agricultura, Florestal e Marítima)
Humanidades (Geografia, Línguas, História e Educação)
Direito
Outras (Matemática, Cultura, Belas Artes, Turismo e Desporto)
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Entidades
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PDI

Investigadores
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PAS

Total

Candidatos Seleccionados Candidatos Seleccionados Candidatos Seleccionados Candidatos Seleccionados
30

13

9

6

4

1

43

20

U. Santiago 24

8

34

23

5

3

63

34

U. Vigo

38

13

11

6

1

0

50

19

U. Porto

13

6

6

5

5

5

24

16

U. Minho

15

8

5

4

3

2

23

14

UTAD

15

3

0

0

0

0

15

3

U. Católica 3

1

1

0

2

1

6

2

IP Porto

32

11

1

1

8

4

41

16

IPVC

15

6

0

0

0

0

15

6

Bragança

9

3

0

0

7

3

16

6

IPCA

15

1

0

0

0

0

15

1

TOTAL

209

73

67

45

35

19

311

137

IP

Candidatos Seleccionados
Galiza

156

73

N. Portugal 155

64

Candidatos Seleccionados
Mulheres

168

74

Homens

143

63

Plataforma Web: https://iacobus.gnpaect.eu/
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5ª CONVOCATÓRIA DO PROGRAMA IACOBUS
A Direção da Euroregião Galicia – Norte de Portugal propôs na reunião de Assembleia e
Conselho Superior a possibilidade de alterar os valores de apoio nos intercâmbios do
Programa IACOBUS. A proposta foi aprovada, estabelecendo-se como novos custos para as
ajudas IACOBUS: 800 €/mês para investigadores e 600 €/semana para PDI e PAS.

Esta atualização dos custos nas ajudas do IACOBUS, beneficiará para o impulso da
investigação na Euroregião.

As candidaturas à 5ª convocatória foram apresentadas desde o dia 23 de outubro até ao 19
de novembro de 2017, na plataforma online que a Euroregião Galicia – Norte de Portugal
continua a disponibilizar para este efeito. Com um financiamento de 150 mil euros, o
IACOBUS irá apoiar projetos de intercâmbio a realizar entre 1 de fevereiro e 30 de junho de
2018.

As candidaturas foram apreciadas por uma Comissão de Avaliação, no dia 21 de dezembro
de 2017, ficando disponivel a lista final de projetos aprovados nos inicios de janeiro de 2018.
Das 295 candidaturas submetidas na plataforma online até ao dia 20 de novembro, a
Comissão de Avaliação na reunião de 21 de dezembro aprovou:

o

135 candidaturas:


77 Docentes (PDI) – 69.600€



20 Pessoal de Administração e Serviços (PAS) – 12.000€



38 Investigadores de Doutoramento e de Pós-Doutoramento – 68.400€

Destas 135 candidaturas selecionadas
o

65 são referentes a universidades portuguesas

o

70 são oriundas das universidades galegas.

As áreas de trabalho dos 135 beneficiários desta 5ª Convocatória, são muito abrangentes,
destacando-se as Ciências da Saúde, as Humanidades, as Engenharias, as Ciências
Económicas e Empresariais, as Ciências Sociais, as Tecnologias da Informação e
Comunicação, as Ciências Ambientais, os Recursos Naturais o Direito, entre outras.
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XXXI JOGOS GALAICO DURIENSES
A 29 a 30 de novembro de 2017, realizou-se a 31.ª edição dos Jogos Galaico Durienses, evento
desportivo que colocou “frente a frente” alguns dos melhores atletas das universidades
públicas da Euroregião Galicia – Norte de Portugal.

A classificação geral foi liderada pela Universidade da Corunha, ficando a delegação da
U.Porto no 2.º lugar da classificação geral. Em 3.º lugar ficou a Universidade de Santiago de
Compostela, em 4.º lugar a Universidade do Minho, em 5.º a Universidade de Vigo e em 6.º
lugar a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro.

Com quase 30 anos de existência, os Jogos Galaico Durienses já contaram com a participação
de mais de 8 mil estudantes do Norte de Portugal e da Galiza. Deste projeto nasceu também
a “Declaração de Vila Nova de Cerveira/Tomiño. Desporte Universitário na Euro Região.
Orientações e principais desafios em torno da Estratégia Europa 2020”, assinada pelas seis
universidades participantes.

Este evento tem a parceria da Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) ao nível da
comunicação e do financiamento.

Esta é uma atividade que se situa muito acima da mera competição entre universidades,
servindo sobretudo como promoção e fortalecimento dos laços de amizade entre as
universidades de ambos os lados da fronteira, fomentando e consolidando laços culturais,
sociais e desportivos, promovendo conhecimentos, reforçando o diálogo e disseminando
formas de vida saudável entre os membros da comunidade universitária.

A 32ª edição dos Jogos Galaico Durienses voltará ao Norte de Portugal, em 2018,
previsivelmente no mês de outubro/novembro.
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MÚSICA E MOVIMENTOS PARTILHADOS
A Universidade de Santiago de Compostela foi anfitriã da segunda edição do “Música e
Movimentos Partilhados, jornadas culturais universitárias que envolvem universidades da
Galiza e do Norte de Portugal, que decorreu do nos dias 28 e 29 de novembro.
São seis as Universidades envolvidas (3 portuguesas e 3 galegas) neste projeto de cooperação
cultural no âmbito da Fundação CEER.
Este evento tem a parceria da Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) ao nível da
comunicação e do financiamento e da promoção do Programa IACOBUS.
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CULTURA
NORTEAR
PRÉMIO LITERÁRIO NORTEAR
Promovido pela Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, pela Direção Regional de Cultura
do Norte de Portugal e pela Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT)

III EDIÇÃO DO PRÉMIO
A submissão de obras à III Edição do Prémio Literário Nortear, decoreu entre novembro de
2016 e abril de 2017.

Foram apresentadas até ao dia 30 de abril um total de 31 candidaturas:

O júri desta III edição foi composto por:
o

Carla Sofia Amado, Directora do Instituto Camões e presidente do júri

o

Carlos Árias, em representação da Secretaría Xeral de Cultura

o

Inma López Silva, escritora galega

o

João Pedro Mésseder, escritor português

o

Editora Edita-Me, representada por Carlos Lopes e Celeste Pereira

Resultados Prémio Literário Nortear
40
31
30
21
20
10
10
0
Candidaturas

Portugal

Galicia

A entrega do prémio decorreu a 22 de novembro, em Vigo.

O conto ‘34, Rue Saint Jacques’ da escritora Cecília Férnandez Santomé, de Lugo, venceu esta
III edição do Prémio, sendo conhecida no dia da Cooperação Europeia, que desde 2012 se
realiza anualmente a 21 de Setembro, celebrando por toda a Europa os resultados notáveis
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dos projectos de copoeração territorial e incrementando a sua visibilidade e reconhecimento
entre a cidadania europeia e de outros países de fora da UE.
O júri valorizou no conto a estrutura com base sólida e coerência na escrita, a base muito
humana e a tradução das emoções. Dotado com 2.000 euros e a publicação da obra, o prémio
tem como principais objectivos distinguir anualmente obras literárias originais de ambas as
beiras do Minho, incentivar a produção literária entre a mocidade galega e portuguesa, e
favorecer a circulação e distribução de obras literárias entre Galicia e Portugal, para reforçar
o diálogo cultural entre os dois territórios.

IV EDIÇÃO DO PRÉMIO
Lançamento da IV edição do Prémio: 22 de novembro, no Museu do Mar, em Vigo
Candidaturas já estão abertas e decorrem até ao próximo dia 30 de abril de 2018.
O anúncio da quarta edição decorreu durante a cerimónia de entrega do III Prémio Literário
Nortear.

CONVERSAS NORTEAR
As «Conversas Nortear» são uma iniciativa conjunta da Direção Regional de Cultura do Norte,
da Xunta da Galicia e do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Euroregião
Galicia-Norte de Portugal, no âmbito do Memorando de Entendimento celebrado entre as
três entidades.
Estas conversas têm como objetivo promover o conhecimento e a circulação de diferentes
expressões culturais existentes nos territórios envolvidos, a partir de dinâmicas e redes de
colaboração capazes entre as duas regiões.
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5ª CONVERSA NORTEAR
Escritores presentes: Valter Hugo Mãe e Inma López Silva
Moderadora: Lara Dopazo Ruibal, vencedora da 1ª edição do Prémio Literário Nortear
Data: 29 de março de 2017
Local: Escola de Idiomas de Pontevedra.

6ª CONVERSA NORTEAR
Oradores presentes: escritora Vírginia do Carmo e o jornalista Miguel Sande
Moderador: Rui Cerqueira Coelho, o vencedor da 2.ª edição do Prémio Literário Nortear
Data: 2 de dezembro de 2017
Local: Culturgal – Feira das Indústrias Culturais, em Pontevedra.
Esta conversa esteve inserida na programação da Culturgal, onde Portugal foi o país
convidado desta 10.ª edição.
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EXPOSIÇÕES NORTEAR
Resultam de uma iniciativa conjunta da Direção Regional de Cultura do Norte e da Xunta da
Galicia, no âmbito do projeto Nortear, apoiado pelo Interreg VA Espanha - Portugal, que
decorre da assinatura de um memorando de entendimento celebrado entre a Consellería de
Cultura, Educación Y Ordenación Universitaria (Espanha), a Direção Regional de Cultura do
Norte e o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal, e que
visa, entre outros objetivos, fomentar ações conjuntas de colaboração que estimulem o
conhecimento mútuo entre as respetivas cidadanias.

EXPOSIÇÃO "LIBERTAS"
Datas: 12 de maio a 10 de junho de 2017
Local: Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães
Sobre a exposição:
As mordaças colocadas a escritores como Lorca, Ángel Cuadra, Liu Xiaobo, Méndez Ferrín,
Jude Dibia, Susana Chávez e Orhan Pamuk serviram de inspiração para fazer um trabalho
"que não deixasse ninguém indiferente” e que reivindicasse a liberdade da palavra. Para isso
empregaram formatos incomuns: o grande formato (algumas montagens chegam aos três
metros de altura), garrafas, madeiras, uma caixa que tem que se abrir.

Ao “Libertas” inicial associou-se um espaço expositivo dedicado a Miguel Torga, por
iniciativa da Direção Regional de Cultura do Norte, aceite o desafio da Xunta da Galicia para
que se integrasse um escritor da região Norte de Portugal.
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EXPOSIÇÃO “CAMINHOS DO FERRO E DA PRATA”
Datas: 12 de outubro a 29 de novembro de 2017
Local: Igreja da Universidade de Santiago de Compostela
Sobre a exposição:
Inicialmente pensada como uma exposição temporária, “Caminhos do Ferro e da Prata” abriu
ao público pela primeira vez, no Museu de Lamego, em outubro de 2013. O impacto inicial
levou a vários pedidos de empréstimo, tornando-se rapidamente numa exposição itinerante.
Em 2017, ano das comemorações do primeiro centenário do museu, não poderia ser mais
oportuno fechar o ano com a exposição patente na Igreja da Universidade de Santiago de
Compostela.
A coleção de fotografias, reunidas num álbum originalmente concebido para a apresentação
pública das duas linhas ferroviárias, vai muito para além dos interesses específicos do
transporte, por toda a informação que reúne ao nível da paisagem, da arquitetura, do traje
ou dos costumes.

A beleza das imagens, o percurso ao longo do rio Douro, os aspetos históricos e etnográficos,
o caráter da região e as tradições internacionais da zona demarcada fazem desta coleção
fotográfica um conjunto único, tornado acessível ao grande público através da sua exposição
e edição de respetivo catálogo.
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IKFEM - INTERNATIONAL KEYBOARD FESTIVAL & MASTERCLASS DA
EUROCIDADE TUI – VALENÇA

O IKFEM é o International Keyboard Festival & Masterclass da Eurocidade Tui – Valença,
localizado nas duas margens do Rio Minho. A edição de 2017 decorreu entre os dias 21 e 25
de julho, o IKFEM comemorou a sua quinta edição consecutiva e contou com a parceria da
Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) que marcou presença no concerto inaugural
desta ação. O festival ofereceu um interessante calendário de eventos musicais e de
formação em que se incluem masterclasses, workshops e concertos. O fio condutor do
evento é a família de instrumentos de teclado.

Além disto, o IKFEM fortalece a união entre a cultura portuguesa e a espanhola, propondo
um programa artístico que abarca distintos gêneros musicais: medieval, clássico, eletrônico,
jazz, ópera, pop, indie, folclórico e sinfônico. Os espaços arquitetónicos mais relevantes da
Eurocidade convertem-se em sede das atividades do IKFEM, aportando um valor especial ao
território do Baixo e do Alto Minho.
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TURISMO

PRESS TRIP
Dando seguimento ao Memorando de Entendimento assinado entre as partes nos finais de
2015, o Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Agência de Turismo da Galiza realizaram
uma ação de promoção e intercâmbio, o Press Trip, que terminou a 9 de outubro, em
Santiago de Compostela. A Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) divulgou esta ação
que permite que as entidades dos dois lados da fronteira conheçam os recursos singulares da
Galiza e do Norte de Portugal. É objetivo desta ação que ano após ano o turismo aumente
nestas regiões, nomeadamente o turismo português e galego, dada a proximidade e
identificação, o que nos identifica em vários aspetos, parecenças culturais, tradições,
grastronomia e vinhos.

Esta parceria torna-se bastante relevante uma vez que vai ao encontro dos objetivos das duas
entidades envolvidas, pois o crescimento deve-se maioritariamente ao mercado interno e
demonstra bem a concretização desta parceria.

PODER LOCAL
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - SILLEDA E PAREDES DE COURA
No fim de semana do 25 e 26 de novembro de 2017, o Município de Silleda recebeu o
Município de Paredes de Coura, para a assinatura de um protocolo de cooperação, onde se
destaca a troca e a partilha de experiências e ideias para projetos europeus conjuntos futuros,
de interesse comum.

O orçamento financiado pela Euroregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) através do
programa INTERREG VA Espanha - Portugal, para que este acordo se tornasse possível foi de
5000€, estando dividido para ambas as partes, por 2500€, para tratarem de questões como
estadia, alimentação, transporte, etc.

O fim de semana, foi marcado por um pequenos concerto de música rock, como forma de
celebrar este acordo entre ambos. Destes concertos, fizeram parte várias atuações, tanto de
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alunos, como de professoras, da Escola de Rock de Paredes de Coura, em conjunto com
músicos de Silleda, tendo lugar no Auditório da Semana Verde.

O Município português teve ainda, a oportunidade de conhecer os pontos mais turísticos de
Silleda, como a “Fervenza do Toxa” e o Mosteiro de Carboeiro. Realizou-se também um
jantar, conjuntamente com baile e música.
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