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INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2015, reuniram em Vigo, Galiza, o Presidente da Junta da Galiza, D. Alberto Nuñez
Feijóo, o Vice-Presidente da Junta de Galiza, D. Alfonso Rueda, o Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Prof. Emídio Gomes, e o VicePresidente da CCDR-N, Dr. Eduardo Viana, para avaliação do trabalho desenvolvido nos anos de
2014-2015 pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (GNP,
AECT). Dado o balanço extraordinariamente positivo da cooperação desenvolvida entre as duas
regiões, em particular respeitando e dando corpo às orientações estratégicas definidas no PIC – Plano
de Investimentos Conjuntos e na RIS3-T, entretanto aprovada, as partes acordaram manter em
função a atual Direção do GNP, AECT, no ano de 2016.

O relatório de Atividades de 2016 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.

No ano de 2016 houve uma alteração na presidência da CCDR-N e na sua estrutura de pessoal, mas
em nada alterou as dinâmicas do GNP, AECT, assumindo o novo Presidente, o Prof. Fernando Freire
de Sousa, conjuntamente com a Vice – Presidente, Prof. Ester Gomes da Silva, as áreas de
cooperação transfronteiriça, transnacional e europeia, como uma das mais importantes da sua
atuação.

O futuro é promissor. A Euroregião GNP tem de continuar a ser uma referência na europa em termo
de cooperação transfronteiriça privilegiando as pessoas e as relações económicas e culturais.
A todo/as que contribuiram para estes resultados, o nosso muito obrigado.

Todas as atividades descritas neste relatório foram concretizadas através de fundos europeus do
Programa INTERREG VA Espanha - Portugal
Maria Geraldes, Diretora
Xosé Lago, Secretário
31 de janeiro de 2017
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INSTITUCIONAL

ANUÁRIO DA EUROREGIÃO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL
O foi publicado em abril de 2016, sob a égide do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial
Galicia – Norte de Portugal (GNP, AECT).

Uma publicação que 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 pelo GNP, AECT ou
pelas Eurocidades, também a dinamização de clusters transfronteiriços, com especial destaque para
a mobilidade, o têxtil, o mar, as emergências, o ensino superior, a vida política e pública da Euroregião
Galiza – Norte de Portugal, e curiosidades relacionadas com os seus usos e costumes e a história,
merecem destaque.

No último trimestre de 2016, o GNP, AECT começou a desenvolver o Anuário da Euroregião GNP
2016, estando prevista a sua publicação no início de 2017, altura em que será difundido
eletronicamente e em papel junto dos principais agentes da Euroregião.
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PROJETOS EUROPEUS
INTERREG VA 2014-2020

A Direção do GNP, AECT , em parceria com a CCDR-N, Xunta da Galicia, FCEER, IGE e a Cultura dos
dois lados da fronteira, submeteram uma candidatura sem janeiro de 2016, à 1ª Convocatória do
Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP).
O objetivo principal do projeto é melhorar a qualidade de vida da população ao fomentar e promover
uma Euroregião inovadora que aposta em cooperação, investigação, desenvolvimento tecnológico,
a 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 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
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grande potencial de crescimento e de desenvolvimento no presente e futuro, na qual deixem de
existir barreiras físicas e burocráticas.
Resultados do projeto
Os resultados previstos para o projeto são que a cooperação, entre as diferentes instituições públicas
e privadas, da Galiza e do Norte de Portugal, seja uma atividade constante, através do intercâmbio
de conhecimentos, tecnologia, experiências, etc., para criar um território competitivo e de referência,
em Espanha e em Portugal, mas também a nível internacional. As atividades de cooperação e
intercâmbio de informação são fundamentais para um desenvolvimento inteligente, sustentável e
integrador das diferentes instituições transfronteiriças e do território. A colaboração também vai
permitir uma gestão mais eficaz dos serviços e infraestruturas existentes, bem como influirá nas que
vieram a ser construidas no futuro. Algumas das atividades a desenvolver no Projeto permitem a
consolidação de iniciativas e Boas Práticas já estabelecidas por alguns dos agentes da Euroregião
Galiza - Norte de Portugal, dando continuidade e reforçando as atuações transfronteiriças bemsucedidas, que permitirão um melhor desenvolvimento da Euroregião.
Outro dos resultados a atingir pelas atividades do projeto é a contribuição à criação de I+D+i,
fundamental para o crescimento sócio-económico e comercial da Euroregião. Conseguir-se-á
reforçar e alargar a rede de conhecimentos partilhados entre as Universidades e Institutos de Ensino
Superior da Euroregião, através do impulso a novos programas de investigação, aos intercâmbios e
aos eventos transfronteiriços da comunidade universitária.
Criação de novas ferramentas de informação e comunicação (difusão do conhecimento, informação
estatística, gestão de serviços públicos) de apoio aos cidadãos, instituições e empresas.
Outros resultados:
A Euroregião Galiza Norte de Portugal como um único pólo empresarial conformado por agentes
interdependentes.
Diminuir a taxa de desemprego no território da área de Cooperação Galiza-Norte de Portugal, dentro
das possibilidades do projeto.
Melhoria da qualificação (a nível educativo, curricular, capacidades para encontrar emprego,
formação para o autoemprego/empreendedorismoo) da população da Euroregião.
Incrementar a cooperação em matéria social e cultural, como via para melhorar a qualidade de vida
das populações.
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ATIVIDADE 1 - CONSOLIDAÇÃO E MELHORIA DO PROGRAMA EURORREGIONAL DE
COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA IACOBUS
(GNP-AECT, FCEER)
Orçamento: 991.770€
Consolidação do Programa IACOBUS; Redesenho e redimensionado das suas ações.


Investigação transfronteiriça.
o

Estadias - intercâmbios transfronteiriços (1 convocatória ano).

o

Convocatórias abertas para grupos de investigação transfronteiriça (1/ ano, a partir
de 2017).





Gestão e avaliação do programa.
o

Gestão telemática de candidaturas (tramitação on-line).

o

Avaliação (inquéritos de satisfação).

Atividades para o fomento de um espaço único no Ensino Superior Eurorregional.
o

Publicações, eventos IACOBUS (apresentação do programa, Jogos galaicodurienses, entre outros).

o

Homologação de títulos FP.

ATIVIDADE 2 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE NA EUROREGIÃO A NÍVEL REGIONAL E LOCAL
(GNP-AECT, DX Administração Local, CCDR-N)
Orçamento: 272.000€


Análise da situação do estado dos equipamentos sociais, culturais e desportivos.



Implementação de uma Plataforma Telemática para a gestão dos equipamentos
transfronteiriços.



Geminações.
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ATIVIDADE 3 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA EUROREGIÃO através da PROMOÇÃO
DA ATIVIDADE ECONÓMICA
(GNP-AECT, IGE, CCDR-N)
Orçamento: 444.500€
Fomento da cooperação empresarial a nível transfronteiriço -interrelação do tecido empresarial
eurorregional- e de um mercado laboral eurorregional, para conseguir uma melhoria da qualidade
de vida substancial e permanente dos habitantes da Galiza e Norte de Portugal.


Fomento da cooperação empresarial transfronteiriça.
o

Encontros setoriais-clusters; Rede de incubadoras da Euroregião; Rede de
cooperativas da Euroregião; Missões empresariais.

o

Mercado laboral eurorregional


JOBDAYS setoriais anuais.



Formação e capacitação de desempregados (10 estadias eurorregionais por
ano a partir de 2017).

Impulso à informação estatística eurorregional.


Anuário estatístico da euroregião.



Consolidação do observatório transfronteiriço.



Tratamento e homogeneização de informação estatística a nível eurorregional.

ATIVIDADE 4 - REFORÇO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS através DA COOPERAÇÃO
TRANSFRONTEIRIÇA
(GNP-AECT, SX Igualdade, SX Cultura, DR Cultura Norte, CCDR-N)
Orçamento: 688.300€
Atividade que impulsiona e reforça os vínculos eurorregionais numa perspetiva institucional.


Eventos institucionais.
o

Cimeira setorial (caráter anual)

o

Plenário da Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal (bianual).
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o

Outros eventos - assinatura de protocolos de cooperação setorial, participação em
eventos internacionais, tais como OPEN DAYS ou no âmbito da RESOE, eventos
em matéria de igualdade, etc.



Análise dos equipamentos e programas no âmbito da igualdade, a conciliação e
corresponsabilidade, a coeducação e a luta contra a violência de género.
o

Documento de enquadramento - análise da situação dos recursos em âmbito da
igualdade.

o

Seleção de boas práticas e implementação de programa piloto.

o

Protocolo derivação eurorregional para vítimas de violência de género.

o

Análise comparativa normativa Galiza-Norte de Portugal.

NORTEAR. Cooperação cultural na Euroregião Galiza-Norte de Portugal.
o

Concurso literário NORTEAR.

o

Encontros NORTEAR (Exposições itinerantes, espetáculos, eventos e colóquios de
carácter transfronteiriço)

o

Fundos NORTEAR (Intercâmbio de fundos entre a Biblioteca da Galiza e Biblioteca
da DRCN).

ATIVIDADE 5 - GESTÃO E COORDENAÇÃO
(Todos)
Orçamento: 94.000€
Comité de gestão e seguimento do projeto.

ATIVIDADE 6 - COMUNICAÇÃO
(Todos)
Orçamento: 280.000€
Difusão das principais iniciativas, atividades e resultados da candidatura, através de publicações,
anuários institucional e estatístico da euroregião entre outros; maior impulso da ferramenta site e
Gabinete de Informação da Euroregião (GIE) e do desenvolvimento de ações de relações públicas e
organização de eventos, assessoria de imprensa, publicidade e divulgação -comunicação e apoio à
organização de eventos públicos e atualização dos sites dos beneficiários.
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o

Promoção, difusão e publicações da Euroregião Galiza-Norte de Portugal.
o

Anuário da Euroregião.

o

Estudo sobre os custos de contexto (CCDR-N).

o

Script boas práticas + Campanha informativa (SX Igualdade).

o

Ferramenta acesso equipamentos transfronteiriços e a sua divulgação
(Administração Local).

o

Promoção de intercâmbios de atividades de âmbito local (competições desportivas,
exposições, representações teatrais, concertos ou festivais).

o

Atuações de difusão e comunicação em matéria cultural e publicação de obra
literária premiada (NORTEAR).

o
o

Outras ações de comunicação.

Consolidação do GIE.

Esta candidatura tem o seu períodio de execução provisto de janeiro de 2016 a dezembro de 2019.
Prevê-se a decisão final do Programa em fevereiro de 2017. Contudo, a Direção do GNP, AECT
decidiu iniciar a sua execução no calendário previsto, não se verificando desvios de grande
montante relativamente ao estimado para 2016.
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COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
COOPERATIVAS

A 13 de setembro reuniram na sede do GNP, AECT as entidades responsáveis pelo setor cooperativo
do Norte de Portugal e da Galiza – CASES E Xunta da Galicia, respetivamente.

Da agenda da reunião constavam diversas prioridades para o setor:


Mapeamento das cooperativas da Euroregião. Número e sector de actividade das
cooperativas ativas na atualidade no Norte de Portugal e Galiza.



1º Encontro - Sector das cooperativas na Euroregião Galiza-Norte de Portugal em 2017.



Assinatura de um Acordo de Cooperação no âmbito das cooperativas, com um calendário e
resultados específicos, em 2017.

No encontro foi feito um debate sobre o estado atual e os desafios futuros do cooperativismo na
euroregião, tendo-se extraido as seguintes conclusões:


Qualquer aproximação que se faça ao sector das cooperativas da euroregião deverá ter em
conta a sua grande amplitude e diversidade e os potenciais vínculos transfronteiriços que
possam existir entre as organizações da Galiza e do Norte de Portugal.



É essencial a organização de eventos e encontros sobre cooperativismo a nível eurorregional,
para:


Dotar de maior visibilidade esta forma de
organização sócio-empresarial. Melhorar
a imagem das cooperativas.



Sensibilizar estudantes, docentes e a
população em geral do potencial das
cooperativas no território.



Possibilitar o intercâmbio de experiências e a criação de sinergias.

O calendário de actuações a efetuar em 2017 ficou desde logo definido:


A organização de um encontro de cooperativas de âmbito eurrregional, no segundo trimestre
do ano 2017, numa localidade da Galiza ou Norte de Portugal a definir. Neste encontro
participarão representantes de cooperativas, associações do setor, académicos
especializados na matéria e representantes institucionais, entre outros.
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Temas do I Encontro de Cooperativas – Pré programa enviado em dezembro aos parceiros:


Setor das cooperativas na Euroregião Galiza-Norte de Portugal:
o

Caracterização do setor das cooperativas: Diferenças e complementariedades entre
Galiza e o Norte de Portugal; Principais indicadores socioeconómicos como número
de cooperativas, empregos, resultados de exploração entre outros.

o

A necessidade de crescer com qualidade: estratégias, problemas, casos de sucesso;
as cooperativas como motor de crescimento, emprego e autoemprego; comunicação,
visibilidade e marketing.

o

Investigação e docencia: carências no âmbito das cooperativas; programas de
colaboração como IACOBUS;

o

Financiamento comunitário como oportunidade.

o

Legislação aplicavél às cooperativas

LISTA DE PRESENÇAS
NOME
Alba Paz
Eduardo Graça
José Antonio Montero
Mª del Mar Pernas Márquez
Ramón Carmelo Rodríguez Padín
Joaquim Pequicho
Jerónimo Teixeira
João Salazar Leite
Higinio Mougán Bouzón
Fernando Cardoso
Américo Cunha
Fernando Hora Santos
José Moreira Campos
Javier Taboada Rodríguez
Vitor Manuel Maia
Jorge Basto Gonçalves
Francisco Silva
Manuel Gomes
Maria Geraldes
Xosé Lago
André Rodrigues
Martín Alonso

ENTIDADE
Xunta de Galicia
CASES
CECOOP - USC
Unión Coop. Traballo - UGACOTA
Sinerxia, Federación cooperativas
CONFECOOP
CONFECOOP
CASES
AGACA
FENALAC
AGROS
Cooperativa de Matosinhos
Coop. agrícola Póvoa de Varzim
DELAGRO
UCANORTE / AGROS
FENADEGAS / CONFAGRI
CONFAGRI
CONFAGRI
GNP, AECT
Xunta de Galicia / GNP, AECT
GNP, AECT
GNP, AECT
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II ENCONTRO DE INCUBADORAS DA EUROREGIÃO GALIZA - NORTE DE PORTUGAL

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal, com o apoio do
Instituto Galego de Promoción Económica organizaram o II ENCONTRO DE INCUBADORAS DA
EUROREGIÃO GALIZA - NORTE DE PORTUGAL, no dia 28 de novembro, no Liceo Casino de
Pontevedra com o objetivo de facilitar o encontro entre estas e promover uma Rede de Incubadoras
da Euroregião.
Neste segundo encontro os temas de trabalho foram:


A Gestão e dinamização das Incubadoras;



Financiamento e Apoio às Empresas.



Cooperação e Internacionalização.

Neste encontro houve, ainda, espaço de debate e uma área para os participantes exporem os seus
serviços e produtos. O encontro reuniu cerca de 50 incubadoras do Norte de Portugal da Galiza, e
representantes de outras de Lisboa e da Região Autónoma dos Açores.
PROGRAMA
10H00 – SESSÃO DE ABERTURA
Maria Geraldes – Diretora do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia –
Norte de Portugal
Ricardo Magalhães – Vice-Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Alfonso Rueda - Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza. Xunta de Galicia
10H30 – 11H30 – GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE INCUBADORAS
Rosa Eguizabal Gándara - Centro De Negocios “Via Galicia”
João Borga – Coordenador da Rede Nacional de Incubadoras (RNI)
Lucía Pedroso - Asociación de Jóvenes Empresarios de
Pontevedra
José Luis Villaverde – RedEmprendia, Universidade de
Santiago de Compostela
11H30 – 12H00 – FINANCIAMENTO E APOIO ÀS
EMPRESAS
Carlos Corsino - Diretor da Associação de Business
Angels de Guimarães e Vogal da Federação Nacional de
Associações de Business Angels, Portugal
Juan Manuel Cividanes - Director de XESGalicia,
Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U
Pausa para café
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12H15 – 13H15 – COOPERAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
Miguel Sánchez Galindo - Director de Innovación, Emprendedores y Pymes da Escuela de
Organización Industrial
Pedro Rodrigues – Diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
José Manuel Maceira – Enterprise Europe Network, Confederación de Empresarios de
Galicia
David Rodrigues – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de
Portugal (AIMMAP)
María del Carmen López - Directora de Galicia Open Future
Debora Ramonde - Directora Zona Franca y Explotación Inmobiliaria
13H15 – 14H00 – BOAS PRÁTICAS
Francisco Araújo – Coordenador Geral da In.Cubo,l Arcos de Valdevez
Luis Villaverde Acuña - Director da Área de Valorización, Transferencia e
Emprendemento da Universidad de Santiago de Compostela
Augusto Lima – Coordenador do Famalicão Made In
Vicente Lustres - Director General de Biostatech
Víctor Álvarez - Director de SITUM
14H00 – 15H00 – ALMOÇO DE NETWORKING
15H00 – 16H00 – ENCONTROS PROFISSIONAIS E DE NEGÓCIO PARA INCUBADORAS E
EMPRESAS
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EMPREGO

JOB DAYS DA EUROREGIÃO

SETOR FLORESTAL
Dedicado ao setor Florestal, o 4º Job Day transfronteiriço, realizou-se a 30 de junho, em
Sergude, no âmbito da Feira Internacional de Galiza ABANCA, que teve lugar no Centro de
Formação e Experimentação Agroflorestal de Sergude. Este Job Day promovido pelo
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (GNP, AECT), em
parceria com a DX Rural e Montes da Xunta de Galiza, a FORESTIS – Associação Florestal de
Portugal e a Rede Eures Transfronteiriça, visou promover a mobilidade e a contratação de
trabalhadores na Euroregião, disponibilizando para esse efeito, às empresas inscritas,
espaços para entrevista e contratação.
O programa contemplou, ainda, dois debates temáticos subordinados ao tema “O setor
florestal como motor de crescimento no período de financiamento 2014-2020” e “O mercado
laboral transfronteiriço na Euroregião Galiza- Norte de Portugal - novos desafios no setor
florestal”.

A adesão das empresas a esta ação ficou aquém das expetativas, apesar do esforço de
mobilização feito pelo GNP, AECT e Rede EuresT, bem como os números alcançados na ação,
devido ao acesso dificil ao espaço onde decorreu esta ação e por ser um setor com
especificidades técnicas de contratação que não encontraram eco no mercado.
Os objectivos dos Job Day passam por fomentar a criação de emprego e a cooperação
transfronteiriça entre as empresas de diferentes setores de actividade. Da metalomecânica,
hotelaria e restauração, ao sector agroalimentar, o resultado traduziu-se já na contratação
de mais de meia centena de desempregados dos dois lados da fronteira.
15
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DADOS DO 4º JOB DAY
4 EMPRESAS INSCRITAS (1 PORTUGUESA E 3 DA GALIZA)
14 POSTOS DE TRABALHO IDENTIFICADOS
6 CONTRATOS DE TRABALHO ESTABELECIDOS
ENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EM PREGO E
GABINETES DE APOIO A O EMPREGO DE MUNICIPIOS DA RAIA

EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADES
LANÇAMENTO 4ª CONVOCATÓRIA DO PROGRAMA IACOBUS
Decorreu até 11 de janeiro de 2017 o prazo para apresentação online de candidaturas para a 4ª
Convocatória do Programa IACOBUS. Com um financiamento de 150 (cento e cinquenta) mil euros,
esta Convocatória irá apoiar projetos de intercâmbio a realizar até 30 de junho.
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (GNP, AECT) lançou a
7 de dezembro de 2016 a 4ª convocatória do programa IACOBUS que, nesta edição, vê facilitados os
seus procedimentos, sendo as candidaturas submetidas via uma plataforma electrónica.
O IACOBUS é um Programa de intercâmbio de Investigadores, Docentes e Pessoal de Administração
e Serviços, entre diferentes instituições do Ensino Superior do Norte de Portugal e da Galiza,
abrangendo todas as áreas de estudo. Do Programa fazem parte as Universidades da Corunha,
Santiago de Compostela, Vigo, Porto, Minho, Tras-os-Montes e Alto Douro e a Católica
Portuguesa, para além dos Institutos Politécnicos do Porto, Bragança, Viana do Castelo e Cávado.
As três Convocatórias realizadas nos anos lectivos de 2014-2016 tiveram uma grande adesão a nível
de candidaturas e de projetos aprovados. Na 1ª, com 190 candidaturas, foram aprovados 118
projetos; na 2ª apresentaram-se a concurso 223 candidaturas, tendo sido selecionados 119 projetos
e na 3ª , 130 candidaturas. No conjunto, beneficiaram 367 Indivíduos de ambos os sexos e de
diferentes idades.
Todas as informações e o Regulamento da 4ª Convocatória do Programa IACOBUS estiveram
disponíveis na Plataforma IACOBUS iacobus.gnpaect.eu, instalada no Sítio do Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal www.gnpaect.eu
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DADOS 4.ª CONVOCATÓRIA DO PROGRAMA IACOBUS
311 CANDIDATURAS SUBMETIDAS NA PLATAFORMA ATÉ AO DIA 11 DE
JANEIRO
137 CANDIDATURAS APROVADAS: 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.

Áreas de Estudo IACOBUS 2016-2017
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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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XXX JOGOS GALAICO DURIENSES
Braga, "Coração do Minho", denominada cidade da Juventude e candidata a Cidade Europeia do
Desporto 2018 foi o palco escolhido para mais uma edição dos Jogos Galaico-Durienses, nos dias 21
e 22 de novembro, evento transfronteiriço que voltou a juntar as seis universidades do Norte de
Portugal (UMinho, UTAD e UPorto) e da Galiza (USantiago Compostela, UCorunha e UVigo) para a
30ª edição do evento multidesportivo. Este evento tem a parceria do Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial Galicia – Norte de Portugal 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 competição que teve em prova três modalidades – Escalada, Andebol e Voleibol (todas a provas
mistas), sagrou vencedora a Universidade do Minho que assegurou o 1º lugar do pódio com 17 pontos.
Para a Academia Minhota arrecadar o “Cepto” de campeã desta 30ª edição contribuíram o 1º lugar
alcançado na modalidade de Escala, o 1º lugar no Voleibol e 2º lugar no Andebol.
Na 2º posição da geral ficou a Universidade do Porto, com 13 pontos, em 3º a Universidade de Vigo
com 10 pontos, em 4º ficou a Universidade da Corunha também com 10 pontos, em 5º a Universidade
de Santiago de Compostela com 8 pontos e em 6º lugar ficou a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro com 5 pontos.
Sendo o mais importante a participação, os cerca de 200 atletas e representantes das seis
universidades lusas e galegas ganharam, mais que os galardões, uma importante e enriquecedora
experiência.
A 31ª edição dos Jogos Galaico Durienses voltará a terras galegas, em 2017, cabendo à Universidade
da Corunha ser a anfitriã do evento, previsivelmente no mês de outubro/novembro.
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CULTURA
De acordo com o Memorando de Entendimento assinado a 23 de abril de 2015, entre a Comsellería
de Cultura, Educación Y Ordenación Universitaria da Junta da Galiza, a Direção Regional de Cultura
do Norte de Portugal e o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal,
as ações conjuntas de colaboração continuaram a fazer o seu caminho em 2016, destacando neste
periodo:
PRÉMIO LITERÁRIO NORTEAR 1ª EDIÇÃO
A entrega do Prémio da 1ª Edição do Prémio Literário “Nortear” ocorreu a 11 de fevereiro, na Cidade
da Cultura, em Santiago de Compostela.
Uma iniciativa promovida conjuntamente pela Consellería de Cultura, Educación Y Ordenación
Universitaria da Junta da Galiza, a Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal e o
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal, com o principal
objetivo de incentivar a criatividade dos jovens escritores da Euroregião.
À primeira edição deste Prémio Literário concorreram 60 obras, de jovens residentes na Euroregião
Galiza - Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 16 e os 36 anos.
Para a distinção da obra vencedora, o Júri, constituído por Maria Geraldes, Diretora do Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial Galicia – Norte de Portugal, como Presidente, Carlos Arias e
Ledicia Costas, Escritores, e Carlos Lopes, Editor Executivo da “Edita-me Editora”, distinguiu a obra
“Clementina”, da autora Lara Dopazo Ruibal, pela "beleza da história, através do uso marcadamente
literário e pessoal da linguagem, do domínio seguro e original da técnica narrativa e do ritmo da obra,
acompanhado de dimensão lírica”, que recebeu um prémio pecuniário de 2.000€.

O Júri decidiu, ainda, conceder uma Menção Honrosa, não pecuniária, pela sua qualidade, à obra
“Coração cheio de nada”, da autoria de João Maria Cardoso, natural do Porto.
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LANÇAMENTO DA II EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO NORTEAR

Ainda a 11 de fevereiro, foi lançada a II edição do Prémio
Literário Nortear, cujas candidaturas terminaram a 15 Julho.
O Regulamento do Prémio foi disponibilizado no sítio das
três entidades desde logo, com o intuito de potenciar o
aparecimento de propostas.
O Prémio Literário Nortear tem como objetivos distinguir,
anualmente, obras literárias originais; promover o aparecimento de novos escritores, incentivando a
produção de obras inéditas no domínio da ficção; incentivar a criatividade literária entre os jovens
escritores residentes na Euroregião Galiza – Norte de Portugal e promover a circulação e distribuição
de obras literárias além-fronteiras. O júri do prémio é
constituido por representantes escritores/as dos dois
lado da fronteira.
Nesta edição concorreram 30 obras, de jovens residentes
na Euroregião Galiza - Norte de Portugal, sendo 16 da
Galiza e 14 do Norte de Portugal, com idades
compreendidas entre os 16 e os 36 anos de idade.
ENTREGA DO PRÉMIO II EDIÇÃO E LANÇAMENTO DA III EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO
NORTEAR

A entrega do II Prémio Literário Nortear aconteceu a 23 novembro, no Centro Cultural de Paredes de
Coura.
Na mesma ocasião foi apresentada a edição em livro do Prémio Nortear 2015 e foi lançada a 3ª
convocatória do Prémio Literário Nortear, cujo prazo de apresentação de obras decorre até 30 de
abril de 2017.
"Nós, arquipélago” do jovem escritor português Rui Cerqueira Coelho foi eleito, por unanimidade,
vencedor do Prémio Literário Nortear.
Entre 30 trabalhos de autores com idades entre os 16 e os 36 anos, a história do escritor luso foi
distinguida pelo júri do concurso pelo seu "estilo impecável e potente, e uma narração sólida que
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harmoniza emoções, vínculos familiares, perceções sensoriais e evolução psicológica com uma
grande profundidade ".
O júri destacou também a gestão da temporalidade, a partir de uma perceção interior, que "o passado
e prospeção do futuro como vazio e como mistério difícil de assumir se unem para definir
interiormente um ser que toma comsciência da sua existência e da
sua

limitação

como

pulso

vital

".

Natural de Viana do Castelo, Rui Cerqueira Coelho tem 24 anos, é
licenciado em Biologia e frequentou o Mestrado de Genética
Forense, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Presidido por Xosé Lago, secretário do GNP, AECT – Agrupamento
Europeu de Cooperação Transfronteiriça Galiza - Norte de Portugal,
o Júri do 2º Prémio Literário Nortear para Jovens Escritores integrou
ainda Antón Riveiro Coello, escritor; Carlos Lopes, diretor da editora Edita-me; Olinda Beja,
escritora; Carlos Arias, escritor e André Rodrigues, técnico superior do GNP, AECT – Agrupamento
Europeu de Cooperação Transfronteiriça Galiza - Norte de Portugal.

CONVERSAS NORTEAR JUNTAM ESCRITORES PORTUGUESES E GALEGOS

Os escritores Olinda Beja (Portugal) e Carlos Arias (Galiza) participaram, a 23 de maio, na terceira
sessão da iniciativa «Conversas Nortear», que se realizou na Casa das Artes, no Porto.
As «Conversas Nortear» são uma iniciativa comjunta da Direção Regional de Cultura do Norte e da
Junta da Galiza, no âmbito do 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 Galiza-Norte de Portugal, em 2015.
Para estas comversas são convidados a participar outros escritores, criticos literários, editoras,
estudantes e representantes de entidades públicas e privadas da euroregião, realizando-se
alternadamente em espaços da Galiza e/ou do Norte de Portugal.
Nesta conversa estiveram cerca de 50 participantes, incluindo o Embaixador de S. Tomé e Principe
(país de onde é originária a escritora Olinda Beja) em Portugal.
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A 4ª Conversa Nortear realizou-se a 27 de setembro. O escritor galego Antón Riveiro e autora
portuguesa Olinda Beja foram os protagonistas de uma nova sessão do ciclo de Conversas nortear,
sob a moderação de Anjo Angueira. O evento, realizado na Faculdade de Filologia e Tradução da
Universidade de Vigo, contou também com a participação de Luis Alonso, professor da faculdade;
Cristina Rubal, subdiretora geral de Bibliotecas da Secretaria da Cultura e Educação da Xunta de
Galícia; Xosé Lago, secretário do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galícia-Norte de
Portugal

e

Fernanda

Araújo,

responsável

pelo

departamento de Dinamização e Promoção Cultural da
Direcção Regional de Cultura do Norte de Portugal. Sob o
título "Galícia-Norte de Portugal: Um universo literário
comum?", Os autores debateram a criação literária de
ambas as margens do Minho, para oferecer as suas
perspectivas das letras galegas e portuguesas.
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TURISMO
1ª JORNADA TRANSFRONTEIRIÇA DE REFLEXÃO SOBRE TURISMO NA EUROREGIÃO
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia – Norte de Portugal (GNP, AECT)
promoveu, nas suas instalações em Vigo, a 9 de junho, a 1ª Jornada Transfronteiriça de Reflexão
sobre Turismo na Euroregião Galicia – Norte de Portugal.
Este encontro resultou do Memorando de Entendimento, assinado a 20 de Novembro de 2015,
entre o GNP, AECT, a Agência de Turismo da Junta da Galiza e a Entidade Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal, que determina a realização de ações comjuntas em diferentes áreas de
interesse comum, que favoreçam um melhor entendimento entre os dois países, mas também
potenciarem além-fronteiras a riqueza e a diversidade turística da Euroregião.
Esta primeira jornada visou debater as áreas prioritárias de intervenção no sector do Turismo na
Euroregião; identificar potenciais sinergias para o desenvolvimento de ações conjuntas entre as duas
entidades regionais de turismo e associações setoriais; sinalizar oportunidades de negócios que
pudessem favorecer parcerias luso-galaicas, públicas e privadas, e abordar estratégias de promoção
e divulgação para o futuro do Turismo na Euroregião.
Em foco estiveram dois eixos estruturantes, sob o ponto de vista da atratividade do território,
caracterizando-se pela sua transversalidade e complementaridade, como âncora de relevantes fluxos
turísticos para a Região: o Turismo de Natureza e a Gastronomia e Vinhos.
Esta 1ª Jornada Transfronteiriça de Reflexão foi dirigida, em particular, a Jornalistas e outros
profissionais da Comunicação Social, Operadores Turísticos/Compradores e representantes do Poder
Local e de Associações ligadas ao setor do Turismo. O GNP, AECT recebeu mais de 70 inscrições,
tendo o Encontro terminado com uma Mostra de Gastronomia e Vinhos da Região de Vila Verde,
distrito de Braga.
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Programa:
10h30m: Sessão de Trabalho 1 - A importância do Setor do Turismo para a Euroregião
Galicia - Norte de Portugal
Moderador: Jesús Gamallo – Director Xeral de Relacións Exteriores e coa UE,

Xunta de

Galicia
· Rafael Sánchez - Gerente do Plan XACOBEO
· Melchior Moreira - Presidente de Turismo Porto e Norte de Portugal, E. R. (TPNP)
· Ignacio López—Chaves - Delegado Territorial da Xunta de Galicia em Vigo
· Emídio Gomes - Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte de Portugal (CCDR-N)
11h30m: Sessão de Trabalho 2 – Eixos Estruturantes de Cooperação e Promoção – Turismo de
Natureza e Gastronomia e Vinhos
Moderadora: Maria Geraldes – Diretora do Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial Galicia – Norte de Portugal (GNP, AECT)
· José Luis Maestro – Director da Dirección de Competitividade, Axencia de Turismo de
Galicia
· Isabel Castro – Diretora do Departamento Operacional da TPNP, E.R.
· Cesareo González Pardal—Secretário do Cluster de Turismo de Galicia
· Joaquim Ribeiro—Presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP)
· Cecília Malheiro – Jornalista da Agência Lusa
· Susana Ribeiro—Blog Viaje Comigo
13h30m: Encerramento com Prova de Gastronomia e Vinhos
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TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL ESTREITA LIGAÇÕES COM O TURISMO
DA GALIZA – FAM TRIP E PRESS TRIP

A Turismo do Porto e Norte de Portugal promoveu, em parceria com o Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) e a Agência de Turismo da Galiza da
Xunta da Galiza e o respetico Cluster, um conjunto de Press Trips e Fam Trips dando expressão prática
ao consignado no Memorandum de Entendimento assinado entre as partes nos finais de 2015.
A primeira iniciativa realizou-se no dia 2 de outubro com uma press trip de jornalistas galegos ao
território Porto e Norte.
Pretendeu-se com esta ação potenciar dinâmicas de complementaridade que permitam o
reposicionamento e a consolidação da imagem e perceção do Norte de Portugal como destino
turístico privilegiado associado ao Turismo de Natureza e à Gastronomia e Vinhos, como campo de
profícua colaboração transfronteiriça e de forte afirmação da Euroregião Norte de Portugal-Galiza.
Programa| Press Trip
02 de Outubro
16h00 | Visita a Esposende
Percurso Pedestre no Parque Natural do Litoral Norte com Observação de Aves, Passeio a Cavalo,
Experimentação de Golfe e Passeio Fluvial no Rio Cávado
Visita ao Castro de S. Lourenço e Museu Marítimo
20h00 | Jantar no Restaurante Senhora Peliteiro | Esposende
Alojamento no Hotel Suave Mar | Esposende
03 de Outubro
9h15| Visita a Vila Nova de Gaia
09h15 - Visita ao CIPA – Centro Interpretativo do Património da Afurada
10h00 – Visita à Cave do Vinho do Porto Ferreira
11h00 – Cruzeiros das Seis Pontes – Rota do Douro
12h30 – Passagem pelo Parque Biológico de Gaia (30 minutos)
25

BP - 0101_GNP_AECT_1_E - INTERREG VA

13h00 – Visita ao Centro de Alto Rendimento
13h30 - Almoço na Quinta da Boeira.
14h30 | Visita a Arouca
15:00 - Visita à Frecha da Mizarela [15min]
15:30 - Visita à Casa das Pedras Parideiras [30min]
16:30 - Lanche regional no restaurante Casa no Campo [30min]
17:30 - Pequena demonstração desportos de águas bravas na Espiunca e troca de impressões entre
jornalistas animação turística [30min]
18:00 - Caminhada nos Passadiços do Paiva Espiunca-Vau [4km-60min]
19:30 - Visita à Destilaria Eduardo Noronha Dias - Pinguça [30min]
20:00 - Jantar no restaurante Casa Caetano
22:00 - Check-in na Quinta de Novais (hotel rural)
Dia 04 de Outubro
09h30 | Visita a Gondomar
Rota da Filigrana
Receção na Loja Interativa de Turismo de Gondomar | Participação em Workshop da Filigrana e
Visita à exposição
Visita a Oficina Tradicional da Filigrana
12h00 | Visita a Ponte da Barca
12h30 | Almoço na Adega do Artur
14h00 | Visita à Central Hidroelétrica do Alto-Lindoso
15h30 | Visita ao Castelo de Lindoso e Centro Interpretativo
17h15 | Visita ao Centro Histórico de Ponte da Barca e Prova de Vinhos

Nos dias 23, 34 e 25 de outubro, os diretores da Yu Travel, Halcon Viajes Galicia, Halcon Viajes Lugo
e Five Sensations, acompanhados do secretário do Cluster de Turismo da Galiza visitaram o Porto e
Norte de Portugal.
Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Lamego foram os destinos da viagem.
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Os objetivos destas ações foram a partilha de sinergias transfronteiriças, que permita aumentar a
quota de mercado, crescer em número de turistas, potenciar o aumento da estada média e gerar
maior retorno dos investimentos realizados no âmbito dos Produtos Turismo de Natureza e
Gastronomia e Vinhos.
Programa: FAM TRIP |
23 de outubro | Domingo
Visita a Ribeira de Pena
15h00 - Visita e atividades PENAVENTURA PARK – Ribeira da Pena
20h00 - Jantar e Alojamento no Pena Park Hotel
24 de outubro | Segunda-feira
Visita a Vila Pouca de Aguiar
09h30 - Visita ao Centro Hípico de Pedras Salgadas
11h00 - Visita ao Parque Termal de Pedras Salgadas
12h30 - Almoço na Casa de Chá
Visita a Vila Real
14h00 – Visita ao Alvão
18h00 – Visita ao Centro de Ciência de Vila Real
20h00 – Jantar no restaurante “Bons Tempos”
Estadia: Hotel Miracorgo
25 de outubro | Terça-feira
Visita a Lamego
09h30 – Visita à Quinta da PACHECA e Provas de Vinhos
11h00- Vista ao Centro Histórico de Lamego
11h30- Visita ao Santuário e Mata de N. Sra. dos Remédios
12h00- Visita às Caves da Raposeira e Murganheira
13h00- Almoço nas Caves da Murganheira
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15h00 – Fim de Visita

Já estão programadas novas visitas a decorrer em fevereiro de 2017, sendo expectável o aumento
destas ações em ambos os lados da fronteira.
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