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INTRODÇÃO

A cooperação dentro da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal tem desde sempre uma
especial solidez, alicerçada na proximidade linguística e geográfica e potenciada pela
contiguidade espacial e pela criação reforçada de vínculos de união em várias áreas de actuação.
Esta cooperação contribui ao incremento de oportunidades para os mas de 6 milhões de
pessoas que aqui residem e trabalham.

O relatório de atividades que agora apresentamos pretende salientar o balanço positivo da
cooperação, em particular as actividades desenvolvidas pela Eurorregião Galicia – Norte de
Portugal, AECT. Assim, este relatório pretende refletir muito do que de bom se faz neste
território.

A candidatura aprovado ao INTERREG VA 2014-2020 permitiu um crescimento enorme da
atividade da GNP, AECT, dando-lhe sustentabilidade e uma maior notoriedade pública até 2020.

O Norte de Portugal e Galiza têm no seu espaço comum a vantage de ter universidades,
empresas, câmaras municipais e outras administrações, instituições públicas e privadas, em
suma, que cooperam de modo estruturado, o que incremente exponencialmente o valor desta
Eurorregião única.

A política europeia de cooperação territorial desempenha, portanto, uma função essencial
porque contribuiu para a promoção da colaboração entre os Estados membros, não só
economicamente, como também socialmente, o que supõe um dos motores mas efectivos para
construir a um espaço comum.

E, dentro desse esquema, a GNP, AECT desempenha um papel dinamizador, de ligação e de
comunicação entre os diferentes atores da Eurorregião. Assim, a nossa AECT quer consolidar o
seu protagonismo no âmbito da cooperação transfronteiriça europeia, colaborando com vários
projectos que contribuam para reforçar a cooperação entre a Galicia e a Região Norte de
Portugal, em particular nos eixos estratégicos do Plano de Investimentos Conjuntos (PIC) da
Eurorregião.
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Gostaria, ainda, de destacar o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da GNP, AECT, que
empregam todos os meios ao seu dispor para atingir uns resultados notórios para esta
Eurorregião, entre os quais destaco o Programa IACOBUS, os Job Days, ou o programa cultural
“Nortear” e que promovem as relações transfronteiriças como um instrumento fundamental
para a transformação dos territórios de fronteira em novos espaços de desenvolvimento e
valorizam e promovem a competitividade do tecido empresarial da Eurorregião, através do
conhecimento e da inovação.

Neste sentido, o nosso trabalho favorecerá sempre o encontro entre instituições, empresas e
cidadãos dos dois lados da fronteira, para a promoção dos interesses e objectivos comuns,
tentando em todo o momento o estabelecimento de pontes de comunicação, de diálogo e de
convergência.

Xosé Lago,
Diretor da Eurorregião Galicia – Norte de Portugal (AECT)
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INSTITUCIONAL

ANUÁRIO DA EURORREGIÃO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL
Publicado em julho de 2018, sob a égide
da Eurorregião 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 Eurorregião Galicia - Norte de
Portugal.
Neste anuário, para além do destaque a
iniciativas

institucionais

desenvolvidas

pela Eurorregião 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 Europeia e no mundo, e
que tem influência na Eurorregião.
Em Setembro do corrente ano, o GNP,
AECT iniciou o desenvolvimento do
anuário de 2018, com a recolha de artigos
de interesse para os dois lados da
fronteira,

estando

prevista

a

sua

publicação no primeiro trimestre de 2019,
altura

em

que

será

difundido

eletronicamente e em papel junto dos
principais agentes da Eurorregião.
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NEWSLETTER GNP, AECT
A newsletter da GNP, AECT encontram-se disponível na web e apresenta os resumos das
atividades desenvolvidas trimestralmente.
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COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
COMISSÕES SETORIAIS E TERRITORIAIS DA COMUNIDADE DE TRABALHO GALICIA –
NORTE DE PORTUGAL EM ENCONTRO DE TRABALHO CONJUNTO
A Eurorregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) oraganizou no dia 20 de fevereiro, a reunião
das Comissões setoriais e territoriais da Comunidade de Trabalho Galicia – Norte de Portugal,
na Escola de Ciências Empresariais, em Valença.
A Xunta de Galicia e a CCDR-N, acharam oportuno promover a reunião de apresentação da
segunda convocatória do INTERREG VA España – Portugal, para permitir que os organismos
integrantes da Comunidade de Trabalho acertem estratégias e prioridades para formular os
projetos comuns que possam vir a ser financiados, de acordo com os requisitos do programa.
A sessão foi presidida pelo Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo Aller e pela Vice-presidente da CCDR-N, Ester Silva.
A Comunidade de Trabalho Galiza – Norte de Portugal está estruturada em quatro comissões
setoriais (Cidadania, Desenvolvimento económico e turismo, Desenvolvimento sustentável e
planeamento e, Inovação e eficiência energética) e em comissões territoriais, prosseguindo os
objetivos da Estratégia “Europa 2020” para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
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II JORNADAS TRANSFRONTEIRIÇAS DO SETOR D A JARDINARIA
A jornada luso-galaica contou com a participação de mais de 165 inscritos e aprofundou na
necessidade de cooperação e trabalho em conjunto.

A segunda edição da jornada técnica de Jardinagem que tratou sobre “Paredes verticais e
cobertas ajardinadas”, organizada pela Eurorregião Galiza - Norte de Portugal (AECT), a
Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) e a Associação
Galega de Empresas de Jardinagem (AGAEXAR).

O ato de inauguração contou com a presença da subdiretora da Eurorregião (AECT), Graça
Fonseca; o chefe da Divisão e Ordenamento e gestão do Território da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDR-N), José Cangueiro; a
Alcadesa de Allariz, Cristina Cid e a delegada territorial da Xunda de Galicia em Ourense, Días
Monteira.

A jornada, financiada pelo programa POCTEP (Interreg V-A Espanha-Portugal) e que contou
com prestigiosos técnicos da matéria e mais de 165 inscritos, analisou os benefícios dos jardins
verticais e cobertas ajardinadas, as possibilidades de negócio que possam favorecer alianças
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luso-galaicas e as estratégias de promoção e divulgação para o futuro deste setor na
Eurorregião.
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Publicação desenvolvida para este encontro “As alterações climatéricas em espaços verdes públicos”
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BUSSINESS2SEA – FÓRUM DO MAR 2018
O Business2Sea – Fórum do Mar 2018 realizou-se entre os dias 14 a 16 de novembro, no Centro
de Congressos da Alfândega do Porto. Dedicada ao tema “Desafios do Mar 2030”, a edição de
2018 foi organizada pela Fórum Oceano com a colaboração da Fundação CETMAR, Centro
Tecnológico do Mar e com o apoio institucional do GNP, AECT.

O evento contarou com um programa diversificado dedicado ao tratamento e debate de um
conjunto de desafios de natureza tecnológica, ambiental, social e económica com que os
diferentes stakeholders da economia do Mar se vão confrontar na próxima década. O evento
abordou um conjunto de temas, nomeadamente os seguintes:


Principais evoluções tecnológicas e as oportunidades e ameaças ao
desenvolvimento que se colocam às principais atividades da economia do Mar;



Economia circular, sustentabilidade das atividades da economia do Mar e dos
ecossistemas marinhos;
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Empregos e competências profissionais, principais mudanças e respostas aos
desafios que se colocam aos diferentes setores da economia do Mar;



Políticas públicas e enquadramento do Mar no próximo período de
programação de fundos comunitários;



Literacia dos Oceanos.

O Business2Sea 2018 contou com um programa de seminários e de workshops para tratamento
das temáticas anteriormente referidas, uma Conferência Comemorativa do Dia Nacional do
Mar, um Programa de Encontros de Negócio, sessões de pitches organizadas no programa
“Curtas de Mar”, uma componente expositiva e ainda alguns momentos pedagógicos e de
animação sobre cultura marítima e literacia dos oceanos.

EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADES
PROGRAMA IACOBUS
5ª CONVOCATÓRIA DO PROGRAMA IACOBUS
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 Eurorregião Galicia – Norte de Portugal
continua a disponibilizar para este efeito. Com um financiamento de 150 mil euros, o IACOBUS
apoiou projetos de intercâmbio que se realizaram 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, estando disponivel a lista final de projetos aprovados na plataforma IACOBUS.
Das 295 candidaturas submetidas na plataforma online, a Comissão de Avaliação 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€
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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.

Resultados 5ª Convocatória do Programa
IACOBUS
PDI

Entidades

Investigadores

PAS

Total

Total
Monetário

Candidatos

Seleccionados

Candidatos

Seleccionados

Candidatos

Seleccionados

Candidatos

Seleccionados

U. Coruña

28

11

13

7

4

3

45

21

21.600 €

U. Santiago

14

6

31

13

4

1

49

20

30.200 €

U. Vigo

36

18

10

8

4

3

50

29

38.200 €

U. Porto

9

2

8

4

14

2

31

8

7.200 €

U. Minho

12

6

7

4

9

5

28

15

16.000 €

UTAD

5

4

2

1

0

0

7

5

6.600 €

U. Católica

4

0

0

0

7

2

11

2

1.200 €

IP Porto

35

20

1

1

6

1

42

22

19.400 €

IPVC
IP
Bragança

6

1

0

0

0

0

6

1

1.200 €

11

7

0

0

7

3

18

10

6.600 €

IPCA

8

2

0

0

0

0

8

2

1.800 €

168

77

72

38

55

20

295

135

Candidatos

Seleccionados

TOTAL

Galiza

144

70

N. Portugal

151

65

Candidatos

Seleccionados

Mulheres

179

86

Homens

116

49

15

150.000 €

INCLUSÃO NO PROGRAMA IACOBUS DOS CENTROS TECNOLÓGICOS DA EURORREGIÃO
A GNP, AECT organizou, no dia 8 de maio, em Vigo, uma reunião com os responsáveis pelos
Centros Tecnológicos da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal, com o objetivo de integrá-los
no exitoso Programa IACOBUS. Esta iniciativa, gerida pela GNP,AECT, procura potenciar ainda
mais as sinergias transfronteiriças nas actividades da I+D+i.
Após iniciar os trabalhos de desenvolvimento para a 6ª Convocatória do Programa IACOBUS, e
dando resposta ao interesse mostrado em anos anteriores por parte de diferentes Centros
Tecnológicos, convidou os responsáveis pelos mesmos a integrar-se neste programa.
Esta incorporação considera-se um valor acrescentado tanto para o programa como para as
instituições já integradas no mesmo, já que, até agora, as estâncias estavam limitadas a pessoal
das universidades.
Com esta iniciativa procura-se, também, promover e fomentar a cooperação transfronteiriça
entre as Universidades e os Centros Tecnológicos da Eurorregião facilitando o acesso dos
investigadores destes últimos a este Programa, facilitando o fluxo de conhecimentos e o
intercâmbio de experiências e boas práticas, e contribuindo a reforçar as relações institucionais.
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ASSINATURA
ADENDA - CENTROS TECNOLÓGICOS DA EURORREGIÃO GALIZA – NORTE DE PORTUGAL
PASSAM A INTEGRAR PROGRAMA IACOBUS

Realizou-se no dia 14 de setembro,
pelas 10h30, a cerimónia de
integração

dos

Centros

Tecnológicos da Eurorregião Galiza
– Norte de Portugal no programa
de

cooperação

transfronteiriça

IACOBUS. Marcou presença na
cerimónia o Presidente da CCDR-N,
Fernando Freire de Sousa, o
Vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda e a Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo.

Lançado em 2014 pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza – Norte de
Portugal (GNP, AECT) para promover o intercâmbio de docentes, investigadores e pessoal
administrativo de instituições de ensino superior da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal, o
IACOBUS passa a abranger na sua 6ª edição o intercâmbio dos recursos humanos de 22 Centros
Tecnológicos. O aumento do número de beneficiários é acompanhado com o reforço da
dotação do programa, que disponibilizará na convocatória a lançar no último trimestre de 2018
um montante de 175 mil Euros.
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A aposta no reforço do IACOBUS, financiado pelo programa INTERREG V-A Espanha-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, tem como objetivos a promoção de atividades conjuntas de investigação,
formativas e de divulgação no território transfronteiriço, bem como de projetos de investigação
entre instituições do ensino superior e centros tecnológicos.
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6ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA IACOBUS
O AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL GALICIA–NORTE DE
PORTUGAL (GNP, AECT) ABRE A 6ª CONVOCATÓRIA IACOBUS, COM PERIODO DE
CANDIDATURAS DE 29 DE OUTUBRO ATÉ 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

Esta 6ª edição do Programa IACOBUS trouxe novas e importantes iniciativas. Na 6ª
Convocatoria IACOBUS – ESTADIAS de INVESTIGAÇÃO, o GNP, AECT entidade gestora do
Programa, considerou importante a inclusão dos Centros Tecnológicos da Eurorregião no
programa, pois são instituições de grande prestígio no desenvolvimento de investigação e
inovação. A dotação económica do IACOBUS – Estadias de Investigação é de 185.000 €.

A ampliação do IACOBUS – Estadias de Investigação, é uma excelente ferramenta para
fomentar a cooperação e promover o desenvolvimento conjunto de projetos de investigação e
inovação entre as Instituições de Ensino Superior e os Centros Tecnológicos. Outra das
vantagens desta adesão é o permitir ampliar o campo de mobilidade para as estadias de
investigação.

De referir que vão participar, no Programa IACOBUS, 22 Centros Tecnológicos da Eurorregião,
homologados pelas Administrações competentes de Espanha e Portugal.

O IACOBUS é um programa de grande êxito, no mundo universitário da Eurorregião GalizaNorte de Portugal, com mais de 1200 candidatos entre as 5 edições anteriores, dos quais foram
selecionados 639 projetos de investigação de todas as áreas do conhecimento, com um
financiamento total de cerca de 700.000 €.

Outra das novas iniciativas é a primeira edição do IACOBUS - PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
(PAPERS). Esta convocatória estará aberta de 29 de outubro até 7 de dezembro de 2018.
O IACOBUS – Publicações Científicas tem como objectivo principal fomentar a cooperação
transfronteiriça em actividades de investigação e divulgação científica, através de ajudas
económicas à publicação de artigos científicos e de investigação -papers- em alguma das
revistas indexadas no vigente Journal Citation Report (JCR) de Clarivate Analytics, e no SCOPUS,
para as áreas de humanidades. Estes artigos têm que ser desenvolvidas em parcerias
transfronteiriças, por autores pertencentes às instituições de Ensino Superior da Eurorregião
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Galicia-Norte de Portugal que participam no IACOBUS. A orçamento total da convocatória
IACOBUS - Papers é de 50.000€.

Intituições participantes no PROGRAMA IACOBUS

UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

GALICIA

NORTE DE PORTUGAL

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE DO PORTO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DO MINHO

UNIVERSIDADE DE VIGO

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – CENTROS
REGIONAIS DO PORTO E DE BRAGA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CENTROS TECNOLÓGICOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO

CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA

CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE
GALICIA

CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO

CENTRO TECNOLÓGICO ENERGYLAB - EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

CTCOR - CENTRO TECNOLÓGICO DA CORTIÇA

GRADIANT - CENTRO TECNOLÓGICO DE
TELECOMUNICACIONES DE GALICIA

CVR - CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL

CETAQUA - CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E
COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA

CETIM - CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN
MULTISECTORIAL

INL - INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY
LABORATORY
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CESGA - CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

CETMAR - CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

PIEP - ASSOCIAÇÃO PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA
DE POLÍMEROS

CIS MADEIRA

CTCP - CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL

CIS GALICIA

CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE
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O GNP, AECT realizou várias sessões técnicas de apresentação e esclarecimento das novas
iniciativas da 6ª Convocatoria IACOBUS, na Galiza e no Norte de Portugal.

As sessões contaram com a presença dos
responsáveis do AECT, de representantes da
Fundación CEER, e também com a presença
de candidatos de anteriores convocatórias,
que deram testemunho da experiência da
participação no IACOBUS.

Datas:
24 de outubro, Pontevedra
29 de outubro, Porto
13 de novembro, Vila Real
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MÚSICA E MOVIMENTOS PARTILHADOS

O MMP (Música e Movimento Partilhados) decorreu este ano na Universidade do Minho, nas
cidades de Braga e Guimarães, nos dias 20 e 21 de outubro.

Esta é a terceira edição do evento, que já se realizou em Vila Real e Santiago de Compostela,
com as universidades de Trásos-Montes e Alto Douro e Santiago como anfitriãs.

Nos últimos três anos, as seis universidades trabalham num projeto de cooperação cultural
euro-regional no âmbito da Fundação CEER, relacionado com as artes cénicas e a música, sob
o título “Música e Movimento Partilhados”.

A ideia surgiu da necessidade de compartilhar a cultura e a atividade artística gerada nestas
instituições e de abrir um canal transfronteiriço de disseminação cultural universitária, que
permitisse estabelecer sinergias neste campo. Os espetáculos foram gratuitos e abertos e
tiveram lugar nas ruas e na Reitoria da Universidade do Minho. Houve, ainda, espaço para a
música tradicional galega, percussão, dança, jazz com termografia e muitas surpresas.
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JOGOS GALAICO DURIENSES – BRAGA 2018
Os Jogos Desportivos Universitários GalaicoDurienses tiveram a sua primeira edição na
Universidade da Corunha em Novembro de 1993 e,
desde então, foram organizadas 32 edições.

Desde o seu início, estes jogos já envolveram em
competição cerca de 8000 estudantes, numa
atividade regular e que expressa de forma
inequívoca os laços de cooperação e convívio entre
as Universidades.

Este 2011 decidiram estas 6 Universidades, com o
apoio do GNP-AECT e da Eurocidade Tui -Valença,
relançar os jogos num espaço simbólico de cooperação territorial entre as duas regiões. Em
2012, seguindo a mesma orientação os Jogos realizaram-se em Melgaço, em 2013 Tomiño e
Vila Nova de Cerveira. As últimas edições voltaram às Cidades Universitárias de Vila Real (2014),
Ourense (2015), Braga (2016), Santiago de Compostela (2017) e a Universidade do Minho em
Braga que acolheu a XXXII edição dos Jogos Galaico-Durienses em Novembro de 2018 inseridos
no programa oficial de Braga 2018 – Cidade Europeia do Desporto.

O GNP, AECT voltou a apoiar esta iniciativa da Eurorregião através do seu Programa IACOBUS,
que tem como objetivos:


Criar um evento regular e de mobilidade transfronteiriça entre as 6 Universidades do
Norte Portugal e da Galiza no âmbito do desportivo;



Aumentar a oferta desportiva de eventos internacionais para as Universidades
envolvidas;



Melhorar o conhecimento sobre a organização desportiva das Universidades
envolvidas e trocar boas práticas e experiências;



Dar uma experiência internacional aos estudantes, docentes e funcionários das
Universidades no âmbito desportivo, social e de promoção do desportivismo e da
amizade entre os participantes.
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EMPREGO
JOB DAY SETOR TIC
Dedicado ao setor TIC, este Job Day transfronteiriço, realizou-se nos dias 23 e 24 de outubro,
no Instituto Feiral de Vigo, visou promover a mobilidade e a contratação de trabalhadores na
Eurorregião, começando por auscultar as empresas de um setor para perceber as suas
necessidades e, em seguida, dar-lhes a oportunidade de entrevistar pessoas cujo perfil
obedecesse aos requisitos de cada empresa.

Assim, as 12 empresas
do setor TIC da Galicia e
do Norte de Portugal
presentes no evento,
tiveram a oportunidade
de fazer em média 40
entrevistas a candidatos
galegos e portugueses,
rececionar um total de
478 curriculos.

Até à data foram já
estabelecidos 57 contratos de trabalho no setor TIC.

Esta edição foi realizada em parceria com o Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação
e Electrónica - TICE.PT e o Cluster TIC Galicia e integrada na FINDE.UP, Feira Internacional de
Emprego da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, o Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de
Vigo. Os Job Days foram concebidos pelo GNP, AECT em 2014, quando a taxa de desemprego
em Portugal era de 13,3% e na Galiza era aproximadamente de 16%. Pretendia-se mostrar
como é possível combater o desemprego, aproximando empresas e trabalhadores
transfronteiriçps de um determinado setor. Foi nesse sentido que o GNP, AECT quis
desenvolver este projeto, financiado pelo INTERREG VA.
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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 Eurorregião Galicia – Norte de Portugal (AECT)

IV EDIÇÃO DO PRÉMIO
A submissão de obras à IV Edição do Prémio Literário Nortear, decoreu entre novembro de
2017 e junho de 2018.
O GNP, AECT rececionou 31 obras ao prémio.
O júri desta IV edição foi composto por:
o

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

o

Paula Carballeira, escritora galega

o

Armando Requeixo Cuba, escritor galego

o

David Pontes, jornalista Jornal Público

o

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

Sara Brandão, com a obra «Ver», venceu o IV Prémio Literário Nortear, natural de Vila Nova de
Gaia, a jovem destacou-se entre os 31 trabalhos candidatados por jovens escritores, com
idades compreendidas entre os 16 e os 36 anos.
O Júri valorizou na obra, "a escrita perfeita, a estrutura bem arquitetada, com uma base sólida,
mantendo uma irrepreensível coerência textual”.
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Sara Brandão tem 20 anos e encontra-se a frequentar o 4º ano da Licenciatura em Design de
Comunicação, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Escreve regularmente
pelo prazer da escrita, tendo participado pela primeira vez no Prémio Literário Nortear.
Dotado com 2.000 euros e a publicação da obra, o Prémio tem como principais objetivos
distinguir anualmente obras literárias originais, incentivar a produção literária entre a
juventude galega e portuguesa, e favorecer a circulação e distribuição de obras literárias entre
a Galiza e Portugal, para reforçar o diálogo cultural entre os dois territórios.

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 Eurorregião
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.

6ª CONVERSA NORTEAR
Escritores presentes: Paula Carballeira e João Pedro Mésseder
Moderadora: Levi Leonido Fernandes da Silva, professor da Escola de Ciências Humanas e
Sociais da UTAD
Data: 22 de maio
Local: UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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7ª CONVERSA NORTEAR
Escritores presentes: Diego Ameixeiras e Francisca Camelo
Moderadora: Lara Dopazo Ruibal, escritora e vencedora da 1ª edição do Prémio Literário
Nortear
Data: 10 de Dezembro
Local: Liceo de Ourense
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Apresentação do Nortear na Culturgal, Pontevedra, no dia 1 de dezembro.

IKFEM - INTERNATIONAL KEYBOARD FESTIVAL & MASTERCLASS DA EUROCIDADE TUI
– VALENÇA
O International Keyboard Festival & Masterclass-IKFEM da Eurocidade Tui-Valença realizou
entre os dias 20 e o 24 de julho a sua sexta edição, na que conseguiu consolidar-se como
referente na Eurorregião Galiza-Norte de Portugal e que mais uma vez, contou com a apoio
intitucional do GNP, AECT.
Durante 5 dias, os municípios de Tui e Valença acolheram um total de 25 atividades culturais
de música de teclado.
A sexta edição de IKFEM desenvolveu-se sob o lema Women Sound com o objetivo dar
visibilidade e reconhecer o papel de compositoras e intérpretes femininas. Com esse objetivo,
programaram-se concertos de vários artistas.
O Festival Internacional de Instrumentos de Teclado e Masterclass IKFEM foi criado por Andrea
González em 2013 através das Xuventudes Musicais de Tui com o objetivo de criar um espaço
de enriquecimento cultural e promoção dos novos talentos. Nesse sentido, a sexta edição
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incluiu uma programação de masterclasses nas disciplinas de piano, piano-jazz e, como
novidade deste ano, canto moderno e o teatro musical.
De referir, ainda, que o IKFEM 2018 teve a sua inauguração no Passeio Fluvial de Tui com um
programa de homenagem a todos os que foram afectados pela explosão na fábrica de material
pirotécnico em Tui, em maio desse ano.
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ARI[T]MAR
aRi[t]mar Galiza e Portugal é um projecto didáctico-cultural, desenvolvido pela Escola Oficial
de Idiomas de Santiago de Compostela, que tem por objectivo divulgar a música e a poesia
galego-portuguesas atuais, e aproximar a cultura e a língua dos dois países.

Este projeto visa premiar temas e poemas dos dois lados da fronteiro e divide-se em quatro
categorias:
o

Melhor tema musical galego

o

Melhor tema musical português

o

Melhor poema galego

o

Melhor poema português

Assim, em outubro realizou-se uma
Gala de prémios com actuações e
intervenções dos galardoados, no
Teatro

Principal

de

Santiago

de

Compostela, que conta com o apoio de
várias entidades, em particular o
Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial Galiza-Norte de Portugal.
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TURISMO
ENCONTRO DE TURISMO DA EURORREGIÃO GALICIA - NORTE DE PORTUGAL

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galicia - Norte de Portugal (GNP, AECT)
realizou um Encontro de Turismo da Eurorregião, no dia 9 de abril, no Terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões.

Uma iniciativa que expressou a vontade de cooperação e a existência de um espaço comum
que tem fortes laços de convivência e relação humana.

Enquadrou-se esta reunião no desenvolvimento dos acordos alcançados na XXIX Cimeira LusoEspanhola (30 de maio de 2017 em Vila Real - Portugal), em apoio à cooperação transfronteiriça,
bem como no protocolo de colaboração assinado na referida Cimeira no âmbito do turismo.
Destacaram o valor da "cooperação de proximidade" desenvolvida, ao longo dos anos, tanto
pela Comunidade do Trabalho Galiza - Norte de Portugal (a primeira instituição de cooperação
estabelecida nesta fronteira), como pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, que
atua como braço executor das políticas da Comunidade do Trabalho. O seu principal objetivo reforçar a coesão social, territorial e económica desta região transfronteiriça, que é a
Eurorregião Galiza-Norte de Portugal - está diretamente vinculado aos mesmos fundamentos
da União Europeia.

A cooperação transfronteiriça é uma das ferramentas mais úteis para superar os custos de
contexto para os cidadãos, derivados da própria existência das fronteiras.

A Galiza e o Norte de Portugal têm muitos pontos em comum, daí a importância de reforçar e
dinamizar a cooperação, uma vez que o benefício será partilhado. É necessário ser pró-ativos,
dinâmicos e inovadores para melhorar e desenvolver, ainda mais, o Turismo da Eurorregião.
Neste sentido, estão de acordo em que a definição conjunta de políticas públicas e um maior
conhecimento entre as duas Administrações, as boas práticas e a sua aplicação nos
procedimentos atuais nos seus serviços, trarão mais e melhores resultados em benefício desta
Eurorregião.
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Como resultados concretos deste Encontro de Turismo da Eurorregião Galicia – Norte de
Portugal em materia de Turismo, decidem reforçar a colaboração em vários temas.

Entre eles destacam-se:
CAMINHOS DE SANTIAGO E DESENVOLVIMENTO DOS CAMINHOS PORTUGUESES
A SANTIAGO
Os Caminhos de Santiago constituem um elemento substancial na história e identidade,
tanto da Galiza como do Norte de Portugal, e são também um importante recurso
turístico, uma marca de referência da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal a nível
internacional, que é necessário continuar a valorizar, cuidar e preservar de forma
conjunta.
Em concreto consideraram necessário:


Trabalhar juntamente na valorização deste património cultural e material,
para garantir a excelência dos Caminhos de Santiago para as gerações
futuras e também para os peregrinos, que são potenciais emissários deste
território.



Promover os trabalhos em curso para a promoção e gestão coordenada
do Caminho Português a Santiago, colaborando especialmente na
concretização das suas rotas principais, na sinalização harmonizada, e na
melhoria conjunta da receção e hospitalidade dos peregrinos (em
estabelecimentos públicos e privados).



Trabalhar conjuntamente na candidatura do Caminho Português a
Santiago a Património Mundial da UNESCO, para que possa ser realmente
uma candidatura ibérica.



Articular com as entidades portuguesas, da Cultura e do Turismo, a
atuação no âmbito dos Caminhos de Santiago em Portugal, no quadro do
processo de certificação em preparação. É condição prévia delimitar,
regulamentar e certificar os Caminhos de Santiago em Portugal, bem como
ter um interlocutor representativo.

Nesse sentido, destacou-se a apresentação de uma candidatura conjunta ao Programa
Operacional de Cooperação Transfronteiriço Espanha - Portugal para a estruturação,
proteção e valorização dos caminhos portugueses a Santiago.
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VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO TURÍSTICO DA EURORREGIÃO GALICIA – NORTE
DE PORTUGAL
Continuar a colaborar na valorização conjunta do património turístico da Eurorregião
Galicia – Norte de Portugal, tanto cultural como natural, sob o lema "Dois países, um
destino".

A Eurorregião Galiza - Norte de Portugal tem neste momento oito monumentos e sítios
declarados Património Mundial pela UNESCO (na Galiza, o Centro histórico de Santiago
e a Catedral, o Caminho de Santiago (Francês, Norte e Primitivo), a muralha romana de
Lugo e a Torre de Hércules na Corunha; no Norte de Portugal, o Centro histórico do
Porto, Sítios de arte rupestre do Vale do Côa e de Siega Verde, Centro histórico de
Guimarães e Alto Douro Vinhateiro). Também se destacaram as Ilhas Atlánticas de
Galicia, que acabam de ser incluídas na lista indicativa da UNESCO com o objetivo de
virem a ser declaradas Património Natural da Humanidade.

Para além deste património, considerou-se necessário promover conjuntamente
outras alternativas turísticas como o turismo desportivo (por exemplo o golfe, o surf
ou o náutico), o turismo gastronómico e o enoturismo, onde já se está a trabalhar
conjuntamente.

É importante que a Eurorregião promova estratégias para o desenvolvimento local do
seu património cultural, através da promoção do turismo cultural sustentável,
aproveitando o facto de que o Parlamento Europeu estabeleceu 2018 como o Ano
Europeu do Património Cultural.

Nesse contexto, merece destaque a "cultura raiana" ou transfronteiriça, onde
convergem valores históricos (como o Couto Misto), naturais (rio Lima ou o rio Minho)
e especialmente culturais (como o folclore ou a gastronomia).

Dentro do património natural da Eurorregião, destacam a Reserva da Biosfera
Transfronteiriça Gerês – Xurés, -a primeira reserva da biosfera transfronteiriça da
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Península-, como um importante ativo que é necessário cuidar e preservar de forma
coordenada.
Neste âmbito, destaca-se a proposta de trabalhar conjuntamente na promoção das
rotas do vinho, centradas no Alvarinho/Rias Baixas, na criação de uma rota de golfe
com o produto “Eurorregião do Golfe”, assim como na interligação dos percursos
pedrestres e cicláveis identificados no “Portugal Trails”, bem como na “Rede
EuroVelo”: a conecção das rotas “1 - Costa Atlântica” e “3 - Peregrinos” na Eurorregião,
reforçaria o seu potencial turístico.

INTERNACIONALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CONJUNTA DA EURORREGIÃO
Promover internacionalmente a Eurorregião, através da marca "Dois países, um
destino" seria uma importante sinergia para os dois territórios. Neste contexto, a
formação em destino para operadores internacionais, é entendida como uma
abordagem eficaz.

A extensão da rede "Lojas Interativas do Turismo" é vista como uma boa forma de criar
a primeira Eurorregião conectada em rede com o mundo.
Todos estão de acordo com a necessidade de coordenação e cooperação, tanto entre
eles como com as demais entidades do setor, para identificar projetos e fóruns
internacionais com potencial para o desenvolvimento de ações conjuntas. O Ano Santo
Xacobeo 2021 foi reconhecido como um importante marco para a promoção
internacional conjunta do Caminho Português, por exemplo, na Moscow International
Travel and Tourism Exhibition (MITT) em 2019.

INTERCÂMBIO E FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Necessidade de aumentar os contactos para promover a formação dos recursos
humanos no território da Eurorregião, promovendo intercâmbios entre as várias
escolas de formação e por desenvolver Programas de Formação Profissional de curta
duração, com reconhecimento conjunto, nas temáticas consideradas mais relevantes.
Ademais, procurar-se-á celebrar protocolos para a realização de estágios em órgãos de
turismo dependentes tanto do Turismo do Porto e Norte de Portugal, como da Axencia
de Turismo de Galicia.
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PARTICIPANTES ESPANHA

TURESPAÑA
D. Manuel Butler – Director General de Turespaña
D. Roque González Navarro – Vocal Asesor Turespaña
VICEPRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA
D. Alfonso Rueda – Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
D. Jesús Gamallo – Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
Dña. Mª Nava Castro Domínguez – Directora, Axencia de Turismo de Galicia
Dña. Carmen Pita Urgoiti – Directora de Promoción, Axencia de Turismo de Galicia
D. José Luis Maestro – Director de Competitividade, Axencia de Turismo de Galicia
FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS - FEGAMP
D. Alfonso Villares Bermúdez – Presidente FEGAMP
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN OPORTO
D. Aleix Garau Montané – Cónsul General de España en Oporto

PARTICIPANTES PORTUGAL

TURISMO DE PORTUGAL, I.P.
Dr. Luís Araújo – Presidente do Turismo de Portugal, I.P.
Dra. Maria de Lurdes Vale – Coordenadora da Equipa de Turismo em Madrid
Eng.ª Maria João Colares Pereira – Diretora de Assuntos Internacionais
Dra. Catarina Sousa Pinto – Assuntos Internacionais
TURISMO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. (TPNP)
Dr. Jorge Magalhães – Vice-Presidente da TPNP
Dra. Isabel Castro – Diretora do Departamento Operacional da TPNP
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ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE PORTO E NORTE DE PORTUGAL
Dr. Rui Pedro Gonçalves – Diretor-Geral da ATP, AR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR-N)
Prof.ª Ester Silva – Vice-Presidente da CCDR-N

VICE-CONSULADO DE PORTUGAL EN VIGO
Sr. Manuel Correia da Silva – Vice-cónsul de Portugal en Vigo

Eurorregión Galicia- Norte de Portugal, AECT

D. Xosé Lago Garcia – Director de la Eurorregión GNP, AECT
Dra. Graça Fonseca – Subdirectora de la Eurorregión GNP, AECT
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PODER LOCAL

OUTRAS INICIATIVAS DE PODER LOCAL
A Eurorregião Galicia – Norte de Portugal (AECT) continuou ao longo de 2018 a apoiar e a
marcar presença nas atividades desenvolvidas pela Eurocidade Valença – Tui, a fazer o
acompanhamento da Amizade Cerveira – Tomiño e da geminação da existente entre Vila Nova
de Famalicão e Arteixo.

No que se refere ao apoio a Deputaciones e Municípios, a Eurorregião Galicia – Norte de
Portugal (AECT) tenta responder a todos os convites efetuados, sob a linha de orientação das
suas atividades, tendo acompanhado a Deputación de Pontevredra, em relação ao Turismo, a
CIM Alto Minho, em relação à sua candidatura ao INTERREG Europe, a AECT do Rio Minho.

ANIMA EUROCIDADE
Nasceu da necessidade de levar aos habitantes, visitantes, turistas da Eurocidade Valença-Tui,
momentos chave de atração cultural e entretenimento. Assim, Valença e Tui realizaram uma
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programação em comum, com o apoio do GNP, AECT, proporcionando momentos de animação
de rua e música para um publico familiar/turista.
Um

evento

que

pretendeu

comunicar

e

promover

os

atrativos

turísticos

da Eurocidade Valença-Tui, para além da programação (agrupações de música clássica,
charangas/bandas de rua, mágicos, clown etc..) Houve ainda um comboio turístico que
deslocou os músicos de atuação a atuação; transformando assim a viagem de comboio entre
das duas cidades um espetáculo itinerante.
O ANIMA EUROCIDADE pretendeu assim proporcionar um conjunto de espetáculos
e animações em espaços não convencionais e de forma itinerante. Criar experiencias únicas
que servem como complemento a uma época de forte fluxo turístico; estas experiências
servem para dar a conhecer a Eurocidade, património e iniciativas comuns aos dois. O
património é um elemento chave no projeto; A Fortaleza de Valença e a Catedral de Tui tornamse assim num entorno de oferta cultural.
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Oferta cultural de acesso livre, espaços públicos transformados em pequenos palcos, uma
viagem turística de comboio entre as duas zonas históricas da Eurocidade Valença-Tui
adaptado a um concerto insólito.

42

43

