NEWSLETTER RIET

Investimos no seu futuro

NEWSLETTER N.º 5

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA REDE IBÉRICA DE ENTIDADES TRANSFRONTEIRIÇAS

REDE IBÉRICA DE ENTIDADES
TRANSFRONTEIRIÇAS (RIET)

CONTA JÁ COM A ADESÃO DE 32 ENTIDADES
Cáceres foi, recentemente, a capital da cooperação
transfronteiriça entre Portugal e Espanha, tendo
recebido várias iniciativas da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET), nomeadamente a reunião do
Comité Diretor, a cerimónia de incorporação de seis
universidades à rede RIET, a Assembleia Geral e o
Congresso de Encerramento do projeto.
As atividades iniciaram-se com a reunião do Comité
Diretor da RIET, onde foram aprovados os acordos que
se submeteram posteriormente à Assembleia.
Na cerimónia de incorporação de novos membros, a
Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças integrou
seis universidades (Vigo, Huelva e duas de Salamanca,
pela parte espanhola, Aveiro e Trás-os-Montes e Alto
Douro, pela parte portuguesa). A RIET viu assim
acrescido o seu número de membros para 32,
conseguindo reunir na mesma rede, instituições
políticas e de cooperação transfronteiriça, organizações
empresariais e universitárias, quer de Portugal, quer de
Espanha, que representam a totalidade do território da
fronteira Luso-Espanhola, a qual se calcula que conte
com mais de 12 milhões de habitantes e mais de
200.000 empresas. A fronteira Luso-Espanhola, que se
estende ao longo de 1.234 Km, é a mais extensa e

dinâmica de toda a União Europeia.
Celebrou-se, também, a Assembleia Geral, na qual foram
aprovadas as reivindicações que a fronteira irá propor à
Comissão Luso-Espanhola, responsável pela agenda de
assuntos a tratar na próxima reunião da Cimeira Ibérica,
nomeadamente, um plano de atuações económicas de
fronteira centrado no desenvolvimento das infra-

estruturas viárias, portuárias e ferroviárias, assim
como, a criação de uma plataforma conjunta de correios
e um portal administrativo comum que facilite a criação
e implementação de empresas no outro lado da
fronteira.
Finalmente decorreu o Congresso de Encerramento do
Projeto RIET, onde foram debatidos diversos temas,
designadamente: “Desafios e oportunidades da
Cooperação Territorial 2014-2012”; “RIET: do presente
ao futuro”. Durante o Congresso, que contou com a
participação dos vários sócios do projeto, foi feito
também um balanço positivo das atividades
desenvolvidas e dos níveis de execução do projeto, sendo
apresentados os resultados da constituição de três
importantes atividades desenvolvidas ao longo deste
projeto, nomeadamente, o Serviço de Estudos, em
Ciudad Rodrigo, o Observatório de Fronteira, em
Cáceres, e o Centro de Documentação, em Chaves.
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SÓCIOS DA RIET

ENTIDADES TRANSFRONTEIRIÇAS
1. TRIURBIR
2. Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular
3. Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro, AIMRD
4. Comunidade Territorial Beira Interior Norte-Província de
Salamanca
5. Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do
Grande Lago Alqueva
6. Eurocidade Chaves–Verín
7. AECT Vale do Tâmega
8. Zas-Net
9. Comunidade Territorial Douro Superior-Província de Salamanca
10. Fundação Rei Afonso Henriques
11. Centro de Estudos Ibéricos
12. Diputación de Huelva
13. Eurocidade do Guadiana
ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS
14. Confederação de Empresários de Pontevedra, CEP (Espanha)
15. Confederação de Empresários da Galiza, CEG (Espanha)
16. Associação Industrial do Minho, AIMinho (Portugal)

17. Associação Empresarial de Viana do Castelo, AEVC (Portugal)
18. Confederação Empresarial do Alto Minho, CEVAL (Portugal)
19. Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda,
ACG (Portugal)
20. Confederação de Empresários de Ourense, CEO (Espanha)
21. Câmara Empresarial do Centro, CEC, (Coimbra – Portugal)
22. Confederação de Organizações Empresariais da província de
Badajoz, COEBA, (Espanha)
23. Federação Empresarial Cacereña, FEC (Espanha)
24. Ceoe-Cepyme Zamora (Espanha)
25. Federação Onubense de Empresários, FOE (Espanha)
26. Confederação de Empresários de Salamanca, CONFAES
(Espanha)
UNIVERSIDADES
27. Universidade de Aveiro (Portugal)
28. Universidade de Huelva (Espanha)
29. Universidade de Salamanca (Espanha)
30. Universidade Pontifícia de Salamanca (Espanha)
31. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)
32. Universidade de Vigo (Espanha)

LIVROS EM DESTAQUE
COMISSÃO EUROPEIA
Cooperação com as
cidades: a iniciativa
comunitária URBAN
Luxemburgo: Oficina de
Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias,
2003. – 50 p. ; 30 cm
ISBN 92-894-5102-5
Este livro trata sobretudo da iniciativa
comunitária URBAN, como um dos principais
instrumentos criados pela União Europeia para
construir uma Europa forte, competitiva,
sustentável, e ao mesmo tempo manter a
coesão social. A iniciativa URBAN é considerada
um dos êxitos da política europeia em termos de
coesão social e económica. Como principais
assuntos destacam-se nesta obra: “as cidades
da Europa, os fundos estruturais e a iniciativa
comunitária URBAN”; “os desafios económicos,
sociais e meio ambientais que se colocam às
cidades e às zonas URBAN II”; “Cooperação local
e intercâmbio de boas práticas na Europa – o
método URBAN em ação”; “o enfoque integrado
das necessidades urbanas”.

ROCHA, Acílio da Silva
Estanqueiro (org.)
Europa, cidadania e
multiculturalismo
Braga : Universidade do
Minho, 2004. – 343 p. ; 25
cm. – (Poliedro ; 15).
ISBN 972-8063-27-X
Esta obra literária aborda três grandes
temáticas: “O Cosmopolitismo Europeu e as
Políticas do Alargamento”; “A Globalização,
Cidadania e Multiculturalismo”; “As Modulações
do Europeísmo na Cultura Portuguesa
Contemporânea”. Dentro de cada uma destas
temáticas o leitor pode encontrar contribuições
de diversos autores que levantam questões
pertinentes sobre a Europa e o seu contexto.

COMUNIDADE DE TRABALHO
GALIZA-NORTE DE PORTUGAL
Galiza, Norte de Portugal :
duas regiões, uma euro-região
construindo a Europa dos
cidadãos = dúas rexións, unha
eurorrexión construindo a
Europa dos cidadáns
[S.l.] : Eixo Atlântico, [2004]. –
109, 109 p. : il. ; 24 cm
ISBN 84-8408-294-6
Esta publicação começa por abordar duas
regiões europeias, o Norte de Portugal e a
Comunidade Autónoma da Galiza, explanando
sobre o seu passado comum, o que as separou,
aquilo que as une, mas também os aspetos que
as diferenciam. Após a Segunda Guerra Mundial
iniciou-se o processo de construção europeia,
tendo como um dos seus objetivos a eliminação
das fronteiras e o desativar de conflitos
fronteiriços. No âmbito da cooperação
transfronteiriça nasce a primeira organização
transfronteiriça na fronteira Luso-Espanhola, a
Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de
Portugal. Todos estes assuntos são abordados
nesta obra, terminando com um balanço sobre
o presente e o futuro da cooperação
transfronteiriça, que entrou numa nova etapa
com a entrada em vigor do denominado Tratado
de Valência entre a República Portuguesa e o
Reino de Espanha, em 2004.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira Manhã: 9h00-12h30 Tarde: 14h00-17h30
Contactos: Centro de Documentação da RIET, Ladeira da Trindade, n.º 17, 5400-554 Chaves (Portugal)

Tlf: 00351 276 340 500

E-mail: cdriet@chaves.pt
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