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Resumo: 

A proximidade geográfica, as afinidades históricas e a vontade política entre 

duas localidades fronteiriças configura, actualmente, uma janela de 

oportunidades para o desenvolvimento sustentável das regiões e a cooperação 

transfronteiriça surge como um instrumento capaz de operacionalizar essa 

oportunidade. 

Garantir a criação de vantagens competitivas, impulsar a criação de economias 

de escala, aproveitar as sinergias já existentes gerar valor acrescentado e criar 

condições para que essa riqueza seja absorvida localmente são os objectivos 

que as autoridades locais dos dois concelhos pretendem alcançar com a 

definição de políticas e estratégias de actuação conjuntas nos mais diversos 

âmbitos: cultura, turismo, comércio, formação, I+D, … 

No entanto, o sucesso da implementação dessas políticas e estratégias precisa  

do envolvimento e plena aceitação da comunidade, agentes activos da sua 

concretização. 

É, neste contexto, que a criação da Eurocidade Chaves-Verin, um projecto de 

partilha e de cidadania criado com os cidadãos para os cidadãos, é assumida 

pelos dois municípios como um mecanismo fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida no território, para a fixação e atracção de população e de 

afirmação e reconhecimento na União Europeia. 
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EUrocidade Chaves-Verin 

 Um Instrumento de Desenvolvimento Económico e Social 

 

1.1.1.1. Introdução 

Assumidos desde o início da sua constituição como principais objectivos da 

União Europeia, a coesão territorial e a redução das assimetrias intra e entre 

estados membros, têm sempre norteado as suas acções e políticas. 

Ao longo das últimas décadas os diversos programas de cooperação 

transfronteiriça configuram apoios ao desenvolvimento dessa mesma coesão 

territorial, potenciando as relações de proximidade e a partilha de soluções para 

problemas e obstáculos similares com que se deparam os cidadãos e as 

administrações apesar de localizadas em países diferentes. 

A euro-região Norte de Portugal-Galiza soube compreender as expectativas da 

União Europeia e, através de iniciativas como a constituição do Eixo Atlântico do 

Nordeste Peninsular ou do aproveitamento das oportunidades de investimento 

geradas pelo Interreg e assume-se, hoje, como um exemplo de cooperação 

transfronteiriça assegurada pelo estabelecimento e consolidação de redes de 

informação e relacionamento. 

 

Mas, no geral, os cenários mais comuns que se têm vindo observando nas 

últimas décadas em Europa, é que as soluções adoptadas a nível micro, têm ido 

até limiares não arriscados politicamente falando, de criaçõa de duplicidades de 

equipamentos e serviços, de colaboração e partilha, mas não de exploração 

conjunta ou de criação de complementariedades, de compartir know how mas 

nunca de venda conjunta. Dai que, ainda não foi possível concretizar 

efectivamente a Europa sem fronteiras, factor ainda mais acentuado nas zonas 

de fronteira onde, apesar da proximidade geográfica, subsistem efectivas 

barreiras à mobilidade e fruição de bens e serviços bem como acentuadas 



 

diferenças entre o quotidiano dos cidadãos, do que é prova obvia o menor 

desenvolvemento económico e social destas zonas, de uma maneira geral. 

A concretização da União Europeia exige, pois, um aprofundamento da 

cooperação já estabelecida, alargando-a ao conceito de euro-cidadania, à 

partilha de recursos e equipamentos, à difusão da cultura e etnografia, 

passando, obrigatoriamente, pela eliminação dos constrangimentos legais à 

convivência de dois povos com os mesmos direitos e obrigações. 

Assim, é fundamental que a coesão territorial se transforme em coesão 

económica e social, que a Europa seja o resultado não apenas de 

determinações jurídico-administrativas ou da cooperação institucional entre 

autoridades locais, regionais ou nacionais, que muita vezes só consegue ficar 

nas águas das declarações de boas intenções. 

É necessário encontrar formas de alargar a cooperação a empresas e 

associações e, ainda, promover o relacionamento entre indivíduos incutindo e 

fomentando o sentimento de cidadão europeu/cidadão global, objectivo 

estratégico identificado pelo POCTEP (Programa de Cooperação 

Transfronteiriça Espanha-Portugal) para o Território Norte de Portugal/Galiza1. 

Para Chaves e Verin, esta realidade é uma incontornável que se assume como 

uma vantagem competitiva capaz de criar emprego e riqueza e atrair e fixar 

população permitindo contrariar a tendência de decrescimento das regiões de 

montanha. 

A cooperação é assumida como matriz de desenvolvimento que fundamenta, 

promove e favorece a competitividade e inserção na economia global 

                                                 
1  O PCTEP define, no seu programa operativo, como fundamental o fomento da 
cooperação e integração e social e institucional nomeadamente através de projectos que 
“estimulem e desenvolvam espaços comuns; fomentem a utilização partilhada de equipamentos 
sociais, culturais e de lazer; promovam uma maior integração socio-cultural entre as populações 
raianas e dinamizem a cooperação entre entidades da administração pública regional, agentes 
económicos, sociais e culturais dos dois lados da fronteira [POCTEP – 2007]. 
 



 

constituindo-se, também, como factor determinante de redução de assimetrias e 

sustentabilidade. 

A vontade institucional da administração local constituiu o factor de arranque do 

processo de negociação e desenvolvimento da ideia de agregar território sob a 

perspectiva de garantir a qualidade de vida dos seus cidadãos através do 

desenho de um processo sustentado de criação de emprego, riqueza e 

crescimento. 

O projecto Eurocidade pretende afirmar-se como um instrumento de promoção 

do desenvolvimento regional, maximizando as características acima indicadas, 

no âmbito da cooperação europeia de segunda geração.  

É, neste contexto, que as administrações locais entendem que o projecto 

Eurocidade se deve afirmar como um instrumento de promoção do 

desenvolvimento regional, maximizando as características acima indicadas, no 

âmbito da cooperação europeia de terceira geração (definida, pela autoridade de 

gestão do POCTEP, como a que perdurará para além do horizonte temporal do 

próprio programa de cooperação [POCTEP – 2007a)].  

Em consequência, este desenvolvimento, que se quer sustentável e integrado, 

abarca as perspectivas social, económica e ambiental, destacando-se, no 

âmbito da promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos 

(perspectiva social) o envolvimento e participação das populações. 

O processo desenhado (seus objectivos, estratégia e resultados esperados) foi 

apresentado ao Eixo Atlântico como suporte da candidatura de Verin a 

associado daquela entidade. Em Julho de 2007, com a entrada do municipio de 

Verín no  Eixo Atlántico, arranca este ambicioso projecto, que tem sido 

impulsado desde sus inicios po esta instituiçao. 

O reconhecimento da valia do processo (sob o prima de poder a vir a constituir-

se um espaço de experienciação – living lab –, posterior disseminação de 

resultados aos restantes associados e, ainda, pela forte componente de 



 

marketing territorial que assume) concretizou-se na assumpção da liderança do 

processo de constituição do grupo de missão (grupo de trabalho de cariz 

institucional, composto pelos organismo que tutelam as actividades dos dois 

Municípios) principal fórum de debate da estratégia, das acções, da respectiva 

aplicabilidade e, não menos importante, de avaliação das limitações e 

obstáculos que se colocam a essa execução. 

Neste enfoque, ao grupo de missão (constituído por representantes do Grupo de 

Trabalho do Norte de Portugal-Galiza, da Xunta da Galiza, da Diputación 

Provincial de Ourense, da CCDR-N, do Eixo Atlântico e dos dois Municípios) 

compete, também “utilizar” o projecto Eurocidade como instrumento de aferição 

das barreiras efectivas que se colocam à criação de uma Europa realmente  sem 

fronteiras, bem como promover junto dos governos nacionais a discussão de 

soluções para tais constrangimentos. 

 

As características acima enunciadas e o forte empenhamento das entidades envolvidas 

conseguiram, ainda, captar o interesse do Governo da República, através de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Professor Doutor Rui 

Baleiras que desde Dezembro de 2007 acompanha pessoalmente o seu desenvolvimento e 

da Xunta da Galiza, que atravês da pessoa do Conselheiro de Economia, e junto com as 

insituiçoes que se mencionaram como integrantes do Grupo de Missão, protagonizaram o 

acto de apresentaçao do Plano de visibilidade da Eurocidade com data 18 de Dezembro. 

 

 

 

 

Neste evento, foi apresentado o logotipo da Eurocidade, que congrega aquilo 

que o proprio projecto quer ser: a união de dois paises, representada pelas 



 

cores das suas duas bandeiras, a filosofia da Europa unida, representada aqui 

também pelo fundo com a cor azul da UE e pelas quinze estrelas no própio 

nome da Eurocidade e a água, elemento sem dúvida unificador por muitas 

razoes (pelo rio Támega, que une e não divide, os dois municipios, pela riqueza 

termal,...), e as iniciais dos dois municipios, de uma maneira mais abstracta,  

também unidas. 

 

Seguiram-se a continuação uma série de reunioes de trabalho e a encomenda 

de realizaçao, a expertos do território da Agenda Estratégica da Eurocidade, e a 

apresentaçao de uma candidatura, no passado mês de abril ao PO7CTEP 

(Interreg IV A) que contou como sócios, as duas Câmaras envolvidas no 

projecto, o Eixo Atlântico, a Xunta da Galiza, o IPJ (Instituto Português da 

Juventude) e a Diputación Provincial de Ourense. 

A metodologia de trabalho do Grupo de Missao e que se encomendou para a 

Agenda estratégica, é baseada do enfoque “debaixo para cima” e assim 

começaram os trabalhos, com a opinião e sugestoes  dos agentes económicos e 

sociais. Só assim, poderão estabelecer-se uma linhas directrizes que satisfaçam  

as expectativas dos futuros eurocidacãos. 

 

2.2.2.2. Enquadramento 

No contexto da Região Norte/Galiza tem vindo a afirmar-se o Eixo Régua/Vila 

Real/Chaves/Verin/Ourense/Monforte/Lugo e, neste, vão assumindo, cada vez 

mais importância as localidades Chaves e Verin. 

Trata-se de um território com dinâmicas territoriais para cujo centro geográfico – 

Chaves e Verin – convergem fluxos variados de pessoas, mercadorias e capitais 

que o dota de capacidade de atracão e fixação de população. Constituíram, ao 

longo das décadas, núcleos com fortes relações comerciais resultantes não só 

das relações biunívocas que entre Chaves e Verin sempre se estabeleceram 



 

mas também, organizadoras de um território mais vasto, que compreende as 

comarcas de Limia, Verin, Viana e Valdeorras – do lado da Galiza, e os 

concelhos do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, 

Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), do lado de Portugal. 

 A sua centralidade tem vindo a ser reforçada pelas acessibilidades assumidas 

como âncora de desenvolvimento do interior da Península Ibérica e 

referenciadas como eixos estratégicos no PNPOT (Programa Nacional de 

Política de Ordenamento do Território – figura 1), no PROT (Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Norte), no NORTE 2015.... 

Também no lado galego, Verin aparece como um dos municipios objectivos do 

Plan de reequilibrio territorial 2007-2010, um plano que nasce para reequilibrar o 

desenvolvimento na Comunidade Autónoma da Galiza, respondendo  ás 

directrizes da estrategia territorial europea e que se integra nessa estrategia 

económica impulsada desde a Xunta. Cinco  âmbitos sectoriais  constituem   

constitúen a principal “força motriz” do plano: infraestruturas produtivas,  medio 

ambiente,  equipamento social e vivenda, o meio rural e a pesca, e a promoçao 

económica. Dentro de cada um destes cinco ámbitos, enquadram-se  distintos 

programas que abrangem mais de 500 actuaçoes em questoes tao importantes 

como o transporte, o urbanismo e a mobilidade, comunicaçoes, sustentabilidade,  

formaçao, solo industrial, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vê-se, ainda, reforçada pelo investimento co-financiado no âmbito da segunda 

convocatória do Interreg IIIA, a Plataforma Logística Internacional do Vale do 

Tâmega2 (plataforma logística integrada no Portugal Logístico após a sua 

                                                 

2
  Este equipamento situado em território português, dotado de modernas infra-estruturas 

(incluindo as tecnológicas) poderá, a breve trecho e em função da procura que lhe for dirigida, 

ser ampliado além fronteiras constituindo-se num dos primeiros equipamento partilhados, com 

carácter supra-nacional, gerador de economias de escalas e dinamizador da economia local. 

 



 

conclusão que se assume como interposto modal de ligação quer à Plataforma 

Logística Marítima do Salnés e os Portos de Vigo e de Leixões – figura 2) que 

deverá concentrar os fluxos de mercadorias entrados na Península por via 

marítima fazendo a sua posterior distribuição, via interior da Península, para a 

Europa Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois centros urbanos tendem, naturalmente, a complementar-se pela sua 

proximidade e relação pela sua história comum, pelos recursos que partilham, 

por serem socialmente contínuos, factores que permitem a quer a exploração de 

economias de escala quer a redução de custos de oportunidade. 

 



 

A Eurocidade converte-se, neste novo cenário em no de comunicaçoes e de 

logística, sendo, sem dúvida, a melhor saida por estrada para a Espanha e para 

Europa do Norte de Portugal e da Galiza. 

A titulo de exemplo refiram-se as relacionadas com a partilha de equipamentos 

(culturais, desportivos, sociais ou de saúde) que passaram a poder ser 

dimensionados (ou redimensionados) para uma população alvo de, no mínimo, 

cerca de 60.000 habitantes (população residente em Chaves e Verin) ou, se se 

considerar a área total de influência dos dois municípios enquanto prestadores 

de serviços de carácter regional de, no mínimo, 175.000 habitantes (figura 3). 

 

 

Verín

Viana

A Limia

Vinhais

Chaves

Montalegre

Valpaços

Boticas

Vila Pouca de AguiarRibeira de Pena

População (2001)

6417 - 7803

7804 - 14998

14999 - 19512

19513 - 28741

28742 - 43667



 

Ao nível económico, as vantagens competitivas da cooperação estratégica 

transfronteiriça são, ainda, mais evidentes ao nível da exploração partilhada dos 

recursos endógenos comuns.  

A actividade turística é um dos exemplos onde os efeitos dessa convergência 

mais se fará notar, especialmente ao nível do Turismo de Saúde e Bem-estar, 

uma vez que o recurso endógeno “água mineral natural” é um recurso 

abundante em todo o espaço objecto, diferenciador quer pela qualidade e 

características da água em si mesma quer pela quantidade de fontes existentes 

(a maior parte delas ainda inexploradas ao nível do termalismo) e que permite à 

Eurocidade apresentar-se como “1 destino, 2 países e 8 águas minerais naturais 

para descobrir”.  

Mas permite, também, equilibrar a oferta da euro-região, criando atractividade, 

aumentando e diversificando a oferta no seu centro geográfico3 e, 

simultaneamente, condições de alavancagem para os territórios adjacentes 

(figura 4). 

                                                 

3
  Esta nova dimensão deverá ser acrescida à vantagem competitiva que representa já o 

facto de Chaves não só ser detentor de uma alargada capacidade hoteleira (em número de 
estabelecimentos e camas) como também de constituir o concelho turístico mais importante de 
Trás-os-Montes e Alto Douro vendendo, anualmente, mais de 120 mil dormidas e beneficiando 
da passagem de cerca de 50% dos fluxos turísticos registados nessa mesma região. 

 



 

 

 

Esta capacidade de alavancagem da envolvente regional está já comprovada e, 

actualmente, resulta, também da própria relação fronteiriça existente entre 

Chaves e Verin, factor que tornou os dois concelhos centros de serviços supra-

municipais. 

Chaves afirma-se como principal e o maior dos seis concelhos da região do Alto 

Tâmega (e o mais importante concelho de Trás-os-Montes e Alto Douro não 

capital de Distrito) com uma 591,28 km², distribuídos por 51 freguesias e onde 

residem cerca de 44 mil habitantes e Verin é o segundo município da província 

de Ourense com 93,9 km² (18 núcleos populacionais onde residem 14 mil 

habitantes). 

Apesar da diferença de dimensão territorial, as pirâmides etárias (mais de 50% 

dos residentes tem entre 20 e 64 anos) e a capacidade de fixação e atracção de 

população são similares e constituem características que facilitam a coesão 

social do território em torno do projecto Eurocidade, uma vez que as 

necessidades e ambições da população são similares apesar de “terem” 

nacionalidades diferentes. 

Outro denominador comum é a elevada terciarização da economia (com 

especial relevância para a importância para o PIB local do comércio – por grosso 



 

e a retalho – e do turismo) resultante, essencialmente e como já mencionado, da 

concentração de serviços de base para a população de toda a área de influencia 

dos concelhos dos quais são exemplos serviços bancários, de seguros ou as 

delegações da administração fiscal e judicial.  

Ambos os municípios partilham óptimas condições de solo e de clima para a 

agricultura e transformação primária de produtos diferenciadores e de qualidade 

No entanto, em Chaves, o sector primário é débil, apesar das mudanças 

verificadas nos últimos anos como a diminuição do minifúndio e o 

desaparecimento de várias explorações que exerciam a sua actividade em 

pequenas explorações e em Verin verifica-se a existência de fenómenos de 

abandono da actividade agrícola sendo, neste último, mais dinâmico que no 

primeiro, em especial no que diz respeito à vitivinicultura onde a denominação 

de origem de “Monterrei” – a mais recente da Galiza mas que regista já um 

importante crescimento tanto qualitativo como quantitativo (é exportado para a 

Europa, América do Sul, Estados unidos da América e tem vindo a arrecadar 

vários prémios de prestigio internacional). 

Contrariamente, o sector secundário é mais dinâmico em Chaves onde as 

empresas com maior destaque correspondem às ligadas à construção, sector 

em crise continuada, desde alguns anos em Verín.  

Em os territórios este sector caracteriza-se pela multiplicidade de actividades 

industriais e pela existência de numerosas pequenas e médias empresas de 

carácter familiar (empresários em nome individual) e, também em ambos, a 

indústria das águas de mesa corresponde a um sector maduro mas de 

crescimento sustentado e de relevância internacional4. 

                                                 
4  Importantes grupos e marcas nacionais de projecção internacional exploram, na 
eurocidade, a água mineral natural na indústria de águas de mesa. Em Chaves o grupo UNICER 
explora a marca Vidago e o grupo Nestlé a marca Campilho. Em Verin, três sao as empresas 
que engarrafam agua, umas de maneira autónoma dentro de um grupo maior  (Sousas) ou 
outras individualmente (Fontenova, capital português) ou formando parte de um holding ( 
Cabreiroá, Hermanos de Rivera) 



 

Fora do espectro económico, a actividade comercial apresenta-se como um 

elemento indutor do relacionamento social e cultural entre as populações 

vizinhas. É nestes estabelecimentos que se partilham gostos e experiências, é aí 

onde se desenvolve (ainda que tendo como ponto de partida razões comerciais) 

o conhecimento da cultura e etnografia vizinha. 

Os agentes económicos “aproveitam” a semelhança estrutural da pirâmide etária 

dos dois concelhos por lhes permitir que as politicas de comunicação e difusão 

da actividade comercial seja única para um público-alvo de duas nacionalidades 

distintas mas diferenciam e diversificam produtos, típicos da cultura própria, que 

oferecem à procura externa como elementos de um património próprio e 

intransmissível (a gastronomia é um exemplo claro desta diferenciação: o polvo 

é “à galega” e o bacalhau é “à portuguesa” sendo que estes produtos, por essa 

razão, são geradores de fluxos de pessoas entre nações). 

A convivência raiana permite, ainda, que eventos culturais sejam partilhados e 

de fruição “obrigatória” pelo vizinho. Deste fenómeno são exemplos quer o 

Entroido (de Verin) quer a Feira dos Santos (de Chaves) que constituem, em 

ambos os lados da fronteira, eventos de cariz etnográfico com dimensão turística 

onde participam quer Flavienses quer verineses. 

Finalmente referir que as dimensões social e económica é complementada com 

a dimensão ambiental, âmbito onde o estabelecimento de políticas e a 

implementação de acções comuns é indispensável à são partilha e preservação 

dos recursos endógenos indispensáveis à vida humana como o são os recursos 

hídricos ou florestais (Chaves e Verin partilham o rio Tâmega que, no seu 

percurso, une os centros urbanos de ambos os concelhos ao qual se encontram 

associados importantes valores naturais como, por exemplo, a fauna autóctone).  

 

3.3.3.3. Justificação da Criação da Eurocidade 



 

O projecto de criação e implementação da Eurocidade nasce da necessidade, 

de se encontrar formas de gestão e valorização do território capazes de fixar e 

atrair população, de criar e consolidar dinâmicas de emprego e, ainda, de 

garantir a fixação (duradoura) de investimentos reprodutivos. 

Analisados os factores apresentados no ponto anterior, entendeu-se que a 

melhor forma de alcançar esta meta seria através da cooperação estratégica, 

fundamentada em complementaridades, recursos endógenos e numa história de 

convivência secular, seguindo as orientações da União Europeia e aproveitando 

os instrumentos que esta instituição põe à disposição para o estabelecimento de 

relações de cooperação de longa duração (pós 2013). 

Apesar do conceito Eurocidade não ter, por enquanto, qualquer marco jurídico5 e 

de ser utilizado indistintamente, muitas vezes abarcando apenas projectos de 

mera cooperação e que não incluem o desenvolvimento do conceito de 

eurocidadania, para Chaves e Verin, ele representa uma oportunidade de 

permeabilização da fronteira Portugal/Espanha que culminará na transformação 

de Chaves e Verín um território único e homogéneo. 

Assume-se que este conceito reflecte a conurbação de duas cidades pré-

existentes e que através das suas actividades, população e posicionamento 

geográfico se pode vir a transformar num pólo estratégico ao nível das redes 

transeuropeias de transporte, comércio, investigação e desenvolvimento. 

Neste enfoque, a cooperação transfronteiriça entre os dois espaços carece do 

planeamento conjunto, estruturado e sustentável no longo prazo, assente em 

compromissos mútuos, na potenciação das vantagens competitivas de cada um 

dos territórios e dos territórios em conjunto, onde as dinâmicas geradas sejam 

únicas. 

                                                 
5  A transposição, para a legislação nacional portuguesa e espanhola, dos AECT 
(Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial), constitui um elemento de promoção da 
cooperação, definindo e estabelecendo atribuições próprias para entidades jurídicas com 
participação organismo de natureza pública de mais de um Estado Membro. No entanto, não 
constitui uma figura jurídica com o alcance que pretende vir a ter a Eurocidade. 



 

Assim, implementar a Eurocidade é, em primeira instancia planeá-la a dois 

níveis (que se afiguram como fundamentais): 

� População (perspectiva demográfica e sócio-económica); 

� Território (planificação e uso). 

As administrações locais convergem na identificação dos factores de base para 

a implementação da Eurocidade: 

1. Proximidade, afinidade e relações históricas: os dois municípios são 

naturalmente complementares (partilham rio, floresta veiga, fauna, 

flora…) e juntos alargam a sua dimensão e escala de actuação 

(transformam-se num território mais amplo e competitivo); 

2. Oportunidades de crescimento e desenvolvimento económico: um 

território mais amplo, com mais população, com uma situação 

estratégica favorável face aos fluxos de mercadorias que percorrem a 

euro-região Norte de Portugal-Galiza, com boas acessibilidades viárias 

às mais importantes cidades da Península Ibérica é um território com 

maior atractividade para investimentos privados: 

� É disponibilizado um maior leque de oportunidades dado haver 

dois países envolvidos; 

� A rentabilidade dos investimentos é potenciada pelas variáveis 

demográficas associadas à junção dos territórios dos dois 

concelhos; 

3. Evita duplicação de equipamentos e consequente duplicação de custos: 

a complementariedade territorial e demográfica não só é, em si mesma, 

justificadora da instalação de determinados equipamentos (sociais, 

desportivos, …), cuja rentabilidade só é possível a elevados níveis de 

utilização como também promove a gestão equilibrada de dinheiros 

públicos através do aproveitamento de economias de escala na 



 

utilização compartida de recursos já existentes ou, até, na construção 

conjunta de equipamentos necessários; 

4. Integração Europeia: aplicação prática do princípio de integração da 

União Europeia. Os projectos de cooperação territorial têm um grande 

protagonismo no período 2007-2013 por corresponderem a linhas de 

acção prioritárias para a UE sendo que, neste âmbito, o projecto 

Eurocidade se converte numa demonstração de que a eurocidadania 

activa com origem nos anseios das próprias populações. 

Não obviando os obstáculos legais à implementação integral da Eurocidade, 

bem como a necessidade de encontrar figurinos jurídicos que permitam que a 

gestão partilhada de equipamentos (como indicado) quer a prestação conjunta 

de bens e serviços (quer gratuitamente como forma de corrigir externalidades do 

mercado quer bens e serviços que venham a integrar os circuitos comerciais em 

livre concorrência) ou, ainda, a eliminação de barreiras legais impostas pelos 

governos regionais e/ou nacionais, a Eurocidade deverá constituir um 

“laboratório experimental” também para o legislador e servir de “terreno de teste” 

de novas práticas legais nacionais e comunitárias. 

Resultante dos factores identificados, entende-se que o projecto Eurocidade, 

tem como meta proporcionar uma maior qualidade de vida à população dos 

municípios de Chaves e de Verín. 

Deste posicionamento resultou, ainda, a elencagem, dos seguintes objectivos 

estratégicos6 já incluídos nas políticas municipais de cada um dos concelhos 

envolvidos: 

• Fortalecer a coesão social, 

• Promover a valorização dos recursos humanos nos vários níveis de 

                                                 
6  Estes objectivos foram inicialmente fixados, conjuntamente, pelas duas administrações 
locais sendo que os mencionados no presente artigo foram já ratificados pelo grupo de 
investigadores que se encontram, actualmente, a desenvolver o estudo estratégico da 
Eurocidade. 



 

formação e aprendizagem, 

• Valorizar o património natural (com especial relevância para o 

corredor fluvial do Tâmega) e o património cultural, 

• Consolidar e desenvolver o tecido empresarial local, 

• Potenciar o sector do turismo com enfoque no termalismo enquanto 

recurso principal do Turismo de Saúde e Bem-estar, 

• Integrar e promover o sector logístico, 

• Revitalizar as actividades desportivas através da criação de infra-

estruturas comuns e práticas diversificadas, 

• Dinamizar a cultura pelo aproveitamento das infra-estruturas e 

equipamentos (existentes e previstos), 

• Desenvolver o mundo rural pela promoção dos seus produtos 

específicos em articulação com novas actividades. 

 

Encarado, pelas administrações locais como um instrumento para o 

desenvolvimento regional, este projecto será implementado segundo as 

orientações apresentada pelo grupo de investigadores independentes (de ambas 

as nacionalidades) que se encontra, actualmente, a elaborar o Estudo 

Estratégico de Eurocidade, que teve como ponto de partida a constituição e 

auscultação de focus groups representativos das dinâmicas e actividades locais. 

Estas orientações serão, naturalmente, condicionadas pelas barreiras legais 

actualmente existentes, no que concerne ao seu calendário de concretização 

mas não no que diz respeito à sua definição e priorização. 

A sua inventariação será, por certo, uma mais valia da própria elaboração do 

estudo uma vez que a partir desse levantamento se poderá elencar quer as 

entidades quer as responsabilidades sobre a sua correcção, para posterior 



 

estabelecimento de formas experimentais de superação garantindo-se, desta 

forma, que se atinja o grau óptimo de aprofundamento das relações de 

cooperação transfronteiriça. 

 

4.4.4.4. Propostas de Acção 

Com base no relatório preliminar do Estudo Estratégico da Eurocidade foi 

possível apresentar já, à primeira convocatória do POCTEP, um conjunto de 

candidaturas representativas dos âmbitos de actuação conducentes à criação de 

um cooperação transfronteiriça de terceira geração entre Chaves e Verin. 

As memórias descritivas dessas candidaturas apresentam e justificam formas 

conjuntas de actuação dentro dos eixos estratégicos identificados, cujos 

resultados esperados têm como base comum o estabelecimento de uma 

cooperação de longo prazo bem como formas de governança e monitorização 

dessas mesmas actuações. 

Na génese da maior parte das acções submetidas estiveram não só os 

resultados obtidos pelo grupo de investigadores com a realização dos focus 

group mas também conversações sectoriais com representantes de 

agentes/actividades, promovidas pelo Secretariado Conjunto da Eurocidade, que 

permitiram a discussão conjunta com e entre stakeholders e a identificação das 

vantagens competitivas que podem ser obtidas com a cooperação 

transfronteiriça. 

Para além do apoio à constituição (logística) da Eurocidade, que compreende o 

alargamento das actividades quer do Secretariado Conjunto quer do Gabinete 

da Eurocidade e da conclusão do Estudo Estratégico da Eurocidade predende-

se, até 2013, o que se pretende é actuar em áreas como a implicação dos 

cidadãos no pojecto, a dinamização económica e social, o desenvolvimento 

sustentável... constituindo-se o projecto de trabalho plurianual em três vertentes: 

1. Eurocidadania: 



 

- Dotar á Eurocidade duma estrutura que garanta um funcionamento eficiente. 

- Implicar aos cidadaos no projecto e que comecem a  “sentir” os benefícios do 

mesmo na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. 

− Posta em funcionamento da janela da Eurocidade, que simbólicamente será 

localizada na antiga alfândega. 

− Plataforma de comunicaçao para a Eurocidade  

− Cartao do  Eurocidadão, que permita aos mesmos usufruir dos serviços 

municipais existentes a ambos lados da fronteira . 

− Agência juvenil  

− Local de ensaios para  músicos. 

− Agenda cultural común. A programação cultural, através da definição duma  

agenda cultural única (como forma de divulgar a cultura  de cada um dos 

concelhos e como forma melhorar, diminuindo e partilhando custos, a oferta 

cultural local), 

− Rede de transporte (pontual). A rede de transportes urbanos, por ser um 

elemento indispensável na criação de fluxos da pessoas dentro do espaço-

objecto. 

− Em geral e, com diversos públicos alvo acçoes de formação e  sensibilização 

para a eurocidadania.  

 

2. Meio ambiente  e desenvolvimento sustentável  

 

- Estudo do património natural, cultural e histórico no entorno do Rio Támega. 

- Ordenamento territorial conjunto  

- Acçoes necessárias para a candidatura a Reserva da Biosfera transfronteiriça. 

 



 

3. Dinamização Económica  

  

 1.1 Fomentar o espírito empreendedor: sistema de iniciativas 

empresariais da Eurocidade. A dinamização da actividade económica de base 

local, através da criação de unidade de apoio ao empreendorismo e aos 

empresários (incluindo o apoio à implementação de planos de negócios de 

dinamização do sector primário) e através do estabelecimento de programa de 

acção conjunto de dinamização do comércio tradicional. 

 1. 2. Turismo:  

  - Aplicação das novas tecnologias ao turismo. 

 - Criação da Unidade de Desenvolvimento de Produtos turísticos da 

Eurocidade. 

 1. 3. Comercio: 

 - Fronteira comercial aberta. 

 - Realização de um manual de boas práticas para os comerciantes. 

 - Plano de animação conjunto dos centros de comércio tradicional. 

 - Material promocional conjunto.  

 - Janela específica sobre o comércio. 

Finalmente, a promoção de actividades de I+D com base nos recursos 

endógenos, levou a apresentação de uma outra candidatura ao POCTEP, 

baseada numa forte aposta na formação altamente qualificada em 

Termalismo e Turismo (sempre em função das reais necessidades do 

mercado laboral) e no ensino universitário de qualidade. Este projecto, 

busca impulsar o potencial económico que possui a água, o recurso 

diferenciador sem dúvida da Eurocidade, mas partindo do que é básico 

para o seu desenvolvimento: investigação e formação.  Nao existindo, na 

Penínsul Ibérica uma iniciativa como esta, este seria um projecto chave 

para converter a Eurocidade num referente ibérico para a agua, e 

assegurando a especialização dos recursos humanos para o impulso a 

um sector privado que aposte por oferecer uma serviço de excelência, 



 

sendo que obviamente reforçaria o futuro desenvolvimento da Eurocidade 

Termal.  

 

5.5.5.5. Conclusão 

Neste artigo,  apresentaram-se os primeiros passos dum projecto ambicioso mas 

realista, que pretende, como já foi exposto, apostar no crescimento conjunto de 

dois territórios que, apesar das afinidades existentes e dos potenciais comuns,  

por razoes  evidentes de origem  histórica -poíticas e económicas- nao foram 

aproveitados no passado. 

O projecto nasce, sem dúvida de uma forte vontade política municipal, sem a 

qual, seria impensável; mas, o protagonista é o cidadão, que nesta fase, tem de 

acreditar no projecto, para o qual é imprescindível que comece a sentir no seu 

dia a dia as vantagens da eurocidadania. E é em base a este primeiro objectivo 

que o Grupo de Missão tem vindo a trabalhar e com esta filosofia se está a 

desenvolver a Agenda Estratégica da Eurocidade. Eventos como a inauguração 

da Bienal de Pintura do Eixo Atlântico na Eurocidade, a exposição itinerante de 

jovens artistas flavienses e verinenses, o organização conjunta do dia mundial 

da criança, são primeiros elementos nesta sensibilização para a eurocidadania.  

No meio prazo, é fundamental que se possam materializar as duas candidaturas 

apresentadas, que permitirão assentar bases sólidas e fortes, a todos os níveis, 

à  futura Eurocidade Chaves-Verin. 
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