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ZASNET AECT PROMOVE A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – ZASNET 2020

PARTICIPAÇÃO NOS OPEN DAYS “EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES”

Tendo em atenção os trabalhos realizados no âmbito do ZASNET 2020, a SPI participou na 10ª Semana                
Europeia de Regiões e Cidade “Open Days 2012”, realizados em Bruxelas, de 8 a 11 de Outubro.

Destacaram-se, pelo particular interesse para este projeto, os seguintes workshops: “Cross border                       

cooperation boosts innovation”, “EGTC Platform: New groupings, better performances”, “From Euroregion to 

EGTC: a long path to territorial cooperation”, “Local development strategies, public-private partnerships and 

multi-funded projects. How can good experiences from past help design good community led local                      

development (CLLD) for the future?” e “Use of EGTC under EU programes outsider cohesion policy”.

Tendo em conta os desafios futuros relacionados com o desenvolvimento da Estratégia Europa 2020, que tem 
como desígnio uma Europa mais inteligente, mais sustentável e mais inclusiva, o Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial ZASNET, tomou a iniciativa de promover a elaboração do seu Plano Estratégico de 
Cooperação e Desenvolvimento Territorial 2014-2020, denominado ZASNET 2020.Cooperação e Desenvolvimento Territorial 2014-2020, denominado ZASNET 2020.

Para a realização dos trabalhos foi seleccionado o consórcio 
formado pela Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) e pela 
empresa multinacional espanhola IDOM, tendo os trabalhos 
correspondentes sido iniciados no dia 24 de Agosto.

A elaboração do ZASNET 2020, com uma duração prevista de 6 meses, contempla a definição de uma               
estratégia e a caracterização de uma carteira de projetos considerados como estruturantes para a                      
consolidação do ZASNET AECT como elo fundamental no desenvolvimento das actividades de                         
cooperação transfronteiriça no seu território de actuação. 

Esta participação, permitiu à equipa de projeto actualizar o  conhecimento 
sobre a temática dos AECT e perspectivar as suas evoluções num futuro 
próximo. Em particular, foram identificados casos de boas  práticas em termos 
de cooperação transfronteiriça, que serão importantes para o                                 
desenvolvimento do projecto ZASNET 2020.
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MERGULHOS NO TERRITÓRIO DE ZAMORA E SALAMANCA

Na primeira semana de Outubro, a SPI realizou nas províncias de Zamora e Salamanca os primeiros               
mergulhos no território ZASNET, previstos no âmbito do projeto ZASNET 2020.

Durante a realização destes mergulhos, foram visitados                   
elementos relevantes das províncias de Zamora e                          
Salamanca, permitindo à equipa de projeto “sentir” o terreno 
e actualizar a informação relativa a áreas relevantes para o 
projeto, onde se inclui educação, formação, inovação, 
empreendedorismo, ambiente e sustentabilidade, eficiência 
energética, ordenamento do  território, cultura, desporto, 
turismo, etc.

Nesta semana foram entrevistadas mais de 20 entidades, cujos contributos permitiram  complementar a 
informação documental e estatística já recolhida e, desta forma, conseguir aprofundar a caracterização 
do território em questão. 

REUNIÃO DE TRABALHO EM ZAMORA: “TURISMO, AMBIENTE E CULTURA”

No passado dia 30 de Outubro 2012, 3ª feira, realizou-se em Zamora, nas instalações da Fundação Rei 
Afonso Henriques e com o apoio da Diputación local, a primeira reunião de trabalho no âmbito do projeto 
ZASNET 2020. Esta reunião foi subordinada ao tema “Turismo, Ambiente e Cultura”.

A reunião contou com a participação de cerca de 30 
elementos, representantes de entidades de relevo nas áreas 
focadas pela sessão de trabalho, incluindo Câmaras                   
Municipais, Associações de Municípios, Associações de 
Desenvolvimento, Entidades regionais nas áreas do Turismo 
do Ambiente e da Cultura e Empresas de turismo.

As discussões promovidas focaram-se em particular na identificação de iniciativas que possam vir a 
promover o aproveitamento da riqueza patrimonial (Património Natural e Património Cultural), para o 
desenvolvimento económico desta região transfronteiriça.
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