Europa para os
cidadãos
O projeto «O FUTURO DA ECONOMIA RURAL NO ESPAÇO EUROPEU»
foi financiado pela União Europeia no âmbito do programa «Europa
para os cidadãos»

Aplicável no âmbito da Medida 2.1 «Geminação de Cidades»
Participação: o projeto reuniu 779 cidadãos, dos quais 304 vieram da cidade de Moraña (Espanha), 5 da cidade
de Riccia (Itália), e 440 da cidade de Baião (Portugal), ao longo dos 3 dias de eventos, em atividades diferentes
e complementares.
Local/Datas: o encontro decorreu em Baião (Baião, Portugal) de 18/02/2016 a 20/02/2016
Descrição sucinta:
Este projeto teve como objetivo promover a aproximação de cidades da Europa, de regiões de montanha, sendo
uma de Portugal, outra da Espanha, Galiza, e uma terceira, Riccia, de Itália, com o objetivo de identificar e definir
áreas de cooperação e de intercâmbio a vários os níveis, nomeadamente económico, administrativo social e
cultural.
As iniciativas realizadas destinaram-se a promover, e fortalecer as relações entre as pessoas e instituições, a fim
de incentivar a participação em projetos transfronteiriços e outras atividades que fortaleçam a economia regional,
a compreensão de problemas comuns, e as diferenças na resolução destes, bem como reforçar e alargar o
conceito de cidadania europeia.
Sendo regiões de montanha com uma forte base agrícola como suporte económico, o reforço de uma cidadania
europeia integrada, a partilha de boas práticas e o incentivo à cooperação, são ferramentas poderosas para
dinamizar as regiões menos favorecidas e incrementar dinâmicas inter-regionais diferentes, mas potencialmente
vencedoras.
Baião, Riccia e Moraña são municípios de base rural e de montanha, com problemas semelhantes e perfis
económicos complementares, apresentam respostas específicas, e próximas, para os problemas comuns, ou
muito similares. Por isso, decidiu-se elaborar este projeto europeu, que reunisse as regiões em torno de uma
troca real, e ao vivo, de pontos de vista que potenciassem cooperação económica e social efetiva.
As atividades propostas consistiram num ciclo de 8 conferência de 3 dias em torno de questões transversais
criteriosamente ponderadas e que refletissem os problemas mais prementes das três regiões, a saber:
- busca de soluções econômicas baseadas em potenciais regionais endógenos;
- procura de áreas para potencial de cooperação;
- Europa social e do envelhecimento ativo;
- cultura regional e o turismo;
- recursos naturais e recursos endógenos;
- cultura gastronomia e qualidade de vida;
- criação de redes de cooperação.

Aplicável no âmbito da Medida 2.2 «Redes de Cidades»,
e Medida 2.3 «Projetos da Sociedade Civil» e
da Vertente 1 – «Memória Europeia»
Foram organizados 8 eventos no âmbito deste projeto:
Evento 1 - Ato de Receção Oficial e Boas Vindas
Participação: o evento reuniu 45 cidadãos, dos quais 25 vinham da cidade de Baião (Portugal), 15 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu em Baião (Baião, Portugal) de 18/02/2016 a 18/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado a cerimónia de receção dos representantes políticos de cada município, bem como da
AECT e da CCDR-N, e a apresentação de vídeos sobre cada município e instituição envolvida.
Evento 2 - Promoção Empresarial
Participação: o evento reuniu 59 cidadãos, dos quais 28 vinham da cidade de Baião (Portugal), 26 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu em Baião (Baião, Portugal) de 18/02/2016 a 18/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado ao estabelecimento e reforço do networking intermunicipal, e a encontros empresariais
para a promoção económica local através da cooperação entre os três municípios, onde participaram os representantes
políticos (Baião, Moraña e Riccia) respetivos.
Evento 3 - Agricultura Biológica
Participação: o evento reuniu 89 cidadãos, dos quais 60 vinham da cidade de Baião (Portugal), 29 da cidade de Moraña
(Espanha), e 0 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu na Quinta de Ancede (Baião, Portugal) de 18/02/2016 a 18/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado a um coloquio sobre agricultura e encontros tecnicos no domínio da Agricultura Biológica
sobre a dinamização da vertente agrícola, e biológica.
Evento 4 - Colóquio sobre Políticas Sociais e Associativismo
Participação: o evento reuniu 103 cidadãos, dos quais 63 vinham da cidade de Baião (Portugal), 35 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu no Auditório Municipal de Baião (Baião, Portugal) de 19/02/2016 a 19/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado a apresentação das politicas municipais de boas práticas no planeamento social em
Baião, Moraña e Riccia, mas aberto ao debate com a população.
Evento 5 - Jornadas sobre as políticas europeias e o seu impacto nos cidadãos
Participação: o evento reuniu 85 cidadãos, dos quais 50 vinham da cidade de Baião (Portugal), 30 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu no Auditório Municipal de Baião (Baião, Portugal) de 19/02/2016 a 19/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado ao debate sobre obre as políticas europeias e o seu impacto nos cidadãos das regiões,
podendo-se analisar os impactos e resultados, pela voz dos seus interocutores e agentes.
Evento 6 - Conferência Bem estar na 3ª idade – Envelhecimento ativo e saudável
Participação: o evento reuniu 87 cidadãos, dos quais 52 vinham da cidade de Baião (Portugal), 30 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu no Auditório Municipal de Baião (Baião, Portugal) de 19/02/2016 a 19/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado a partilha da realidade dos cidadãos das tres regiões, e aprofundamento das soluções
implementadas separadamente, e das logicas que as sustentam. Análise das possibilidades dos municípios rurais
melhorarem as condições de vida dos idosos, e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento econômico melhorando o
bem-estar da 3ª idade.
Evento 7 - Jornadas Turismo, Património Natural e Histórico
Participação: o evento reuniu 73 cidadãos, dos quais 35 vinham da cidade de Baião (Portugal), 33 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu na Fundação Eça de Queiroz (Baião, Portugal) de 20/02/2016 a 20/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado a uma Mostra da Cultura, Património Natural e Histórico de Baião, como motor de
desenvolvimento pela via turistica. Analise e discussão do que Riccia e Moraña fazem no setor.
Evento 8 - Promoção do Turismo – Gastronomia e Enologia
Participação: o evento reuniu 238 cidadãos, dos quais 127 vinham da cidade de Baião (Portugal), 106 da cidade de Moraña
(Espanha), e 5 de Riccia (Itália).
Local/Data: o evento decorreu no Mosteiro de Ancede (Baião, Portugal) de 20/02/2016 a 20/02/2016
Descrição sucinta: foi dedicado aos recursos específicos de cada cidade, e ao conhecimento da cultura regional e dos
seus potenciais de atração turistico, cultural e historico e cientifico.

