
Carolina Meireles

De: Comissão 6
- CEIOPH XIV

Assunto: FW: Fórum Parlamentar Luso-Espanhol

Importância: Alta

Caras e Caros,

Na sequência da reunião havida esta manhã, em cuja presença novamente agradeço, venho, pelo
presente, remeter os elementos conhecidos nesta data quanto às matérias que constarão da agenda
da XXXI Cimeira Governamental [e, assim, ‘condicionarão a agenda do Fórum Parlamentar Luso-
Espanhol, nesta sua VIII Edição:

Ponto Único: Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço

Consequência do Memorando de Entendimento assinado em 2018 pelos Governos de Portugal
e Espanha, está assente num diagnóstico demográfico e económico comum (que conclui por
uma dinâmica demográfica regressiva e pela vulnerabilidade social e económica dos territórios
tran sfron tei ri ços).

A Estratégia tem como principal objetivo o desenvolvimento de oportunidades de crescimento
económico, a geração de emprego e a melhoria das condições de vida nos territórios
transfronteiriços, sendo baseada em cinco eixos fundamentais: (i) a mobilidade
transfronteiriça; (ii) a melhoria das infraestruturas e da conectividade territorial; (iii) a
coordenação dos serviços básicos; (iv) o desenvolvimento económico e a inovação; (v) o
ambiente, a energia e a cultura.

Como objetivos, destacam-se: (i) garantir a igualdade de oportunidades e o livre exercício dos
direitos dos cidadãos de ambos os lados da fronteira; (ii) garantir a prestação adequada de
serviços básicos adaptados aos territórios, aproveitando os recursos de ambos os lados da
fronteira; (iii) facilitar a interação transfronteiriça e fortalecer a dinâmica da cooperação; (iv)
incentivar o desenvolvimento de novas atividades económicas e iniciativas comerciais; e (v)
promover a fixação da população em áreas transfronteiriças.

Palavras-chave: trabalhador transfronteiriço; eliminação de custos de contexto; conectividade
digital; transportes de proximidade; programas conjuntos de apoio ao emprego, turismo,
comércio de produtos locais, formação profissional; conservação e biodiversidade em
territórios transíronteiriços; regeneração de aldeias despovoadas;

Relativamente ao Programa (TBC) do Fórum:

Segunda-feIra, 14 de setembro

09H30 Sessão de Abertura do VIII Fórum Parlamentar Luso-Espanhol
Intervenção do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro

Rodrigues
Intervenção da Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha,

Meritxell Batet
Sala das Sessões



10H00 Primeiro Painel 1 Portugal e Espanha na Europa e no Mundo
Sala das Sessões

11H00 Pausa para Café
Claustro (ou Passos Perdídos)

11H30 Segundo Painel 1 Temas Se C — Setoriais
Salas de Comissão

13H00 Almoço de trabalho
Refeitorio dos Monges / •

14H30 Segundo Painel 1 Temas B e C — Setoriais (continuação)
Salas de Comissão

16H00 Preparação das Conclusões

16H30 Sessão de Encerramento
Intervenção da Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha,

Meritxell Satet
Intervenção do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro

Rodrigues
Sala das Sessões

Fotografia de Família
Escadaria Exterior

Muito obrigado.

Com os meus melhores cumprimentos,

Bruno Ribeiro Tavares
Assessor Principal do Presidente da Assembleia da República
Senior Advisor to the President ofthe Assembly oft/ie Repub/ic

Palácio de São Sento
1249—063 Lisboa
Portugal

De: Bruno Ribeiro Tavares
Enviada: 4 de setembro de 2020 12:54
Para Comissão 2 CNECP XIV <?CN[CP(cDar parlamento ot> Comissão 4 cAE XIV <4CAE(Dar parlamento pt>
Comissão 6 CEIOPF-I XIV <6CEIOPHjpdrIamento_pt>, Comissão 1V CAEOT XIV <I1CAEOT@ar parIamenQpt>,
Comissão 13 - CAPMADPLXIV <13CAPMADPLar2prlarnenLooi>

Cc Maria Jose Ribeiro <MariJose_ReoarjjIanie.ntopj> Manuel Caldeirinha
<ManuekCaldeirinha@ar.parlarnentc.pt>; Lurdes Gonçalves <Lurcies Eunc sar.parIarnento.>; Rita Pinto
Ferreira <Rita.Ferreiraar.parFanientopj>; Dalila Maulide <Da[!Fa.Maulide@ar.parlamentopt>; Manuela Azoia

Cristina Correia <Laaria.Correia@ar.parlamento.nt>
Assunto: Fórum Parlamentar Luso-Espanhol
Importância: Alta
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Às Equipas de Apoio às 2., 4., 6., 11. e 13. Comissões,

Estando agendada para os próximos dias 13 e 14 de setembro mais uma edição do Fórum
Parlamentar Luso-Espanhol, em que participarão Delegações da Assembleia da República e do
Congresso dos Deputados de Espanha — previamente à XXXI Cimeira Luso-Espanhola, que os
Governos de Portugal e Espanha realizam na Guarda a 2 de outubro

—,
venho, pelo presente, convidar-

vos para uma reunião de trabalho a ter lugar na próxima segunda-feira, 7 de setehbro, pelas 12H00,
na Sala 6 das Comissões Parlamentares, tendo em vista dar seguimento aos preparativos desta
importante reunião interparlamentar.

Muito agradeço, antecipadamente, a confirmação de presença.

Com os meus melhores cumprimentos,

Bruno Ribeiro Tavares
Assessor Principal do Presidente da Assembleia da República
Senior Advisor to the Presídent ofthe Assernbly ofthc Rcpubiic

Palácio de São Bento
1249—068 Lisboa
Portugal
T.+351213919267 .
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