
Carolina Meireles

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 Trunsfronteiriço

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
trans fronteiriços).

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 transíronteiriças.

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 transfronteiriços; regeneração de aldeias despovoadas;

Relativamente ao Programa (TBC) do Fórum:

Domingo, 13 de setembro

19H30 Visita ao Museu Nacional dos Coches
Museu Nacional dos Coches

20H00 Jantar oferecido pelo Presidente da Assembleia da República, por ocasião do VIII
Fórum Parlamentar Luso-Espanhol
Picadeiro Real
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Com os meus melhores cumprimentos,

Bruno Ribeiro Tavares

4 Assessor Principal do Presidente da Assembleia da República
Senwr Advisor Lo Lhe Presrdent of Lhe Assernbly of Lhe Repubfic

Palácio de São Bento
1249—068 Lisboa r
Portugal
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