Projecto MIT–Mobilidade, Inovação e Território
Concretizar a estratégia de cooperação
Região Centro – Castilla y León
O projecto MIT – Mobilidade, Inovação e Território foi desenhado com o objectivo de promover
a valorização de uma realidade territorial com relevância estratégica à escala ibérica e
europeia, construindo uma plataforma de cooperação transfronteiriça e interregional
envolvendo a Região Centro de Portugal e a Região de Castilla y León de Espanha.
A estratégia de cooperação Região Centro – Castilla y León, aprovada no III Plenário da Comunidade
de Trabalho, onde foi também assinado um novo protocolo de cooperação entre a CCDRC e a Junta
de Castilla y Léon, teve um impulso muito relevante do Programa de Cooperação Transfronteiriça
Espanha – Portugal (POCTEP 2007-2013). Com a segunda convocatória, concluída em Março de 2011,
foi aprovado um conjunto de 20 projectos que envolvem entidades da Região Centro, sendo que 10
concretizam directamente as principais apostas do projecto MIT – Mobilidade, Inovação e Território.
De facto, há uma forte continuidade territorial entre estas duas regiões, que partilham ainda uma
posição privilegiada no contexto ibérico, assegurando a ligação entre Portugal/Espanha e a Europa e
entre o noroeste peninsular e as capitais ibéricas. O respectivo território é atravessado por importantes
infraestruturas de transportes – rodo e ferroviárias – que fazem a ligação entre Portugal e a Europa e entre
as regiões do norte e noroeste da península (Norte de Portugal, Galiza, Cantábria, Astúrias, País Basco) e
as capitais ibéricas – Lisboa e Madrid. Estas infraestruturas de transportes asseguram ainda a articulação
entre os espaços mais dinâmicos das duas regiões: o litoral da Região Centro (Aveiro, Coimbra, Leiria e
Viseu) e as principais cidades de Castilla y León (Salamanca, Valladolid, Burgos e León).
É com base nesta realidade partilhada pelas duas regiões – uma posição estratégica e infraestruturas de
transportes de nível internacional -, devidamente reconhecida a nível europeu através da sua integração
na Rede Transeuropeia de Transportes ( Eixo Multimodal Portugal/Espanha – Europa) e concretizada
no «Corredor Irun-Portugal» que foi construído o projecto MIT - Mobilidade, Inovação e Território.
Uma realidade territorial partilhada pelas duas regiões
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O projecto MIT- Mobilidade, Inovação e Território tem por objectivo promover a valorização desta
realidade territorial através do desenvolvimento da cadeia de valor das infraestruturas e equipamentos
de mobilidade e transportes que estão construídos ou em vias de construção.
As múltiplas interrelações que estas infraestruturas de mobilidade estabelecem com o território
potenciam a exploração de um leque variado de temáticas (Transportes e logística; Ordenamento
do território; Indústria, comércio e serviços; Inovação e desenvolvimento tecnológico; Turismo;
Ambiente e desenvolvimento sustentável), donde emergiu um «cluster de projectos», organizados em
quatro plataformas de colaboração: facilidades no acolhimento empresarial (logística, incubação e
empreendedorismo); acesso das empresas ao conhecimento e inovação (rede regional de conhecimento);

promoção da criatividade e atractividade urbanas (rede de cidades); rede de cooperação bem governada
(rede de governança da cooperação territorial).
Aqueles 10 projectos seleccionados pelo POCTEP distribuem-se por estas quatro plataformas de
colaboração, do seguinte modo:
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Os 10 projectos envolvem 47 entidades (24 da Região Centro e 23 de Castilla y León): tratam-se de
organismos da administração central, regional e local, universidades, centros de investigação e centros
tecnológicos, incubadoras de empresas, associações empresariais e empresas públicas.
No total representam um investimento de 9,8 milhões de Euros e um apoio FEDER de 7,4 milhões de
Euros, sendo fundamentalmente projectos de natureza imaterial, de cooperação e gestão conjunta de
recursos e territórios.
Este conjunto de projectos apresenta não só uma forte aderência às linhas de força do projecto MIT –
consubstanciadas nas quatros plataformas referidas – como uma elevada coerência interna. De facto
são evidentes as articulações entre a rede de cidades e os temas da logística, das relações universidadesempresas, do turismo ou da eficiência energética em edifícios com valor patrimonial.
Da mesma forma são fortes as relações entre o tema dos transportes e a prevenção dos riscos tecnológicos
associados ao transporte de materiais perigosos.
Finalmente, as estruturas permanentes de cooperação desenvolvem trabalho regular em áreas conexas
com os restantes projectos.
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O conjunto de projectos referidos introduz ainda uma nova abordagem à dimensão territorial da
cooperação transfronteiriça: há uma evolução de uma cooperação estritamente focalizada sobre os
territórios próximos da fronteira para uma cooperação entre duas regiões. Os projectos permitem
alavancar uma dinâmica de cooperação interregional que tem como retorno colocar no seu centro o
espaço de fronteira.
A concretização destes projectos deverá, assim, contribuir para alcançar um novo patamar de integração,
assente na densidade, qualidade e perenidade de formas de colaboração inter-institucional e interterritorial entre a Região Centro e Castilla y León.

Parceiros e objectivo principal dos 10 projectos aprovados que concretizam as principais apostas do MIT
Designação do projecto

Parceiros

Objectivo principal

LOGISTICA_CENCYL:
Cooperación en Transportes y Logística
en el Territorio Centro - Castilla y León

• Ayuntamiento de Salamanca
• Associação CYLOG
• Câmara Municipal da Guarda
• Câmara Municipal da Figueira da Foz
• Administração do Porto de Aveiro/F. Foz

Articular o funcionamento das plataformas
logísticas do território CENCYL e fomentar as
actividades logísticas e as relações empresariais
entre as duas regiões.

ACTION II:
Acções de Cooperação Transfronteiriça
para a Inovação e Oportunidades de
Negócio

• Fundação Rei Afonso Henriques
• Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla
y León
• Fundación Parque Científico de la Universidad
de Salamanca
• Fundación Parque Científico de la Universidad
de Valladolid
• Conselho Empresarial do Centro
• Associação ParkUbis Incubação
• Núcleo Empresarial da Região de Bragança
• Associação Empresarial Trás-Os-Montes
• Centro de Inovação de Trás-os-Monte e Alto
Douro

Promover a cooperação transfronteiriça
empresarial nos clusters transporte/ logística/
distribuição, agro-indústria/ alimentar, TICE e
energias alternativas, e destas com entidades do
sistema científico e tecnológico.

BIN SAL RIESGOS II:
Prevención de Riesgos Beira Interior
Norte - Provincia de Salamanca II

• Diputación Provincial de Salamanca
• Consejería de Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León
• Associação de Municípios Cova da Beira
• Autoridade Nacional de Protecção Civil. CDOS
da Guarda

Articular a protecção conjunta do espaço
transfronteiriço e a capacidade de intervenção
na abordagem aos riscos naturais e
tecnológicos.

INESPO:
Rede de transferência de conhecimento
universidade–empresa - Região Centro
de Portugal - Castilla y León

• Universidade da Beira Interior
• Universidade de Aveiro
• Universidade de Coimbra
• Conselho Empresarial do Centro
• Fundación G de la Univ. de Salamanca
• Fundación G. de la Univ. de León
• Fundación G. de la Univ. de Valladolid
• Univ. Pontificia de Salamanca

Criar uma rede de cooperação transfronteiriça
entre os agentes do Sistema Cientifico
Tecnológico para fomentar a transferência
tecnologia, potenciando o espírito empreendedor
e a criação de empresas de base tecnológica.

RENERPATH:
Metodología de rehabilitación energética
de edificios patrimoniales

• Fundación CARTIF
• Ente Regional de la Energía de Castilla y León
• Fundación Ciudad Rodrigo
• Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
• Associação dos Centros Tecnológicos de
Portugal

Estabelecer uma metodologia de reabilitação
energética, baseada na conjugação de técnicas
inovadoras e não intrusivas para a análise
energética, aplicáveis a edifícios com valor
patrimonial de uso público ou privado.

REDE CIDADES CENCYL:
Redes de Cidades Sustentáveis CENCYL

• Município da Guarda
• Município de Aveiro
• Município de Coimbra
• Município da Figueira da Foz
• Município de Viseu
• Ayuntamiento de Salamanca
• Ayuntamiento de C.Rodrigo
• Ayuntamiento de Valladolid
• Ayuntamiento de Burgos
• Ayuntamiento de M. del Ebro

Reforçar a capacidade de afirmação e a
competitividade das cidades CENCYL no
contexto dos Países Ibéricos e da Europa,
fomentando a qualidade de vida dos seus
habitantes e dos habitantes dos territórios
envolventes.

PACUENO:
Producto turistico de carácter cultural y
paisajistico con eje en la enogastronomia

• Dirección General de Turismo de Castilla y
León
• Entidade Regional de Turismo do Centro de
Portugal
• Pólo de Turismo da Serra da Estrela

Promover conjuntamente o aproveitamento
turístico dos recursos do património enogastronómico das regiões Centro e Castilla y
León e promover o património natural, urbano e
cultural do espaço transfronteiriço.

CEI_C&T:
Centro de Estudos Ibéricos –
Cooperação e Território: conhecimento,
cultura e coesão territorial

• Centro de Estudos Ibéricos
• Universidade de Salamanca
• Município da Guarda

Promover o conhecimento e a qualificação do
território de fronteira, através da investi-gação
e divulgação técnica e científica e de iniciativas
de cooperação sócio-culturais e educativas.

VIP BIN SAL:
Afirmar la Beira Interior Norte - Provincia
de Salamanca

• Diputación de Salamanca
• Associação de Municípios da Cova da Beira

Consolidar um quadro de cooperação que
facilite a integração dos territórios raianos e
dinamize o tecido produtivo e a coesão social.

CENCYL +:
Apoyo a la Comunidad de Trabajo
Castilla y León - Centro de Portugal

• Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior – Junta de
Castilla y León
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro

Promover as regiões de Castilla y León e
do Centro de Portugal como um espaço de
cooperação consolidado, orientado para
uma nova geração de políticas e iniciativas de
cooperação transfronteiriça.

