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No passado dia 21 de julho de 2017, teve lugar, no Instituto Politécnico de Tomar, a reunião técnica 

intercalar no âmbito do projeto coordenado pela Confraria Ibérica do Tejo (CIT), liderada pelo 

Professor Doutor João Serrano, e pela Universidade de Extremadura (UEX), Cáceres, através do 

Professor Doutor Eusébio Medina, do Grupo de Estudios Sociales Aplicados. 

 

Esta reunião técnica intercalar deu sequência ao Primeiro Seminário Transfronteiriço sobre o 

Desenvolvimento das Comunidades Ribeirinhas do Tejo, realizado em Cáceres, no passado dia 15 

de Junho de 2017, que envolveu inúmeras pessoas e organizações de ambos os lados da fronteira 

interior, e visou criar um espaço de encontro entre todos os agentes institucionais e não institucionais 

interessados no conhecimento, na promoção e no desenvolvimento económico, social e cultural das 

comunidades ribeirinhas do Tejo, assim como a proteção e a salvaguarda do próprio rio como 

património natural e cultural. 

 

Para além disso, o Seminário também serviu para lançar as bases para uma nova estrutura de 

colaboração em rede, de carácter aberto e participativo, com base na experiência acumulada por 

diversas entidades públicas e privadas no desenvolvimento social, e de cooperação transfronteiriça e 

territorial ao longo dos últimos 25 anos. 

 

O resultado deste importante evento foi a proposta para começar a trabalhar em conjunto na criação 

de uma nova entidade associativa para toda a bacia do rio Tejo que adotará, possivelmente, a forma 

de um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT). 

 

Com este propósito, estiveram reunidas em Tomar 29 pessoas, de nacionalidade portuguesa e 

espanhola, em representação de instituições como ISCTE - Instituto Superior de Ciências de 

Trabalho e da Empresa – Lisboa, Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Genearca – Associação 

Produtores de Mel, C.M. Vila Velha de Ródão, MARE e Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL), União de Freguesias de São Miguel de Rio Torto e Rossio ao Sul do 

Tejo, ADENEX y Asociación Tajo-Tejo, associação ENVOLVE (Abrantes), Marinha do Tejo, 

Universidad de Oviedo, Instituto Politécnico de Portalegre ou a Comissão de Coordenação 

Desenvolvimento Regional – zona Centro (CCDR – Centro). 

 

O IADE - Universidade Europeia e a UNIDCOM/IADE, foram representados pelas Professoras 

Doutoras Ana Margarida Ferreira e Isabel Farinha, do grupo de investigação ID:Co.Lab. 

 
O 2º Seminário transfronteiriço terá lugar, em princípio, meados de Novembro de 2017, em Vila 
Velha de Ródão, e servirá para apresentar, discutir e avaliar os princípios fundadores e planos de 
ação desta nova entidade e o trabalho realizado pela comissão técnica agora constituída para o 
efeito. 
 



     
 
 
 

     


