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DEBATES SOBRE REGIONALIZAÇÃO

Seria o ano de preparar as bases do Congresso do Minho 1997 e de mobilizar a
Sociedade Civil em torno da Região Minho.
Salienta-se a realização em Fevereiro de vários debates na rádio sobre a
regionalização, nos quais participaram entre outros o Governador Civil de Braga e Viana
do Castelo.
Nos dias 22, 23 e 24 de Março realizou-se em Vieira do Minho o seminário O
Mundo Rural, Actualidades e Perspectivas.
Em funcionamento no concelho de Paredes de Coura uma UNIVA (desde 1995) em
estrita colaboração com a Câmara Municipal de Paredes de Coura.
Em funcionamento no concelho de Vila Verde uma UNIVA (desde 1995) em estreita
colaboração com a Câmara Municipal de Vila Verde.
Em 12 de Abril participação activa num debate sobre Regionalização promovido
pela Associação Industrial do Minho.
Contactos com os Presidentes de Assembleia Distritais de Braga e Viana do
Castelo para que na primeira reunião conjunta desde a sua constituição se debata a
Regionalização e a criação da Região Minho.
Contactos com os Presidentes das Câmaras Municipais dos Distritos de Braga e de
Viana do Castelo para congregar vontades em torno da constituição da Região Minho.
Em 30 de Maio realizou-se em colaboração com a Universidade do Minho o
Colóquio “Regionalização: Como Administrá-la?”.
Implementação do “Programa Integrado de Apoio ao Artesanato do Minho”
(Janeiro de 1996 a Dezembro de 1997) que envolve entre outras as seguintes acções:
Estudo de Mercado; Promoção do Associativismo e do Protagonismo Sócio-Profissional;
Implementação da Certificação da Qualidade de Produtos; Estratégias de Comunicação
e Comercialização.
Em Setembro realizou-se a V edição da Feira Mostra dos Produtos Regionais de
Vila Verde, dando sequência ás actividades tradicionais desta organização, realizou-se
uma exposição de produtos regionais com ênfase aos locais.

