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responsáveis por entidades públicas e privadas e outros actores sociais. O principal
tema de debate foi a questão da regionalização e o seu inter-relacionamento com o
desenvolvimento regional. No entanto, outros temas foram debatidos em painéis
temáticos como o património, história e cultura; o sistema educativo / formativo; os
equipamentos sociais; e a participação dos jovens na vida cívica.
O encerramento do Curso Técnicos de Desenvolvimento do Associativismo, no dia
21 de Janeiro, foi motivo para a realização da palestra Associativismo, Formas e
Contextos, com o objectivo de debater a importância do associativismo em meio rural
e reflectir sobre as necessidades de incentivar o investimento económico em meio
rural.
A conclusão de um estudo de viabilidade para a implementação de um centro de
serviços a empresas nos concelhos de Vila Verde e Amares, culminou no seminário
Centro de Serviços a Empresas, realizado no dia 10 de Abril e com a participação de
técnicos franceses e autarcas responsáveis por centros de serviços similares na
região de Toulouse. Debateu-se a importância de uma estrutura deste tipo para
apoiar tecnicamente as empresas sediadas na região e publicou-se um texto de
reflexão sobre a temática.
No âmbito do dia Internacional da Mulher, dia 8 de Março, foi realizado um
Encontro de Artesãs do Minho. Nesse dia além do convívio e troca de experiências
das artesãs, realizou-se uma palestra para dar a conhecer às artesãs presentes os
apoios ao artesanato e também para valorizar o papel social da mulher em meio rural.
Neste encontro efectuou-se também uma exposição de trabalhos das próprias
artesãs.
No dia 14 de Julho foi realizado mais um Encontro de Associações de
Desenvolvimento do Minho, com o objectivo de estabelecer contacto entre as
associações de nível local e regional, conhecimento mútuo dos respectivos planos de
actividade e estabelecer uma plataforma permanente de cooperação interassociativa.
Foi criada uma UNIVA em Paredes de Coura, mais uma estrutura que visa apoiar os
jovens a inserir-se na vida activa, através da prestação de informação, recolha e
divulgação de oportunidades de emprego.
Foi também criado um gabinete denominado “Espaço Acção Jovem”, tendo em
vista a ocupação dos tempos livres dos jovens em áreas culturais e sociais. Este
gabinete, que funciona no CIAMM de Barcelos, levou a cabo um curso designado Á
Descoberta da Arte, (pintura, desenho e escultura) aberto aos jovens dos 12 aos 18
anos.
Em Setembro realizou-se a IV edição da Feira Mostra dos Produtos Regionais
de Vila Verde, dando sequência ás actividades tradicionais desta organização,
realizou-se uma exposição de produtos locais, vários colóquios sobre temas ligados ao
comércio, agricultura e artesanato.

