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Preâmbulo  

Um novo espaço de cooperação abre com a União Européia alargada que sairá da 

aplicação do Tratado de Lisboa; um novo espaço no que estão por definir os novos eixos de 

centralidade, as linhas principais da política da coesão, e intimamente ligado com ambos os 

desafios, o papel que hão de jogar os territórios periféricos e transfronteirizos na construção 

da Europa.  

Neste processo de mudança que se enfrenta, há um sinal de identidade que permanece 

invariável com o passo do tempo, e que é o conceito primigênio e inicial de “uma Europa 

sem fronteiras”. 

Estas fronteiras, nas que vive o 37,5 % da população da União Européia, ainda não 

desapareceram totalmente. Estas fronteiras persistem na realidade européia. São agora 

fronteiras em termos administrativos, e respondem às contradições e vazios jurídicos 

existentes entre as diferentes legislações dos países membros; significando um importante 

handicap para o desenvolvimento dos territórios de fronteira. Territórios todos eles ademais 

periféricos com respeito à centralidade dos lugares de tomada de decisões.  

As redes signatárias, reunidas em Santiago de Compostela, cidade universal, património da 

Humanidade, e berço do primeiro itinerário cultural que articulou a Europa na Idade Média, 

O Caminho de Santiago, mas também cidade que desenvolveu o seu carácter e as suas 

estratégias de desenvolvimento no seio da Euroregiao Galiza-Norte de Portugal , 

consideramos necessário que a União Européia e a Comissão Européia promovam uma 

política de cooperação transfronteiriza de segunda geração que, assumindo os grandes 

sucessos da cooperação transfronteiriza impulsionada pela Comissão Européia os últimos 

quinze anos, definam e acometam uma nova iniciativa política para o desenvolvimento dos 

territórios de fronteira e periféricos a partir de 2014, em tanto que instrumento para o 

desenvolvimento sócio-económico destes territórios.  

Em consequência, e conscientes da necessidade de impulsionar estas políticas em estreita 

colaboração com a Comissão Européia as redes fundadoras acordam criar a 

CONFERÊNCIA DE REDES EUROPÉIAS TRANSFRONTEIRIZAS E INTER-REGIONAIS 

DE CIDADES em base à seguinte CARTA FUNDACIONAL.  
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CARTA FUNDACIONAL DA CONFERÊNCIA DE REDES EUROPÉIAS  
TRANSFRONTEIRIZAS E INTER-REGIONAIS DE CIDADES (CEC ICN) 

Trás acordo prévio entre os seus membros, a presente Carta Fundacional estabelece o 
quadro organizativo e de funcionamento da CONFERÊNCIA DE REDES EUROPÉIAS 
TRANSFRONTEIRIZAS E INTER-REGIONAIS DE CIDADES.  A Conferência CECICN 
constitui-se trás reunião dos representantes das entidades que aprovam a Declaração em 
Santiago de Compostela em avril de 2010.  

Artigo 1 Constituição.  

A CONFERÊNCIA DE REDES EUROPÉIAS TRANSFRONTEIRIZAS E INTER-REGIONAIS  

1.1. CECICN está formada por redes TRANSFRONTEIRIZAS e INTER-REGIONAIS de 
cidades que desenvolvem actividades de cooperação entre cidades e outros territórios, 
como parte do seu trabalho geral ou específico.  

Artigo 2  Objectivos.  

A Conferência estabelece como objectivo principal o fomento e promoção de um marco 
estratégico de cooperação nos territórios transfronteirizos e inter-regionais e tem como 
objectivos específicos os seguintes:  

1. Promover um espaço de reflexão sobre a cooperação interregional e transfronteiriza, 
assim como o papel que devam desempenhar as organizações transfronteirizas e periféricas 
nas políticas de coesão a escala européia.  

2. Desenvolver estratégias que impulsionem a cooperação transfronteiriza e interregional a 
nível europeu, em geral, e entre os territórios dos seus membros, em particular.  

3. Configurar a interlocução com a União Européia e a Comissão para colaborar em 
estratégias e prioridades tendentes ao desenvolvimento da política de coesão no contexto 
do processo de consolidação da União Européia.  

Artigo 3  Membros.  

1. Membros:  Poderão aderir à Conferência todas as redes de cidades com personalidade 
jurídica ou com ao menos cinco anos de existência e com trabalho desenvolvido no âmbito 
da cooperação entre entidades de diferentes países.  

2. Observadores:  Poderão ser convidados a participar em qualidade de observadores, 
todas as organizações ou redes que desenvolvam trabalhos no âmbito da cooperação, 
sempre que estejam com sede num estado membro da União Européia, ainda que não 
tenham personalidade jurídica.  

3. A adesão dos novos membros efectuará com uma solicitude de adesão dirigida à 
Comissão Executiva, que a proporá aos Membros. Estas entidades podem incorporar aos 
trabalhos da Conferência uma vez admitidas pela Comissão Executiva.  
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Artigo 4 Sede.  

1. A sede da Conferência estará na cidade de Santiago de Compostela. A Conferência 
acredite-se por tempo indefinido e poderá ser dissolvida em qualquer momento por decisão 
da Comissão Executiva, mediante maioria de 2/3.  

Artigo 5 Organização.  

1. A estrutura da Conferência está integrada por:  

� Comissão Executiva.  

� 1 Presidente.  

� Vice-Presidentes.  

� 1 Secretário-Geral.  

2. A língua de trabalho da Conferência é o inglês.  

Artigo 6  A Comissão Executiva.  

1. A Comissão Executiva reúne o conjunto das instituições membros da Conferência e é o 
seu órgão máximo.  

2. A Comissão Executiva está composta por 1 representante de cada rede e os presidentes 
das comissões temáticas. Exercerão o seu mandato por um período de dois anos e é eleita 
pelo conjunto de membros da Conferência. O mandato de membros da Comissão Executiva 
pode ser renovável.  

3. Sobre uma proposta da Presidência, Vice-Presidência e Secretário-Geral, a Comissão 
Executiva define as orientações da Conferência e decide, através de resoluções e 
declarações gerais, as acções a levar a cabo pela organização.  

4. Cada instituição membro terá o direito a um voto.  

5. A Comissão Executiva reunir-se-á ao menos duas vezes ao ano.  

6. A Comissão Executiva elege ao Presidente e ao Vice-Presidente.  

7. A Comissão Executiva elege ao Secretário-Geral.  

Artigo 7  A Presidência e Vice-Presidência  

1. A Presidência e Vice-Presidência exercem a direcção política da Conferência, garantem o 
correcto cumprimento das resoluções adoptadas pela Comissão Executiva e coordenam os 
trabalhos da Conferência.  

Artigo 8  O Presidente  

1. A Comissão Executiva elege o Presidente da Conferência, com um mandato de 2 anos, 
renovável.  

2. Só poderá ser eleito para o carrego de Presidente uma pessoa proposta por um membro 
em exercício de uma instituição membro da Conferência.  
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3. O Presidente representa à Conferência.  

Artigo 9  Os Vice-Presidentes  

1. O resto de membros são Vice-presidentes.  

2. O Vice-Presidente representa à Conferência em ausência do Presidente.  

Artigo 10  O Secretário-Geral.  

1. O Secretário-Geral é o responsável pelo correcto funcionamento da Conferência. As suas 
principais responsabilidades são:  

a. Gerir as questões financeiras e administrativas da Conferência;  

b. Garantir o funcionamento da Conferência;  

c. Dar suporte à presidência e aos órgãos de governo da Conferência.  

2. O Secretário-Geral será designado pela Comissão Executiva.  

Artigo 11  Cooperação com outras organizações.  

1. Para facilitar a colaboração activa entre a Conferência e outras instituições que persigam 
objectivos similares ou complementares, a Conferência pode outorgar a algumas delas o 
estatuto de Organização Associada. As organizações associadas poderão nomear 
representantes que participem nas reuniões da Conferência. Não podem votar.  

2. A Comissão Executiva da Conferência tem liberdade para assinar acordos de cooperação 
com organizações susceptíveis de contribuir à consecução de objectivos da Conferência. 
Todos os acordos assinados com outras organizações devem ser ratificados pela Comissão 
Executiva da Conferência.  

3. A Comissão Executiva da Conferência tem liberdade para decidir sobre a adesão da 
mesma a outras instâncias, sempre que seja em benefício dos objectivos que persegue. A 
respectiva adesão deve ser aprovada por dois terços dos membros da Comissão Executiva.  

4. Para facilitar a agilidade na tomada de decisões, estabelecer-se-ão dois tipos de acordos: 
os operativos, que permitem a posta em marcha de acções previstas no Plano de Acção, e 
os acordos fundamentais, que modificam a estrutura da Conferência. Os operativos podem 
ser assinados pelo presidente à espera de ser ratificados pela Comissão Executiva e os 
fundamentais dependem da Comissão Executiva exclusivamente. Em qualquer caso, os 
membros da Comissão Executiva serão informados de previamente dos acordos operativos.  

Artigo 12  Artigo Final  

A Secretaria da Conferência proporá à Comissão Executiva, no prazo de 3 meses, um 
modelo de funcionamento, forma jurídica e estatutos. 

 


