
XV Assembléia Geral  
das Cidades do Arco Atlântico 

AGENDA PROVISÓRIA 

Cidades atlânticas:  
Cooperação e desenvolvimento 

  no período 2014-2020 
A Coruña 23 e 24 de Fevereiro 2015 

 
 



 

  As áreas urbanas são chamadas a ser as que resolvam os 

  desafios económicos, sociais e políticos que nos são  

  apresentados. Portanto, acreditamos que a nossa  

  organização das Cidades do Arco Atlântico deve focar a  

  sua ação na promoção da cooperação entre os membros, 

  fortalecer a nossa coesão (económica, social e territorial) 

  dentro da UE e atingir o desenvolvimento dos nossos  

  espaços urbanos. 

Convertermo-nos em atores do nosso próprio destino dentro do grande cenário europeu 

(e inclusivamente internacional), deve encaminhar-nos ao nosso reforço como lobby ativo 

perante as instituições europeias e, assim, erguer estruturas operativas, ágeis e eficientes. 

É fundamental também orientar a nossa aliança para não ficar limitada à espera de 

possíveis oportunidades, mas também agir proactivamente na procura de ideias, 

programas e projetos que a nossa rede de cidades deve impulsionar com o intuito de 

serem acolhidos pela União Europeia, sempre dentro de um cenário de colaboração e 

cooperação mútua entre as cidades da nossa rede. 

Nesta perspetiva, deixe-me fazer-lhe um apelo explícito para a sua participação ativa na 

Assembleia Geral dos dias 23 e 24 de fevereiro em A Coruña. Apenas a partir da 

representatividade política ao mais alto nível dos membros podemos conseguir uma 

refundação que adapte a Conferência das Cidades do Arco Atlântico a esta nova realidade 

no sentido de ser constituída numa ferramenta ativa e útil para os seus membros. 



 

Acreditamos que hoje corresponde-nos a nós renovarmos o nosso pacto de Cidades 

Atlânticas e estabelecer, de forma concreta, os nossos objetivos, conferindo-nos a 

estrutura para os obter, definindo uma agenda política dentro das estruturas da EU, quer 

para a rede, quer para os seus membros, de acordo com os seus interesses, e concretizar 

alianças, quer em parcerias para a participação em programas transnacionais, quer no 

momento de pensar e defender a necessidade de programas hoje inexistente mas que 

possam ser de interesse para as nossas cidades e territórios. No âmbito da Europa 2020. 

É por isso que espero recebê-lo em A Coruña, no próximo dia 23 de fevereiro juntamente 

com a sua equipa. Juntos vamos trabalhar na construção da Europa, na melhora das 

condições de vida dos nossos espaços urbanos e no fortalecimento de um espaço político 

de futuro. 

Sem outro assunto, receba os meus melhores cumprimentos, 

O Presidente  

A Coruña, 11 de Decembro de 2014 

Carlos Negreira,  

Presidente da Conferência das Cidades do Arco Atlântico .  

Presidente da Câmara de A Coruña.  



23 de Fevereiro–Primeiro dia 

Mesa Executiva 

 (reservado aos membors da Mesa) 

Presidente de sessão: Carlos Negreira, presidente da 
Conferência das Cidades do Arco Atlântico e Presidente da 

Câmara de A Coruña. 

16:00 a 19:00 
(De acordo com as chegadas) 
Estratégia Política, Plano de Acção e 
Reforma interna 

16:00 a 16:10 Boas-vindas Presidência 

16:10 a 16:50 
Estratégia Política: Estratégia Urbana 
Atlântica 

16:50 a 17:45 Plano de Acção 

17:45 a 18:00 Café 

18:00 a 19:00 
 Reforma interna. Reforço do 
Secretariado-Geral. 

24 de Febrero - Segundo dia 

XV Assembléia Geral  
das Cidades do Arco Atlântico 

Presidente de sessão: Carlos Negreira, presidente da Conferência das 
Cidades do Arco Atlântico e Presidente da Câmara de A Coruña. 

09.00  a 10:00 
 Assembléia Geral Extraordinária (somente membros): 
Debate e votação dos acordos alcançados na Mesa 
Executiva 

10:00 a 10:20 Café 

10:20 a 10:45 Boas-vindas 

10:45 a 12:00 
As cidades atlânticas: motores de cooperação 
internacional 

12:00 a 12:30 Café 

12:30 a 13:30 
Oportunidades de financiamento para as cidades 
atlânticas. 

13:30 a 14:00 
Estratégia Urbana Atlântica  e assinatura de acordos 
com a RIET e BlueFish 

14:00 a 15:30 Almoço 

15:30 a 17:00 Apresentação de projectos europeus 

15:30 a 15:45 
Apresentação da Comissão Ação Económica e Social 
das Cidades 

15:45 a 16:00 Apresentação da Comissão Crescimento Verde e Azul 

16:00 a 16:15 Apresentação da Comissão Cidades Criativas 

16:15 a 17:00 Discussão e perguntas 

17.00:  Encerramento 



24 de Febrero – Primeira sessão 

As cidades atlânticas: os motores da cooperação 
internacional 
10:45 a 12:00 

Ponentes   

Presidente de sessão: Carlos Negreira, , presidente da 
Conferência das Cidades do Arco Atlântico e Presidente da 

Câmara de A Coruña. 

Cooperação entre as Cidades Atlânticas em 2014-2020: Rui 
Moreira, presidente da Câmara do Porto e Carlos Negreira, 
presidente da Câmara da Coruña 

A rede internacional de territórios marítimos inovadores 
Dominique Cap, vicepresidente de Brest Métropole 

A rede Ibérica de Entidades Transfronterizas : 
José Maria Cunha Costa, presidente da Câmara de Viana do 
Castelo 

Estratégias de cooperação internacional Eric Provost, Vice-
Presidente da área urbana de Saint-Nazaire 

O caminho cultural atlântico: 
Íñigo de la Serna Hernáiz, presidente da Câmara de Santander 
(tbc) 
 

24 de Febrero – Segunda sessão 

Oportunidades de financiación para las ciudades atlánticas. 
12:30 a 13:30 

Ponentes 

Presidente de sessão: Carlos Negreira, , presidente da Conferência das 
Cidades do Arco Atlântico e Presidente da Câmara de A Coruña. 

O papel do Banco Europeu de investimentos no desenvolvemento local 
Mario Aymerich Banco Europeo de Investimento 

Fondos estructurais no Arco Atlántico:  
Michael O Brien Contacto Nacional INTERREG (IR) 

Estratégias Urbanas Integradas 
(tbc) 


