
   

 

 

 
XIII Reunião da Comissão Luso-Espanhola de Cooperação  

 
Mérida, 29 setembre 2021 

 
(Asamblea de Extremadura, Plaza San Juan de Dios s/n) 

 

Transfronteiriça 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 10.00 horas Abertura e apresentação das duas Delegações 
 

 Intervenção dos co-presidentes das delegações (Secretaria 
General Técnica MAUC, Sra. Rosa Velázquez y el Director 
General de Asuntos Europeos de Portugal, Embajador Rui 
Vinhas) 

 
 10.10 horas Aprovação da Ordem de Trabalhos 
 
 

 Presidência espanhola solicitará aprovação. 
 

 10.15 horas Aprovação da ata da sessão anterior (Bragança – 2020) 
 

 Presidência portuguesa solicitará aprovação. 
 

 10.20 horas Ponto de situação sobre a cooperação transfronteiriça: 
projetos em curso e já projetados para o futuro 

 
 Presidência espanhola dará a palavra aos representantes do 

Ministério da Política Territorial e congénere portuguesa para 
apresentarem a situação atual dos acordos de CT e AECT e 
outros assuntos que considerem de interesse. Tempo 
atribuído: 5 minutos cada uno. (máximo: hasta las 10:30 
horas) 

 
Apresentação dos temas CCDR / CCAA (tempo atribuído - 
7 minutos cada intervenção de CCDR/CCAA). Se presentarán 
como sigue: 
 

 Junta de Extremadura / CCDR Centro y CCDR Alentejo 
(EURO ACE) – Tempo estimado: máximo 15 minutos 
(máximo: hasta las 10:45 horas) 
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 Junta de Andalucía / CCDR Alentejo y CCDR Algarve 
(EURO AAA) - Tempo atribuído: 15 minutos (máximo: hasta 
las 11:00 horas) 
 

 Xunta de Galicia / CCDR NORTE - Tempo atribuído: 15 
minutos. (máximo: hasta las 11:15 horas) 
 

 Junta de Castilla-León / CCDR NORTE Y CCDR CENTRO 
Tempo atribuído: 15 minutos. (máximo: hasta las 11:30 
horas) 
 

 FEMP ESPAÑA /ANMP PT Tempo atribuído: 15 minutos. 
(máximo: hasta las 11:45 horas) 

 
 11.45 horas Pausa cafe 
 
 12.15 horas Balanço e situação dos fundos europeus destinados à 

cooperação transfronteiriça  
 

 Presidência espanhola dará a palavra aos representantes de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios y la Agencia de 
Desarrollo y Cohesión. Tempo estimado: 20 minutos. 
(máximo: hasta las 12:40 horas) 
 

 intervenções de outros membros (máximo hasta las 13:00 
horas) 
 

 
 13.00 horas Apresentação  da evoluçao Estratégia Comum de 

Desenvolvimento Transfronteiriço. 
 

 Presidência Portuguesa, Embajador Rui Vinhas recabará su 
presentación a la Secretaria de Estado para la Mejora del 
Interior, Isabel Ferreira y el Secretario General para el Desafío 
Demográfico Francec Boyá Alós de la evolución de la 
Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo. Tempo 
atribuído: 20 minutos. (máximo: hasta las 13:20 horas). 
 

 intervenções de outros membros (máximo hasta las 13:30 
horas) 

      
 13.30 horas Contribuições da Comissão para a Cimeira Bilateral 
 
 

 Presidência espanhola solicitará solicitará aprovação das 
duas delegações. Tiempo estimado: 15 minutos. (máximo: 
hasta las 13:45 horas). 
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      13.45 horas Diversos 
 

 Turno de intervenções aberto por 10 minutos. 
 
 13:50 horas Encerramento da reunião 
 

 Intervenções dos Copresidentes das Delegações 
agradecendo as contribuições dos participantes.  
 

--------------------------------------- 


