Orientações gerais para a Comissão Arco Atlântico em 2014-2016
Atividade institucional
I.

Encontros com os novos deputados europeus e os novos comissários de política regional
e assuntos marítimos.
- Objetivos:
-

Apresentar o programa de trabalho da Comissão Arco Atlântico

-

Conhecer o programa de trabalho da nova Comissão Europeia, especialmente
no que se refere à Estratégia Atlântica e à Política Marítima Integrada.

II.

Celebração do 25º aniversário da Comissão Arco Atlântico, mediante um possível evento
em Bruxelas, paralelamente aos “Open Days”, em outubro de 2014

III.

Dia Marítimo Europeu (20 de maio): Dar mais visibilidade à Comissão Arco Atlântico
nos eventos organizados anualmente pela DG MARE.

IV.

Encontros Atlânticos de Cooperação Empresarial: desde a celebração dos primeiros
Encontros em abril de 2014 em Santander, organização de outros encontros setoriais
noutras regiões atlânticas.

V.

Encontros universitários atlânticos: Seminários anuais nas universidades de verão
das Regiões atlânticas para refletir sobre questões de interesse mútuo.

VI.

Organização de “Info days” sobre convocatórias de programas europeus à margem
dos organizados pela Comissão Europeia e centrados no Espaço Atlântico que favoreçam
a elaboração de projetos atlânticos para concretizar a Estratégia Atlântica. Possíveis
“Market places” nos grupos de trabalho da Comissão Arco Atlântico.

VII.

Participação em fóruns organizados pela DG MARE para facilitar o desenvolvimento
da Estratégia Marítima Atlântica.

Atividade operacional
VIII.

Ativar os trabalhos do Grupo Inovação para a partilha das Estratégias de Especialização
Inteligente (RIS) atlânticas, convocando uma reunião no segundo semestre de 2014,
uma vez aprovados os Programas Operacionais regionais.

IX.

Promover a orientação dos grupos de trabalho para a Estratégia Atlântica. Poderiam
converter-se em plataformas para a ativação de projetos, sendo necessário analisar
a sua estrutura, composição e organização da atividade.
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X.

Seguimento da fase de execução da Estratégia Atlântica, na pendência do conhecimento
do resultado do concurso para estabelecer o mecanismo de implementação da mesma.

XI. – Colaboração entre a Comissão Arco Atlântico e o Comité das Regiões: estabelecer
mecanismos para transmitir a mensagem atlântica ao Comité das Regiões através
dos membros que pertencem às duas organizações.
Cooperação territorial inter-regional
XI. Promover um seminário a organizar com INTERACT
- Objetivo:
-

Analisar a inclusão da Estratégia Atlântica nos programas Interreg da fachada
atlântica.
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JUAN IGNACIO DIEGO PALACIOS
Curriculum Vitae

Nascido em Castro-Urdiales (Cantábria) a 18 de maio de 1960

Engenheiro Técnico Agrícola. Universidade de Palência, 1981

Presidente do Partido Popular da Cantábria (2004 até à atualidade)
Vice-Secretário do Partido Popular da Cantábria (2002/2004)
Vice-Secretário da Organização do Partido Popular da Cantábria (1995/2002)
Presidente das Novas Gerações do Partido Popular da Cantábria (1988/1996)
Presidente do Governo da Cantábria (2011 até à atualidade)
Deputado ao Parlamento da Cantábria (2003 até à atualidade)
Presidente da Câmara Municipal de El Astillero, Cantábria (1995/2007)
Deputado ao Congresso, Madrid (1994/1995)
Assessor do Presidente do Parlamento da Cantábria (1992/1995)
Diretor Geral do Ambiente do Governo da Cantábria (1991/1992)
Vereador da Câmara Municipal de El Astillero, Cantábria (1987/1995)
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