
Comissão Arco Atlântico 

A Comissão Arco Atlântico (CAA) é uma das 6 Comissões Geográficas da Conferência das Regiões 

Periféricas Marítimas da Europa (CRPM). Criada em Outubro 1989 em Faro, a CAA reúne atualmente 20 

regiões europeias situadas ao longo da fachada atlântica da União Europeia, desde a Andaluzia à 

Escócia, passando pela Irlanda (incluindo a Região de Lisboa e Vale do Tejo), que cooperam desde então 

num vasto número de temas. 

 

   

A Comissão Arco Atlântico tem como missão promover os interesses regionais junto das instâncias 

comunitárias e dos Estados-Membros. Este papel de porta-voz traduz-se por: 

- Produção de documentos estratégicos; 

- Participação ativa nas consultas sobre as políticas europeias; 

- Intercâmbio permanente com os representantes das instituições comunitárias e nacionais. 

  

A CAA mobiliza-se para promover uma cooperação mais ambiciosa e dotar este espaço de novos 

instrumentos para o futuro. Está, pois, empenhada em: 

- Promover uma governação mais eficaz, graças a uma melhor coordenação e articulação ao nível 

europeu, nacional e regional; 

- Passar a uma nova etapa de cooperação, fazendo do Arco Atlântico um espaço de aplicação das 

políticas europeias, nomeadamente no âmbito da Estratégia Europeia para o Atlântico na qual a CAA 

contribuiu para a sua promoção; 

- Preparar as políticas e os programas europeus para dispor de instrumentos para responder aos 

desafios que as Regiões atlânticas enfrentam. 

  



A candidatura da Presidente da CCDR LVT, Teresa Almeida, à Vice-Presidência da Comissão do Arco 

Atlântico (CAA) para o biénio 2020-2022 foi aprovada, tendo sido nomeadas a Presidência (País Basco) e 

a Vice-Presidência (CCDR LVT) para este período, na reunião plenária que decorreu no passado dia 28 

de outubro. 

  

Os seus membros são eleitos por 2 anos.  

  

O Comité de Coordenação da CAA é composto por técnicos das Regiões membro da Mesa Política e 

coordenadores dos Grupos de Trabalho e das organizações atlânticas (RTA, AC3A, CCAA, RUOA). 

Compete-lhe examinar temas mais gerais como a governação, o financiamento, o programa de trabalhos, 

a política de comunicação, as questões de reflexão sobre o futuro das políticas comunitárias estratégicas, 

bem como o acompanhamento e a avaliação da atividade desenvolvida pelos Grupos de Trabalho. 

  

Os Grupos de Trabalho têm duas missões principais: 

- Favorecer a cooperação, o intercâmbio de experiências e de boas práticas entre as Regiões nos 

domínios estratégicos para o desenvolvimento do espaço atlântico, nomeadamente através do 

desenvolvimento de projetos; 

- Defender os interesses das Regiões atlânticas e promover o lobbying junto das instituições europeias. 

  

Mais informações em https://cpmr-atlantic.org/pt-pt/ 
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