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Regimento 
da Comissão Arco Atlântico 

I - PREÂMBULO 

O presente regimento é um texto previsto pela Carta da CRPM; rege as atividades da Comissão Arco Atlântico, 
criada na sequência da Assembleia da CRPM organizada em Faro, em outubro de 1989. 

II - CONSTITUIÇÃO 

A Comissão Arco Atlântico reúne os Presidentes ou os Delegados das instâncias representativas das Regiões 
aderentes à CRPM da fachada do Oceano Atlântico. 

Por razões devidamente fundamentadas, poderá associar aos seus trabalhos, sob proposta de duas Regiões 
aderentes, marítimas e contíguas, as Regiões vizinhas que participem na dinâmica do Arco Atlântico. 

III - OBJECTIVOS 

A Comissão Arco Atlântico é uma instância de concertação e de proposta comum às Regiões Atlânticas. 
O seu objetivo consiste em definir uma estratégia de desenvolvimento equilibrado e sustentável para reduzir 
os efeitos da perifericidade e para valorizar, através da cooperação inter-regional, as suas vantagens 
e complementaridades, nomeadamente no âmbito de todos os assuntos relacionados com o domínio marítimo 
e, de forma mais geral, com o ordenamento do território. 

A Comissão Arco Atlântico comunica as propostas que elabora à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu 
e ao Comité das Regiões, sob a responsabilidade da CRPM. 

Para fortalecer a solidariedade entre as Regiões, a Comissão Arco Atlântico encoraja as cooperações inter-
regionais, elabora programas capazes de as desenvolver e propõe-os à União Europeia. 

A Comissão Arco Atlântico defende o princípio de uma governação multissetorial e multinível. Para atingir 
este objetivo, a Comissão Arco Atlântico empenha-se em estabelecer um diálogo estruturado com os diferentes 
níveis de decisão à escala europeia e atlântica, bem como com os interlocutores competentes nos domínios 
tratados no seu âmbito. 

IV - REUNIÕES DA COMISSÃO 

A Comissão Arco Atlântico reúne-se, pelo menos, uma vez por ano. É convocada pelo seu Presidente 
com três semanas de antecedência. 

O Presidente da Comissão ou o seu representante preside aos debates. 

Em caso de votação, cada Região membro que tenha efetuado o pagamento da sua contribuição financeira 
(ver IX) dispõe de um voto, sendo a maioria necessária constituída por metade dos delegados presentes, 
mais um. 

O Secretário-Geral da CRPM, os Presidentes e os Secretários Executivos das outras Comissões são convidados 
a participar nas reuniões da Comissão como observadores, assim como todas as outras pessoas que a Comissão 
Arco Atlântico entender útil. 
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V - MESA 

A Comissão Arco Atlântico elege, no seu seio, por um período de dois anos, uma Mesa composta 
por um Presidente e onze Vice-Presidentes. Excetuando o Presidente, as vice-presidências repartem-se 
da seguinte maneira: 3 para a França, 3 para Espanha, 3 para Portugal, 1 para o Reino Unido e 1 para a Irlanda. 

O Presidente dirige e orienta os trabalhos da Comissão Arco Atlântico. O Presidente representa a Comissão Arco 
Atlântico durante a vigência do seu mandato. Para respeitar o equilíbrio entre os membros da Mesa Política, 
o Presidente não tem direito a voto. 

A Mesa reflete a composição global da Comissão Arco Atlântico. A composição da Mesa Política poderá ser 
revista no caso de novas adesões ou da saída de uma Região da Comissão Arco Atlântico. Em caso 
de impedimento do Presidente ou do seu representante, o Presidente designa um Vice-Presidente da Comissão 
Arco Atlântico para o substituir. 

A Mesa reúne-se sempre que seja necessário por convocação do Presidente. 

A Mesa Política elege o Presidente por dois anos e o Presidente pode ser reeleito uma vez. 

Estas reuniões são preparadas pelo Secretariado da Comissão Arco Atlântico (ver VII) que envia com a devida 
antecedência as convocatórias e as ordens do dia, assim como os documentos de trabalho correspondentes. 

O Secretário-Geral da CRPM é convidado a participar nas reuniões da Mesa como observador. 

VI – GRUPOS DE TRABALHO 

Os grupos de trabalho permanentes têm por função alimentar as reflexões e as posições da Comissão Arco 
Atlântico sobre temáticas prioritárias para as Regiões aderentes. 

Os grupos de trabalho eventuais têm a mesma finalidade que os grupos de trabalho permanentes mas 
respondem a uma necessidade específica e limitada no tempo em sintonia com as prioridades da agenda 
comunitária. 

Cada grupo de trabalho é presidido por uma ou várias Regiões aderentes que elaboram um caderno de encargos 
especificando os objetivos, as regras de funcionamento e as ações a realizar pelo grupo. A Mesa aprova a criação 
de um grupo e a conclusão dos seus trabalhos quando os membros consideram que os objetivos foram 
atingidos. 

A Assembleia Geral elege por maioria relativa de votos para um mandato de dois anos, renovável uma única vez, 
cada Região coordenadora de um grupo de trabalho. 

Após a assinatura de um memorando de parceria aprovado pela Mesa política, as estructuras qualificadas, 
na qualidade de parceiros associados da Comissão Arco Atlântico, podem participar nas reuniões dos grupos 
de trabalho e na Assembleia-Geral, sem direito a voto e sem que possam integrar a Mesa Política da Comissão 
Arco Atlântico. 

O Comité de Coordenação é constituído por técnicos das Regiões que integram a Mesa Política da Comissão 
Arco Atlântico, animadores dos grupos de trabalho e representantes das organizações atlânticas acima referidas. 
Compete-lhe refletir sobre as orientações estratégicas do Arco Atlântico para temas transversais como 
a governação, o financiamento, o futuro das políticas comunitárias, a comunicação. Incumbe-lhe ainda 
o acompanhamento e a avaliação da atividade dos grupos de trabalho. A bem de um funcionamento eficaz 
do Comité de Coordenação, o número de participantes é limitado. Como tal, as organizações atlânticas podem 
fazer-se representar por duas pessoas no máximo. 

VII - SECRETARIADO 

O Presidente designa na sua Região um ou vários colaboradores responsáveis pelo acompanhamento 
das atividades da Comissão Arco Atlântico. A Mesa designa um(a) Secretário(a) Executivo(a) na sequência 
de um processo de contratação organizado pelo(a) Secretário(a) Geral da CRPM. Um representante 
da presidência da Comissão pode participar no painel responsável pelo processo. O Secretariado Executivo 
está sediado em Rennes e o(a) Secretário(a) Executivo(a) está colocado(a) em Rennes ou em Bruxelas 
nas instalações da CRPM. No caso de uma Região acolher o(a) Secretário(a) Executivo, esta Região assumirá 
as respetivas despesas de funcionamento. 
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VIII - RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO E DA MESA 

8.1 - A Comissão Arco Atlântico define a política comum das Regiões Periféricas da fachada atlântica. 

A Comissão Arco Atlântico pode participar e/ou gerir projetos europeus através da CRPM, com o acordo 
da Mesa Política da CRPM. 

8.2 - A Mesa elege o Presidente, nomeia o Secretário Executivo, propõe os temas de reflexão à Comissão Arco 
Atlântico, define os métodos de trabalho, estabelece a ordem do dia das reuniões e acompanha os trabalhos 
da Comissão. 

Toma todas as iniciativas ou decisões no âmbito das missões que lhe foram confiadas pela Comissão ou relativas 
às questões organizacionais ou técnicas. 

IX - FINANCIAMENTO 

A Comissão Arco Atlântico dispõe dos seguintes recursos para assegurar a sua gestão: 

- Uma participação das Regiões, ou seja um montante ajustado e único decidido anualmente 
pela Comissão; 

- A participação da CRPM; 

- Os levantamentos a título da gestão com base nos programas comunitários; 

- Outras fontes de financiamento propostas pela Mesa Política. 

A participação das Regiões e os financiamentos da União Europeia são depositados numa conta específica gerida 
pelo Secretariado da Comissão Arco Atlântico, sob a responsabilidade do Secretário-Geral da CRPM. 

A Região que acolhe as reuniões da Mesa, da Assembleia-Geral ou dos grupos de trabalho da Comissão Arco 
Atlântico deverá assumir as despesas de organização e de tradução simultânea. 


