Dirección General de Fondos Comunitários – IFDR
Reunião entre direcções por ocasião da visita de D. Mercedes Caballero a Lisboa

Lisboa, 15-01-2010
15H – 18H
Local: IFDR – Rua de S. Julião, 63

Objectivos da reunião:


Reunião de apresentação de cumprimentos



Ponto de situação das actividades conjuntas



Perspectivas sobre os temas mais relevantes para cada parte

Metodologia de trabalho:


Introdução de cada ponto da OT pelo Presidente do IFDR, feita numa perspectiva de
apresentação genérica e de enquadramento do assunto, assinalando os aspectos de maior
relevância institucional



Apresentação da perspectiva espanhola pela Directora General de Fondos Comunitários



Informações complementares pelos membros das delegações



A reunião não visa que sejam adoptadas decisões



Pretende-se apenas uma troca de informação, assinalando os pontos de vista mais relevantes
para cada parte



Da reunião poderá resultar o acordo sobre trabalhos futuros a realizar

Participantes:


IFDR
José Soeiro (Presidente)
Dina Ferreira e Eliseu Fernandes (Vice-Presidentes)
Gisela Rodrigues (Directora da UC)
Fernando Correia (Director da UCF)
Francisca Cordovil (Directora da UCGO)
Carla Leal (Coordenadora Núcleo Acompanhamento e Avaliação)
João Bule (Coordenador Nacional POCTEP)
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Dirección General de Fondos Comunitários
D. Mercedes Caballero, Directora General
….

Assuntos a abordar:

1.

Programas de cooperação territorial Interreg IIIA, POCTEP e MAC
Encerramento do IIIA
Evento de encerramento do IIIA
Circuito financeiro do POCTEP
Segunda convocatória do POCTEP
Compliance assessment do POCTEP e MAC
Sistemas de informação
Actividades da presidência de PT do POCTEP

2.

AECT
Ponto de situação sobre as propostas de reconhecimento em análise
Avaliação da actividade realizada pelos AECT

3.

Acordos de cooperação transfronteiriça celebrados no âmbito da Convenção de Valência
Ponto de situação do processo de revisão dos acordos

4.

Comissão Mista Luso-Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça
Ponto de situação dos trabalhos
Perspectiva da participação da DGFC e do IFDR

5.

Avaliação no âmbito dos QREN
Modelos de avaliação dos QREN de PT e ES
Perspectivas sobre a sua realização

6.

Futuro da Política de Coesão
Perspectivas sobre os trabalhos do Grupo de Alto Nível
Identificação dos pontos relevantes para cada uma das partes

7.

Presidência Espanhola da União Europeia
Informação da DGFC sobre as actividades e objectivos relacionados com a Política de
Coesão
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