#RestartEuropeTogether

Os AECT ibéricos rumo a 2030
AECT’s Ibéricos avançam na Agenda 2030 para a
Cooperação e Desenvolvimento Sustentável

🇵🇹🇪🇸

Inscrições online aqui antes do 11 de outubro 2020
VAGAS LIMITADAS

Evento online através de Zoom
11:30 CET | Outubro 14, 2020
SIDE EVENT

Evento paralelo aprovado pelo Comité das Regiões da UE e
organizado pela Eurocidade Chaves-Verin, AECT

#StrongerTogether

”

O evento pretende discutir os
desafios e oportunidades que os
Agrupamento Europeus de
Cooperação Territorial constituídos
na fronteira luso-espanhola
enfrentam no pós-2020. Os
diálogos irão concentrar-se em
estratégias de cooperação
transfronteiriça e desenvolvimento
sustentável da Agenda 2030. Os
representantes dos AECT irão
apresentar boas práticas com o
objetivo de transferir
conhecimentos. Ainda, os
participantes irão debater o papel e
o futuro dos AECT na Europa após
a pandemia.

Os AECT ibéricos rumo a 2030
AECT’s Ibéricas avançam na Agenda 2030 para a
Cooperação e Desenvolvimento Sustentável

Organização: AECT Eurocidade Chaves-Verin
Moderador: AECT Galicia-Norte de Portugal
Participantes:

SIDE EVENT

- AECT Galicia-Norte de Portugal
- AECT Rio Minho
- AECT Eurocidade Chaves-Verin
- AECT ZASNET
- AECT Duero-Douro
- AECT Eurocidade do Guadiana

Inscrições:
As inscrições já estão abertas no link https://forms.gle/epH1WVMAffvXcaeZ9
Os participantes, após o preenchimento do registo, serão informados sobre a
disponibilidade do link para a reunião de zoom.
Evento online pelo Zoom com uma duração aproximada de 1h30
VAGAS LIMITADAS

#StrongerTogether

Agenda

Iberian EGTCs moving forward the 2030 Agenda
for Cooperation & Sustainable Development

11:30 CET: Abertura
11:45 CET: Agenda 2030 para a cooperação e desenvolvimento transfronteiriço local e / ou regional. Alinhamento
com a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço Espanha-Portugal.
12.00 CET: Resposta dos AECT à crise COVID-19. Boas práPcas de cooperação transfronteiriça desde o encerramento
das fronteiras até ao presente.
12:15 CET: Do global ao local. Qual o impacto do encerramento da fronteira e qual a opinião sobre um possível novo
encerramento?
12:30 CET: Debate e perguntas dos assistentes*
*Os assistentes poderão fazer perguntas aos par3cipantes através do Chat disponível durante o evento. As perguntas serão recolhidas pela organização
e serão encaminhadas aos par3cipantes no ﬁnal do evento. Para colocar uma questão, pede-se que se iden3ﬁque com nome e com uma zona geográﬁca
de origem (Exemplo: Pedro de Badajoz ...)
Línguas: Espanhol/Português

Toda a informação é divulgada nas nossas redes sociais

SIDE EVENT

