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No contexto de preparação do próximo período de programação financeira, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) está a programar um conjunto
de iniciativas com vista a mobilizar os agentes locais e regionais, no sentido de os envolver na
discussão do futuro da Região Centro.
A reflexão estratégia sobre o Centro de Portugal deverá assentar num conjunto de temas
prioritários que procurarão dar resposta aos problemas e desafios com que a região se
confronta, por forma a gerar valor acrescentado e afirmar modelos de Competitividade
Responsável, Estruturante e Resiliente (CRER) no Centro de Portugal:
Responsável no sentido de respeitar aspetos ambientais, relacionados com os direitos
humanos e a qualidade de vida dos cidadãos, bem como de responsabilidade social e
de evolução harmoniosa da região;
Estruturante no sentido de corresponder a pilares duradouros e sustentáveis de
construção da competitividade da Região Centro no mundo contemporâneo, com uma
ótica também de médio prazo e com base em valor acrescentado;
Resiliente no sentido de ser robusta face a oscilações de contexto, traçando um rumo
de evolução positiva que seja capaz de resistir a diferentes tipos de imprevistos que
possam surgir a nível nacional e internacional, assim como aos momentos bons e
menos bons.
Este processo pretende-se fortemente partilhado com os principais agentes regionais e locais,
mas também com os próprios cidadãos, através de mecanismos expeditos para a partilha de
ideias e propostas. Pretende-se também colher a experiência e opinião daqueles que têm um
diferente olhar sobre a região por trabalharem com organizações e empresas no exterior e,
inversamente, daqueles que estando fora têm relações com agentes e recursos na região.

Neste sentido, apelamos à sua participação através do preenchimento deste formulário ou
através do e-mail crer2020@ccdrc.pt, onde poderá deixar todas as suas sugestões ou
comentários.
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