Desenvolvimento Regional

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro organiza o primeiro
Centro - Brokerage Event , no domínio da investigação, desenvolvimento e inovação
integrado na iniciativa i2i – ideas to invest do Gabinete de Apoio ao Promotor.
O Centro - Brokerage Event pretende ser uma base facilitadora para a mobilização dos
agentes económicos do tecido empresarial, das unidades do sistema científico e tecnológico,
das pequenas e médias empresas, das associações empresariais, das incubadoras de
empresas, das equipas de investigação das Universidades e Institutos Politécnicos, da
Administração Central e Local, no estabelecimento de parcerias robustas e que contribuam
para a captação de investimento para região.
Com este evento pretende-se potenciar as condições de captação de investimento qualificado
para o Centro de Portugal através da partilha de ideias, iniciativas e projetos alinhados com os
imperativos das estratégias regionais e nacionais de especialização inteligente e que
contribuam para a prossecução dos principais indicadores de resultados dos múltiplos
programas operacionais, nomeadamente do Programa Operacional Regional do Centro –
Centro2020.
O Centro - Brokerage Event proporcionará o encontro previamente organizado de atores com
intervenção direta e indireta na economia regional e que através das iniciativas que têm
conceptualizadas ou projetos que pretendem desenvolver, terão a possibilidade de criar
equipas de consórcios e ter acesso informativo imediato sobre os múltiplos regimes de apoio
financeiro agregados ao Portugal 2020, dos quais se destaca o Centro 2020, o COMPETE, o
POSEUR, o POISE, o POCH, a iniciativa Inovação Social, entre outros.
A iniciativa decorrerá dia 19 de novembro, de 2015, nas instalações do Departamento de
Engenharia Civil (Polo II), da Universidade de Coimbra.
Funcionamento
O Centro - Brokerage Event é uma excelente oportunidade para a criação de parcerias e
consórcios e obter informação sobre os múltiplos apoios financeiros disponíveis ao
desenvolvimento de potenciais projectos enquadrados no Portugal 2020.
A iniciativa decorre em dois momentos. A primeira parte consiste uma curta sessão plenária
onde será apresentada a integração regional, os instrumentos financeiros disponíveis e uma
breve abordagem ao funcionamento da iniciativa. A segunda parte decorre com pequenas
reuniões simultâneas (face to face) de 20 minutos, pré-organizadas, envolvendo os
participantes inscritos na iniciativa. Cada parceria/projecto terá também disponível informação
sobre as potenciais fontes de financiamento, designadamente as que corporizam o Portugal
2020, assegurada pelas equipas técnicas dos referidos programas.
A participação na iniciativa implica uma inscrição simples (aqui), onde é disponibilizada
informação sumária sobre o participante e a iniciativa/projecto que pretende desenvolver. É
também solicitada informação sobre o(s) parceiro(s) que gostariam de envolver, para que as
reuniões sejam planeadas e organizadas previamente à realização do Centro - Brokerage
Event.
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A inscrição é gratuita, obrigatória e pode ser feita no seguinte endereço: http://goo.gl/y5fdLa.
Programa (19 de novembro)
13. 45 - Recepção dos participantes
14.00 – Abertura
14.15 – Centro de Portugal: oportunidades para uma economia regional competitiva
Professora Drª Ana Abrunhosa
(Presidente da CCDR Centro)
14.45 – Compete 2020: contributos para as atividades intensivas no conhecimento
(em confirmação)
15.15 – Início das sessões bilaterais
18.00 - Encerramento
Local
Departamento de Engenharia Civil,
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra
Rua Luís Reis Santos - Polo II
+40° 11' 9.75", -8° 24' 55.11"
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