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Visão Estratégica para a Região Centro 2030
Estratégia Regional de Especialização Inteligente 2021-2027
Sumário Executivo
No contexto dos trabalhos de preparação do período de programação 2021-2027, a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) coordenou os processos de
definição da Visão Estratégica para a Região Centro 2030 e de revisão da Estratégia Regional
de Especialização Inteligente do Centro (RIS3 do Centro). Sendo a RIS3 do Centro parte
integrante da Visão Estratégica definida, os dois processos, que decorreram em paralelo, foram
lançados numa reunião aberta, que decorreu a 31 de outubro de 2019, onde se procurou dar
informação relevante sobre o futuro período de programação, para além de fazer um balanço
das atividades de desenvolvimento, operacionalização, comunicação e monitorização da
Estratégia Regional de Especialização Inteligente. De modo a garantir um debate participado,
antes da reunião, foi enviado aos parceiros um questionário que procurou reunir contributos
essenciais para a definição das estratégias regionais.
No seguimento dessa sessão, e no que se refere à Visão Estratégica para a Região Centro
2030, a 13 de janeiro de 2020 decorreu, em Coimbra, uma reunião plenária de apresentação e
discussão de um documento de trabalho inicial, que procurava identificar os principais
constrangimentos e desafios que a região enfrenta, avançando com uma primeira proposta de
visão estratégica. Na sua sequência, foi lançado um questionário online para recolha de
contributos específicos. Com o mesmo objetivo foram promovidas várias sessões de trabalho
com entidades regionais, nomeadamente, as Comunidades Intermunicipais e as Universidades
da Região. Reuniu-se ainda o Conselho de Coordenação Intersectorial. Como resultado,
durante o mês de setembro, uma nova versão do documento de trabalho foi colocada em
auscultação pública. Depois de todos os comentários relevantes devidamente integrados, a
Visão Estratégica para a Região Centro 2030 foi finalmente discutida e aprovada pelo
Conselho Regional, em reunião que decorreu a 4 de novembro.
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Quanto à revisão da RIS3, depois da reunião de lançamento em outubro de 2019, foram
organizadas reuniões por cada um dos Grupos de Trabalho (GT) da RIS3 do Centro, tendo
como principal objetivo promover uma discussão mais focada e sobre temas essenciais para
cada um dos Grupos. No seguimento destas reuniões foi criado um mecanismo de recolha
estruturada de contributos escritos (submetidos online) para a revisão das linhas de ação de
cada uma das Plataformas de Inovação. Já em janeiro de 2021, foi publicado um primeiro
documento de trabalho, que durante os meses de janeiro e fevereiro esteve disponível para
consulta escrita. Da análise das sugestões e comentários recebidos resultou uma nova versão
do documento de revisão da RIS3 do Centro, que foi votado e aprovado pelo Conselho
Coordenador, em reunião que decorreu a 27 de abril.
No total, nos processos de definição da Visão Estratégica para a Região Centro 2030 e da
revisão da RIS3 do Centro, registaram-se perto de 770 participações em reuniões presenciais e
foram recebidos cerca de 390 contributos escritos, tendo sido representadas 285 entidades,
bem como 16 cidadãos independentes.
De notar que, devido ao contexto pandémico, os dois processos sofreram um ligeiro atraso e o
modelo de participação dos agentes teve que ser repensado, tendo sido privilegiadas as
ferramentas de comunicação digitais.
Mais informação sobre o processo de revisão da RIS3 do Centro pode ser consultada aqui.
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