ELEMENTOS PARA A ESTRATÉGIA
REGIONAL CENTRO 2021-2027

Reunião-processo participativo
CCDRC, 13 janeiro 2020

ESTRUTURA
1. Elementos de contexto

2. Dinâmicas e tendências
3. Os principais constrangimentos e desafios
4. Uma proposta de Visão Estratégica
5. Desenvolvimentos futuros

ELEMENTOS DE CONTEXTO
Um documento para enquadrar e suscitar o debate regional em torno de uma Estratégia
Centro 2021-2027 que integra…
• Os elementos já conhecidos (de origem comunitária e nacional) sobre a programação
2021-2027 …
• Elementos de diagnóstico sobre dinâmicas promissoras em curso, vulnerabilidades e os
rumos da programação 2014-2020 já implementada …
• A própria experiência colaborativa e de implementação da RIS3 do Centro também ela
em revisão …
• Constrangimentos e desafios estruturais identificados, propondo uma Visão Estratégica
para ser debatida, declinada e enriquecida territorialmente.

AS GRANDES QUESTÕES DA PROGRAMAÇÃO 2021-2027
• Que implicações para a Região das alterações observadas nas agendas europeias e na
alocação de recursos FEEI?
• Quais as oportunidades e desafios do Green Deal e da vastíssima legislação a publicar
em 2020 e anos seguintes?
• De que modo as grandes apostas nacionais cruzam com os ativos específicos da Região?
• Que constrangimentos estruturais da Região continuam sem resposta?
• Que dinâmicas de valorização de recursos podem ser reforçadas com maior
abrangência territorial?
• Que ensinamentos da programação 2014-2020 podem ser valorizados?
• De que modo a revisão da RIS3 do Centro pode aprofundar o seu contributo para a
estratégia regional?
• Que complementos pertinentes para a RIS3 do Centro?
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DINÂMICAS E TENDÊNCIAS
• Uma Região que se afirma pelo seu perfil de
inovação com um Sistema Regional de Inovação
em progressiva maturação;
• Notoriedade da RIS3 Centro a nível nacional
capitalizando a estruturação progressiva do
Sistema Regional de Inovação;
• Melhoria da posição relativa da Região Centro
no Regional Innovation Scoreboard.

DINÂMICAS E TENDÊNCIAS
• Território de PME Excelência e Progressão do número de
empresas gazela;
• Melhorias superiores à média nacional no Inquérito
Comunitário à Inovação;
• Proporção de empresas em setores de alta e média
tecnologia em crescimento;
• NUTS III fortemente dinâmicas em termos de I&D (total e
empresarial);
• Internacionalização em crescendo com significativa margem
de manobra para uma mais virtuosa combinação inovaçãointernacionalização.

O CONTRAPONTO DAS DINÂMICAS
• PIB per capita em PPC equivalente a 86% do nacional, com apenas duas NUTS III a
ultrapassarem os 90%;
• Situação ligeiramente mais favorável em termos de produtividade aparente do
trabalho;
• Gaps de competitividade ainda notórios à luz do índice de Competitividade Regional
da Comissão Europeia;
• Gaps ainda relevantes em matéria de dotação para a transformação digital;
• Lenta maturação dos efeitos da inovação em termos de especialização produtiva e de
envolvimento mais abrangente do território da região;
• Aprofundamento da RIS 3 Centro e papel motor dos clusters fortemente representados
na região (Tooling, Habitat Sustentável, TICE, Agroindustrial).

MODELO ECONÓMICO RELATIVAMENTE INCLUSIVO
• Comportamento relativo e absoluto favorável do desemprego, apesar da trajetória de
inovação e de aumento (ainda ligeiro) da produtividade;

• Forte presença da economia social na região (18.146 entidades em 2016), com
diversidade de respostas sociais sobretudo em matéria de problemas de idosos e de
crianças e jovens;
• Boa resposta da região aos apoios Inovação Social (EMPIS);
• Posição relativa mais favorável face ao País em matéria de desigualdade da
distribuição de rendimento e de taxa de risco de pobreza ou de exclusão social.

DINÂMICAS DE INOVAÇÃO, MODELO TERRITORIAL E COESÃO
• O sistema urbano policêntrico não tem penalizado, antes tem
favorecido, a progressiva maturação do Sistema Regional de
Inovação e das dinâmicas de inovação anteriormente mencionadas;

• Sem evidências significativas (indicadores de disparidade) de que a
coesão territorial se tenha degradado por força dessas dinâmicas…
• O que não dispensa seguramente o reforço da criação de novos
focos de inovação para além das concentrações de recursos nas
NUTS III mais dinâmicas;
• E da criação de novos centros recursos de absorção da transferência
de conhecimento para os territórios de mais baixa densidade.
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CONSTRANGIMENTOS ESTRUTURAIS
• O declínio demográfico: a região no contexto da “emergência nacional” do
declínio demográfico;
• Os constrangimentos que continuam a penalizar o desempenho da inovação da
região;
• As incongruências da governação multinível (a nível horizontal e vertical);
• O desafio crónico das qualificações;
• As carências em termos de infraestruturas e serviços avançados de suporte à
internacionalização e competitividade.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS
• Transformação das dinâmicas de I&D – inovação em melhorias efetivas de
competitividade e de sustentação do emprego e rendimento;
• Redução dos níveis de vulnerabilidade dos territórios mais interiores e da
recuperação da sua imagem e resiliência como possíveis atractores de iniciativas, de
jovens e de investimento;
• Promover a resiliência e atração de pessoas e investimento aos territórios mais
interiores com mudanças estruturais dos seus sistemas produtivos de modo a integrar a
situação de stresse hídrico em que tais territórios estão mergulhados;
• Aprofundar e intensificar as dinâmicas de inovação para reforçar um modelo
territorial equilibrado na região;

OS PRINCIPAIS DESAFIOS
• Coberturas sociais para as novas tipologias de problemas suscitados pelo
declínio demográfico e pelo envelhecimento populacional;
• Capacidade de transformação do conhecimento e capacidade de
investigação para a emergência climática e valorização da economia
circular em capacidade alargada de geração de projetos estruturantes para
a região;

• Qualificações e competências necessárias.
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UMA VISÃO ESTRATÉGICA PARA DISCUTIR,
ENRIQUECER E VALIDAR
Uma região que:
• Reforça a sua competitividade nacional e internacional e consolida um
modelo de inovação territorial e socialmente inclusiva;
• Trabalha e promove a capacitação para a resiliência dos territórios mais
vulneráveis e mais carenciados de energia demográfica;
• Lidera a evolução para uma sociedade mais sustentável, promovendo a
inovação e transição para a economia circular, integrando a emergência
climática e as suas implicações em termos de sistemas produtivos e
organização territorial;

UMA VISÃO ESTRATÉGICA PARA DISCUTIR,
ENRIQUECER E VALIDAR
• Coloca estrategicamente o seu sistema urbano ao serviço de um modelo
territorial que evolua em combinação virtuosa entre territórios competitivos e
inovadores e territórios mais deprimidos de energia demográfica e
económica;
• Adequa a oferta de qualificações e competências que a sua
transformação estrutural exige, trabalhando nesse sentido a qualificação
inicial de jovens e a formação de ativos e criando condições para a atração
de população qualificada.
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COMO PROSSEGUIR?
• Quanto mais esta leitura da região constituir uma perspetiva integradora e
mobilizadora da energia e empreendimento nela existentes…
…mais este referencial estratégico poderá coerente e consistentemente
integrar os diferentes planos em que a programação 2021-2027 irá
interpelar a região Centro.
• Para além disso esta visão estratégica deve ser territorialmente declinada e
enriquecida…
…integrando em tempo oportuno as orientações nacionais mais operativas
que vierem a ser estabelecidas.

PASSOS SEGUINTES
• Template para contributos escritos relativos à Estratégia da Região
Centro
• Reagindo ao documento distribuído
• Adicionando propostas de ação

• Receção de contributos até 27 de janeiro

• Reuniões dos Grupos de Trabalho RIS3 (30 e 31 de janeiro)
• Próxima reunião plenária durante a 1ª quinzena de Fevereiro
…….
• Estratégia Regional durante o 1º trimestre de 2020
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