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MIT - Mobilidade, Inovação e Território
O projecto foi desenhado com o objectivo de promover a
valorização de uma realidade territorial com
relevância estratégica à escala ibérica e europeia
construindo uma estratégia e um plano de acção para o
desenvolvimento de uma plataforma pragmática de
cooperação
transfronteiriça
e
transnacional
envolvendo a Região Centro de Portugal e a Região de
Castilla y León de Espanha,
Espanha alicerçada em diferentes
modelos de colaboração e visando “colocar no mapa”,
como espaço regional emergente com dinamismo
internacional, a ideia de uma comunidade de sinergias
(“CenCyL”).

O CONTRIBUTO DO MIT PARA O TERRITÓRIO “CenCyL”
Uma Visão Interdisciplinar, Uma Lógica de Acção Transversal
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O CLUSTER DE PROJECTOS-ÂNCORA DO “MIT”
REDE DE GOVERNANÇA DA COOPERAÇÃO TERRITORIAL “CenCyL”
OBSERVATÓRIOS, MARKETING E PROMOÇÃO
RECURSOS ENDÓGENOS E TURISMO SUSTENTÁVEL
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TURISMO
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A ESPINHA DORSAL (“BACK BONE”) DO MIT
EIXO LOGÍSTICO MULTIMODAL
ATLÂNTICO-CONTINENTAL
PROJECTO
SINERGIAS ENTRE PARQUES EMPRESARIAIS
E PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
LOCALIZAÇÃO, INCUBAÇÃO E EMPREENDEDORISMO FACILITADOS
AMBIENTE

EMPRESAS

2.

ORDENAMENTO

REDE REGIONAL DE CONHECIMENTO
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PARA AS EMPRESAS

3.
REDE DE CIDADES SUSTENTÁVEIS
COMPETITIVIDADE, REGENERAÇÃO
E ATRACTIVIDADE URBANA

A VISÃO ESTRATÉGICA PARA
A REDE DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL DO PROJECTO MIT

A visão estratégica proposta para a organização da rede
de cooperação territorial entre a região Centro e Castilla y
León:
…centrada na mobilidade, inovação e território;
… polarizada pela procura de modelos de crescimento
mais competitivos e sustentáveis;
…estruturada em quatro camadas ou “layers”,
concebidos como plataformas de colaboração,
intermediação, interacção e racionalização de
iniciativas
…cada uma aumenta progressivamente o valor e as
potencialidades das anteriores.
…contribuindo pró-activamente para afirmar as vantagens
competitivas do território em causa no seu conjunto.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho percorrido
Depois de III Plenário da Comunidade de Trabalho, em Novembro de 2008,
em Viseu, onde foi apresentado o Road-Book do projecto MIT, várias
iniciativas têm sido concretizadas em áreas que se articulam fortemente com
esta estratégia. Alguns exemplos:
1. A APA – Administração do Porto de Aveiro, o Porto de Leixões, a
Zaldesa (Zona Logística de Salamanca) e a CYLOG (Rede Logística
de CYL) vêm realizando encontros anuais onde reflectem sobre as
suas áreas de trabalho e as possibilidades de cooperação.
2. A Dirección General de Turismo de CYL e as Rotas dos Vinhos da
Bairrada e do Dão organizaram intercâmbios na área do enoturismo.
3. O Conselho Empresarial do Centro (CEC) dinamizou o “Primeiro
Encontro CENCYL de Incubadoras de Base Tecnológica”.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho percorrido

Projectos POCTEP da 1ª convocatória trabalham temas como: prevenção de
riscos naturais e tecnológicos, cooperação para a inovação e oportunidades
de negócio, turismo sustentável, estruturas permanentes de cooperação…
No contexto da segunda convocatória do POCTEP 2007-2013, que decorreu
entre 1 de Março e 31 de Maio de 2010, foi desenvolvido um trabalho de
dinamização de parcerias que nos permitem agora avançar para a
concretização do cluster de projectos-âncora do MIT.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Alguns dados sobre estes projectos propostos para aprovação no Comité
Territorial e cuja decisão final ocorrerá a 2 de Março no Comité de Gestão do
POCTEP:
1. Das 21 candidaturas que envolvem a Região Centro e Castilla y León,
10 relacionam-se como a estratégia MIT;
2. Estas 10 candidaturas envolvem 47 entidades (24 da Região Centro e
23 de Castilla y León);
3. Tratam-se de organismos da administração central, regional e local,
universidades, centros de investigação e tecnológicos, incubadoras,
associações empresariais, empresas públicas.
4. Representam um investimento total de 9,8 milhões de Euros e um
apoio FEDER de 7,4 milhões de Euros;
5. São fundamentalmente projectos de natureza imaterial, de cooperação
e gestão conjunta de recursos e territórios.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho percorrido

No contexto da segunda convocatória do POCTEP 2007-2013:

N-

SA

YT
PACUEN
O

REDE DE CIDADES

ION

II

LOGÍSTICA, INCUBAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

CA
I
T
ÍS
G
O
L IN-SAL
B
OS
G
S
RIE
INES
PO

H
AT
RP
NE
RE

IS
E
E ES ÁV
D
D T
RE IDA EN
C ST
SU

ACT

BI
P-

CE
I-C

L+
CENCY
L

VI

REDE DE GOVERNANÇA DA
COOPERAÇÃO TERRITORIAL

REDE REGIONAL DE
CONHECIMENTO

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Breve apresentação do projectos:
LOGÍSTICA, INCUBAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

LOGISTICA_
CENCYL

Articular o funcionamento das plataformas logísticas do
território CENCYL e fomentar as actividades logísticas e as
relações empresariais entre as duas regiões.

ACTION II

Promover a cooperação transfronteiriça empresarial nos
clusters transporte/logística/distribuição, agro-indústria/
alimentar, TICE e energias alternativas, e destas com
entidades do sistema científico e tecnológico.

BIN_SAL_
RIESGOS

Articular a protecção conjunta do espaço transfronteiriço e a
capacidade de intervenção na abordagem aos riscos
naturais e tecnológicos.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Breve apresentação do projectos:
REDE REGIONAL DE CONHECIMENTO

INESPO

Criar uma rede de cooperação transfronteiriça entre os
agentes do Sistema Cientifico Tecnológico para fomentar
a transferência tecnologia, potenciando o espírito
empreendedor e a criação de empresas de base tecnológica.

RENERPATH

Estabelecer uma metodología de reabilitação energética,
baseada na conjugação de técnicas inovadoras e não
intrusivas para a análise energética, aplicáveis a edifícios
com valor patrimonial de uso público ou privado.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Breve apresentação do projectos:
REDE DE CIDADES

REDE DE
CIDADES
CENCYL

Reforçar a capacidade de afirmação e a competitividade
das cidades CENCYL no contexto dos Países Ibéricos e da
Europa, fomentando a qualidade de vida dos seus habitantes
e dos habitantes dos territórios envolventes

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Breve apresentação do projectos:
REDE DE GOVERNANÇA DA COOPERAÇÃO TERRITORIAL

PACUENO

Promover conjuntamente o aproveitamento turístico dos
recursos do património enogastronómico das regiões
Centro e Castilla y León e promover o património natural,
urbano e cultural do espaço transfronteiriço.

CEI-CYT

Promover o conhecimento e a qualificação do território de
fronteira, através da investigação e divulgação técnica e
científica e de iniciativas de cooperação sócio-culturais e
educativas.

VIP_BIN_SAL

Consolidar um quadro de cooperação que facilite a
integração dos territórios raianos e dinamize o tecido
produtivo e a coesão social.

CENCYL +

Promover as regiões de Castilla y León e do Centro de
Portugal como um espaço de cooperação consolidado,
orientado para uma nova geração de políticas e iniciativas de
cooperação transfronteiriça.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Coerência interna dos projectos MIT:

INESPO

RENERPATH
CEI-CYT

PACUENO

ACTION II
VIP-BIN-SAL

CENCYL+

BIN-SAL-RIESGOS

LOGISTICA CENCYL

REDE DE CIDADES

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Projectos MIT: promover a articulação territorial CENCYL
La Coruña
San Sebastian

Porto

Madrid

Lisboa

Tendo como ponto de partida a cooperação nos territórios de fronteira, os
projectos permitem alavancar uma cooperação interregional - CENCYL que tem como retorno colocar no centro desta dinâmica o espaço de
fronteira.

CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer

Contribuir para a emergência de um “corredor de progresso” para o
desenvolvimento endógeno do território “CENCYL” (um “difusor de
oportunidades”), assente na ideia-chave de uma conectividade
facilitada, ordenada e qualificada.
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CONCRETIZAR A ESTRATÉGIA: o caminho a percorrer
Conclusão

Este cluster de projectos vão concorrer para organizar as 4 plataformas
de colaboração CENCYL definidas em termos de:
1. Facilidades no acolhimento empresarial
2. Acesso das empresas ao conhecimento e inovação
3. Promoção da criatividade e atractividade urbanas
4. Uma rede de cooperação bem governada
Nos próximos 2 anos pretendemos que a Comunidade de
Trabalho Castilla y León – Região Centro se encontre num novo
patamar de integração, assente na densidade, qualidade e
perenidade de formas de colaboração inter-institucional e interterritorial.
Todos os projectos que envolvem a Comunidade de Trabalho são
determinantes para este objectivo.
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