Notícias
13-11-2020 - Atualizado em 16-11-2020

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) aprovou a
estratégia para a região Centro para a próxima década. Consulte aqui a “Visão Estratégica
para a Região Centro 2030”, que foi discutida e aprovada no Conselho Regional, no passado
dia 4 de novembro.
A CCDRC dinamizou o exercício de reflexão para definir a “Visão Estratégica para a Região
Centro 2030”, procurando que tivesse um elevado nível de participação dos agentes regionais.
O processo foi iniciado com uma reunião plenária, em outubro de 2019, onde se iniciou a
discussão da revisão da Estratégia de Especialização Inteligente do Centro (ainda a decorrer,
prevendo-se concluída no final do ano), no âmbito dos trabalhos preparatórios do período
pós-2020. Seguiu-se uma segunda reunião aberta, em janeiro de 2020, que tinha subjacente a
apresentação e discussão de um documento de trabalho preparado pela CCDRC que
procurava identificar os principais constrangimentos e desafios que a região enfrenta,
avançando com uma primeira proposta de visão estratégica.
Seguiu-se um período para a recolha de contributos escritos de todos quantos quiseram
participar ativamente nesta reflexão conjunta, a partir de um inquérito orientador disponibilizado
pela CCDRC e ainda a realização de várias sessões de trabalho. Infelizmente, a interrupção
forçada pela pandemia COVID-19 afetou todo o restante processo de participação presencial
previsto inicialmente. Foi, por isso, opção da CCDRC devolver à região um segundo
documento, que esteve em auscultação pública durante o mês de setembro, que beneficiou
dos contributos recebidos e em que se apresentou uma proposta de linhas estratégicas de
ação e onde se procurou incorporar uma primeira resposta aos imensos desafios que a crise
pandémica, e a crise económica e social que ela acarreta, nos veio colocar.
Traduzindo todo o processo em números, destacamos que houve mais de 400 participações
em reuniões presenciais. Nos vários momentos de auscultação pública foram recebidos quase
160 contributos escritos. Contabilizando as intervenções em reuniões e/ou o envio de
contributos escritos podemos afirmar que se envolveram representantes de cerca de 130
entidades. Destas entidades, um quarto eram provenientes da Administração Pública Local, um
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quarto de associações (empresariais, setoriais e territoriais) e quase um quinto de instituições
do sistema de ensino superior e investigação da região (Universidades, Institutos Politécnicos
ou Centros de investigação).
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