Programa Operacional Regional do Centro - CENTRO 2020
O Programa Operacional da Região Centro, para o período 2014-2020 (CENTRO 2020), tem como base
uma estratégia de desenvolvimento regional partilhada e construída através de uma forte mobilização
de todos os parceiros regionais.
Com a aplicação dos fundos comunitários inscritos no Programa Operacional, a Região Centro ambiciona
tornar-se Innovation Follower (segundo o Regional Innovation Scoreboard que fornece uma abordagem
comparativa do desempenho das regiões europeias em termos de inovação), representar 20% do PIB
Nacional e convergir para os níveis de produtividade nacional, diminuir em 10% as assimetrias territoriais,
ter 40% da população jovem com formação superior e ter uma taxa de desemprego inferior a 70% da
média nacional.
A Região Centro terá, assim, como prioridades, até 2020, sustentar e reforçar a criação de valor e a
transferência de conhecimento, promover um tecido económico responsável, industrializado e
exportador, captar e reter talento qualificado e inovador, reforçar a coesão territorial, estruturar uma
rede policêntrica de cidades de média dimensão dar vida e sustentabilidade a infraestruturas existentes e
consolidar a capacitação institucional.
O Programa é, ainda, um instrumento decisivo para a concretização da Estratégia de Especialização
Inteligente definida na Região Centro (RIS3), que funcionará como um elemento racionalizador dos
investimentos a apoiar, seja na concretização das prioridades da competitividade (I&D e inovação), seja
na concretização de três objetivos transversais, que assumem especial relevância na estratégia regional:
coesão territorial, política de cidades e sustentabilidade e uso eficiente de recursos.
Na RIS3 foram identificadas quatro Plataformas de Inovação – 1. soluções industriais sustentáveis; 2.
valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais; 3. tecnologias ao serviço da qualidade de
vida; e 4. inovação territorial – que constituem áreas de interligação de 11 domínios diferenciadores
regionais: domínios temáticos, que correspondem a capacidade de produção de conhecimento científico
e tecnológico e/ou a dinâmicas produtivas instaladas de grande sucesso e/ou promissoras (Agricultura,
Floresta, Mar, Turismo, TICE, Materiais, Biotecnologia, e Saúde e Bem-Estar); e domínios transversais
(Produtividade Industrial Sustentável, Eficiência Energética, Inovação Rural) que correspondem a
prioridades tributárias dos desafios em matéria de economia verde e de baixo carbono, e dos desafios da
coesão territorial.
O novo Programa Operacional da Região Centro mobiliza 9 objetivos temáticos e 27 prioridades de
investimento, estruturando-se em 9 Eixos Prioritários:



Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)



Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)



Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)



Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)



Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)



Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)



Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)



Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)



Reforçar a rede urbana (CIDADES)

