Diagnóstico Prospetivo da Região Centro
( pr im eir os c o ntr i bu t os )

1. Introdução
O documento que agora se apresenta reflete o trabalho já conduzido pela CCDRC no
sentido de preparar uma estratégia de desenvolvimento regional para o futuro do
Centro de Portugal - CRER 2020. Trata-se porém ainda de matéria em curso de
consolidação e debate, devendo por isso mesmo estes conteúdos ser tidos como não
definitivos ou finais, uma vez que diferentes agentes regionais estão a ser mobilizados
para o processo e irão apresentar contributos relevantes até ao final do mês de Março.
CRER no CENTRO de PORTUGAL 2020 apresenta neste contexto um duplo sentido,
de acreditar e mobilizar o CENTRO de PORTUGAL, mas igualmente de assumir como
desígnio central a geração de valor acrescentado decorrente da afirmação de um
modelo de Competitividade Responsável, Estruturante e Resiliente (CRER), cujos
significados serão detalhados na Secção 3.
O presente documento parte de um Diagnóstico e dos principais Constrangimentos
encontrados na Região Centro, à luz das prioridades assumidas para 2014-2020,
abordando os tópicos essenciais no contexto da Estratégia Regional delineada, que se
encontra naturalmente alinhada quer com os objetivos da estratégia EUROPA 2020
quer com as correspondentes prioridades assumidas a nível nacional.
Este diagnóstico suporta os elementos centrais da Estratégia de Desenvolvimento
Regional sugerida para o CENTRO de PORTUGAL ao longo do período temporal
2014-2020, que se desdobra através da consideração de um Desígnio Central, da
Correspondente Ambição, da identificação de Prioridades Estratégicas Nucleares,
bem como de Domínios Diferenciadores, remetendo depois, do ponto de vista de
operacionalização, de forma consistente, para um conjunto de Eixos de Intervenção,
que se repartem por Linhas de Ação a adotar para 2014-2020.
Fica assim estabelecida, do ponto de vista conceptual, uma arquitetura de
Desenvolvimento Regional, que se desdobra através de múltiplas camadas, desde a
sua definição até à correspondente operacionalização, conforme se ilustra
esquematicamente (Figura 1).
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Figura 1. Arquitetura de Desdobramento da Estratégia de Desenvolvimento Regional.
Em conformidade com a essência do Desenvolvimento Regional, da Política de
Coesão da União Europeia e do Princípio da Subsidiariedade, trata-se de uma
Estratégia de Desenvolvimento Regional que está a ser trabalhada com a mobilização
ativa dos cidadãos e agentes locais, sub-regionais e regionais, tendo em devida conta
as fortes especificidades da Região Centro, mas dentro de uma morfologia que
assegura, por um lado, a coerência interna de todas as opções tomadas (Anexo A),
mas igualmente um forte alinhamento, de acordo com os modelos de governação
multinível, face às prioridades nacionais assumidas para 2014-2020, bem assim como
face à Estratégia EUROPA 2020 (Anexo B).
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2. Diagnóstico e Principais Constrangimentos Regionais
Nesta secção apresenta-se uma descrição da situação atual da Região Centro
relativamente aos aspetos considerados mais relevantes à luz das prioridades
assumidas para 2014-2020, incorporando igualmente uma análise dos principais
constrangimentos e assimetrias registadas no CENTRO de PORTUGAL (uma matriz
SWOT é apresentada no Anexo C), e, a concluir, uma descrição organizada de modo
a facilitar a compreensão das propostas a desenvolver no futuro, enquadradas no
respetivo Plano de Ação Regional.
De modo a contextualizar a informação disponibilizada, importa porém ter em
consideração o panorama geral de enquadramento da Região Centro no contexto
nacional, o que se procura aqui efetuar, de forma muito resumida (Figura 1). Trata-se
de uma região que incorpora 100 concelhos, a que corresponde uma área de 28.199
km2, a segunda maior ao nível das NUTS II de Portugal (superada apenas pelo
Alentejo), com uma fronteira terrestre internacional de 270 km e um perímetro de linha
de costa de 279 km, apesar de ter também grande incidência de áreas de altitude,
sobretudo no interior.
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Figura 1. A Região Centro no contexto nacional.
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Como se pode constatar, o CENTRO de PORTUGAL equivale a uma realidade que
representa entre 1/5 e 1/3 de Portugal, dependendo da perspetiva adotada, tornandose desde logo evidente, a partir dos elementos ilustrados que:
1) A sua capacidade de criação de riqueza é inferior à que deveria
corresponder à respetiva população, sendo premente alcançar uma
convergência a este nível (a Região Centro possui 22% da população mas
gera apenas 18,6% da riqueza nacional);
2) Apresenta uma vocação exportadora situada acima da média nacional, com
um saldo positivo da balança comercial de bens (infelizmente nem o INE
nem a AICEP apresentam valores regionalizados das importações e
exportações de serviços), o que é bem evidenciado ao representar 20% das
exportações de bens mas apenas 18,6% do PIB, uma realidade que
importa ver ainda mais reforçada e alavancada em 2014-2020.
Estes aspetos serão mais adiante aprofundados, o mesmo sucedendo com a
caracterização das fortes assimetrias e enormes diversidades de base territorial que é
possível encontrar na Região Centro, que o tempo não tem conseguido esbater, ainda
que existam também ótimos exemplos de concretização prática da Coesão Territorial,
tema consagrado no Tratado de Lisboa a ter em particular atenção no período de
2014-2020, pois é uma realidade com particular incidência no CENTRO de
PORTUGAL, carecendo por isso de abordagens específicas neste contexto
geográfico, e correspondente Plano de Ação Regional.

2.1 Situação face à Estratégia Europa 2020
Como é sabido, a estratégia EUROPA 2020 procura congregar todos os Estados
Membro da União Europeia, e as suas Regiões, ao longo da próxima década, em
torno de uma trajetória de Crescimento assente nas seguintes prioridades comuns e
partilhadas: (a) o conhecimento e a inovação, para que o crescimento seja Inteligente;
(b) uma economia de baixo carbono em termos de recursos e competitiva, para que o
crescimento seja Sustentável; (c) uma economia com altas taxas de emprego e que
assegure a coesão social e territorial e o aumento das qualificações e a luta contra a
pobreza, para que o crescimento seja Inclusivo.
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Estas prioridades traduzem-se em cinco metas, assumidas a nível europeu, com
objetivos depois desdobrados ao nível de cada país, incluindo no caso de Portugal os
valores que constam do PNR-Plano Nacional de Reformas (entre parênteses
apresentam-se os resultados a alcançar por Portugal até 2020):
1.

Empregabilidade: 75% da população com idade compreendida entre os 20
e os 64 anos deve estar empregada (75%);

2.

Intensidade em Investigação e Desenvolvimento (I&D): 3% do PIB da UE
deve ser investido em despesas de I&D (2,7% a 3,3%);

3.

Nível de educação: a taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a
10% e pelo menos 40% da população dos 30 aos 34 anos deve ter
formação superior concluída (10% e 40%, respetivamente);

4.

Inclusão social: 20 milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao
risco de pobreza e de exclusão (200.000);

5.

Clima e energia: cumprimento dos objetivos em matéria de clima e energia
“20/20/20”, com o consequente aumento da eficiência energética em 20%,
redução das emissões de gases com efeito estufa em 20%, face aos níveis
de 1990 (30% se as condições o permitirem), e aumento para 20% da
presença de energias renováveis no consumo final (redução do efeito de
estufa em 1%; 31% de energias renováveis; aumento da eficiência
energética em 20%).

O posicionamento da Região Centro, face a algumas destas metas, de acordo com os
dados regionalizados mais recentes disponíveis, é resumido na Tabela 1.

INDICADORES

CENTRO PORTUGAL

UE

META UE
2020

UNIDADE

ANO

Taxa de emprego da população dos 20 aos 64 anos

%

2011

71,1

69,1

68,6

75,0

Despesa em I&D (peso no PIB)

%

2009

1,25

1,64

2,02

2,7% a 3,3%

População dos 30 aos 34 anos com ensino superior
completo

%

2011

27,7

28,6

34,6

40,0

Tabela 1. Posicionamento da Região Centro nalgumas das metas da Estratégia
EUROPA 2020.
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No que se refere à empregabilidade, tendo em conta o indicador proposto, ou seja, a
taxa de emprego dos indivíduos entre os 20 e os 64 anos, a Região Centro tem vindo
a regredir, registando uma taxa de 71,1% em 2011, quando esse valor era de 77,2%
em 2008 (tendência semelhante ao que se verifica no resto do país e na própria União
Europeia). Porém, importa registar que a Região Centro tem sido sistematicamente
capaz de garantir taxas de desemprego inferiores à média nacional, sendo, mesmo em
tempos de dificuldade, a região de Portugal que apresenta uma menor taxa de
desemprego.
No que respeita às áreas da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), com
particular enfoque para esta última vertente (Inovação), os dados relativos à última
edição do Regional Innovation Scoreboard (2012) mostram que a Região Centro
(Figura 2) passou a situar-se entre as 100 regiões mais inovadoras da Europa, tendo
vindo a melhorar de forma sistemática o seu desempenho ao longo dos últimos anos,
surgindo pela primeira vez no grupo das regiões consideradas “Innovation Follower”.

Figura 2. Categorias de Regiões Europeias em matéria de inovação de acordo com os
resultados do Regional Innovation Scoreboard (2012).
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Porém, a situação vivida na Região Centro ainda não é satisfatória no que diz respeito
aos volumes de investimento efetuado em Investigação e Desenvolvimento (I&D),
manifestamente aquém do necessário, quer por parte das empresas, quer por parte do
setor público, sendo essencial que em 2014-2020 sejam esbatidas as fortes
assimetrias nacionais registadas a este nível, conforme ilustrado (Figura 3), sendo
essencial que o CENTRO de PORTUGAL venha a representar 20% do total
nacional de investimento em I&D.
Portugal estava em 2009 muito longe da meta estabelecida para o país e para a União
Europeia, registando um valor de despesa em I&D que representava apenas 1,6% do
PIB nacional (0,7% do setor público e 0,9% do setor privado). Na Região Centro, em
2009, a despesa em I&D correspondeu a 1,3% do PIB (0,7% do setor público e 0,6%
do setor privado).

Figura 3. Valores percentuais do investimento nacional em I&D que correspondem às
Regiões Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.
Em termos dos níveis de educação pretendidos, e de qualificação das populações, as
regiões portuguesas encontram-se ainda muito distantes dos valores de abandono
escolar precoce assumidos como objetivos para 2020, havendo também neste
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indicador um forte distanciamento da Região Centro e das restantes regiões de
Portugal face à esmagadora maioria das nações que integram a União Europeia.
O nosso país está longe da meta de 10%, a alcançar até 2020 (o valor nacional de
abandono escolar era de 23,2% em 2011), mas é de referir o progresso verificado,
pois ao longo de uma década houve uma quebra neste valor de 44,2% (2001) para
23,2% (2011). A Região Centro apresentava em 2011, nesta vertente, um
desempenho melhor do que a média nacional (20,5% versus 23,2%).
Outra das metas assumidas para 2020, em termos de capital humano, é a
percentagem de população jovem (dos 30 aos 34 anos) que deverá possuir
habilitações literárias ao nível do ensino superior, cifrada em 40%. Em 2011 a Região
Centro apresentava neste indicador um valor de 27,7%, portanto ainda muito distante
do objetivo assumido, sendo que em Portugal fica apenas aquém da região de Lisboa
e Vale do Tejo neste indicador.
Informação adicional, relacionada com o posicionamento da Região Centro num
conjunto mais alargado de indicadores, é apresentada no Anexo D.

2.2 Constrangimentos e Assimetrias Regionais
A

fim

de

identificar

os

principais

estrangulamentos

que

se

colocam

ao

desenvolvimento de um modelo de Competitividade Responsável, Estruturante e
Resiliente (CRER) na Região Centro, foram feitos levantamentos dos aspetos
considerados mais relevantes, incluindo a elaboração de uma análise SWOT
(resumida no Anexo C), apresentando-se aqui somente uma síntese dos Principais
Constrangimentos e Assimetrias Regionais que precisam de ser combatidos ao longo
de 2014-2020, à luz da estratégia de Desenvolvimento Regional delineada, por forma
a alcançar crescentes níveis de Desenvolvimento Regional e Coesão Territorial,
apresentados de forma telegráfica, repartindo-se entre Fraquezas, Ameaças e
Assimetrias Regionais.
Entre as principais Fraquezas identificadas na Região Centro, à luz da estratégia de
desenvolvimento regional assumida, apontam-se as seguintes:
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 Debilidades estruturais ao nível do tecido produtivo, constituído por unidades
de reduzida dimensão (cerca de 70% são microempresas), com baixa
intensidade em tecnologia e inovação, ainda que se estejam a registar
progressos através de um conjunto de empresas de nova geração, havendo
ainda necessidade de fazer com que as empresas que já apostam na inovação
avancem agora para montante, por via de investimento em I&D.
 Crescimento preocupante do desemprego (12,5%), apesar de este ser o valor
mais reduzido de todas regiões de Portugal, com particular incidência nos
jovens (39,7%).
 Baixa qualificação dos trabalhadores e dos empresários, o que dificulta a
capacidade de adaptação das empresas a novas realidades, em constante e
acelerada mudança.
 Baixa qualificação da população (cerca de 70% apenas possui a escolaridade
básica), o que dificulta a obtenção de maiores níveis de produtividade da mãode-obra.
 Elevado abandono escolar e insuficiente oferta de formação dual, o que
penaliza a capacidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho.
 Insuficiente nível de despesa em I&D (1,3% do PIB em 2009), em especial por
parte das empresas (0,6%).
 Insuficiente predisposição dos cidadãos, das empresas, das organizações
públicas e privadas para apostas mais consolidadas em IDI, apesar dos
progressos registados.
 Baixo nível de formação superior dos jovens, ainda muito aquém dos objetivos
inerentes à Estratégia EUROPA 2020 nesta vertente;
 Número insuficiente de doutorados e investigadores absorvidos pelas
empresas e outras organizações que não as próprias instituições de ensino
superior.
 Baixa utilização das TIC a nível regional, quer pelas famílias (apenas 54,9% da
população da Região Centro utiliza internet), quer pelas empresas (em
particular no que se refere ao comércio eletrónico).
 Elevados desperdícios de energia ao nível dos edifícios e espaços públicos,
das empresas e das famílias, e baixa produção descentralizada de energias
alternativas, com particular destaque para a solar, eólica e biomassa, havendo
necessidade de apostar crescentemente na eficiência energética, com
exemplos convincentes dados pela Administração Pública.
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 Nível preocupante de população em situação de pobreza e exclusão social,
nomeadamente em resultado do desemprego, do envelhecimento populacional
e do isolamento ou desagregação familiar, quer em zonas urbanas quer em
zonas rurais.
 Problemas estruturais graves ao nível da gestão sustentável das florestas (falta
de cadastro, abandono dos espaços rurais, diminuição abrupta da área de
pinho, insuficientes instrumentos de proteção e defesa contra riscos naturais) e
muito baixa rentabilização económica da larga mancha florestal existente na
Região Centro.
 Fragilidades relacionadas com a prevenção e gestão de riscos associados às
alterações climáticas, nomeadamente ao nível da proteção do litoral, das zonas
sujeitas a cheias e a incêndios florestais.
 Património natural e cultural em risco de degradação irreparável, decorrente da
sobreutilização,

do

abandono

ou

da

ausência

de

investimentos

de

recuperação, regeneração e viabilização desse mesmo património.
 Problemas ambientais resultantes da quantidade de resíduos industriais
produzidos regionalmente que ainda não encontra soluções de tratamento e
destino final adequadas.
 Focos acentuados de poluição em alguns dos recursos hídricos da Região
Centro, devido à pressão urbana, industrial e pecuária que se faz sentir.
 Burocracia, demora e reduzida qualidade de determinados serviços públicos
prestados aos cidadãos e às empresas, com desadequada distribuição
territorial das correspondentes organizações da administração pública
desconcentrada e lacunas de coordenação entre serviços, cujos domínios
geográficos de intervenção raramente são convergentes entre si.
 Fragilidade de determinados atores e agentes locais, sub-regionais e regionais,
em especial no que concerne a lógicas de parceria, associativismo e trabalho
em rede, decorrente da sua pequena dimensão, limitação dos recursos
humanos qualificados, insuficiente capacidade tecnológica e falta de
cooperação interinstitucional, que importa reforçar substancialmente.
 Pequena dimensão, à escala europeia, e deficiente organização territorial de
interligação entre as cidades da Região Centro, com abandono e degradação
das zonas históricas mais centrais, crescimento desarticulado das zonas
periféricas e problemas crescentes de mobilidade e gestão de infraestruturas,
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havendo que converter o policentrismo do CENTRO de PORTUGAL numa
verdadeira oportunidade.
 Assimetrias de desenvolvimento intra-regionais acentuadas, nomeadamente
em termos de distribuição do tecido produtivo, das atividades geradoras de
emprego e de nível de rendimento, das dinâmicas demográficas e dos
indicadores de bem estar, devendo a Coesão Territorial ser considerada uma
prioridade central no futuro da Região Centro.
 Existência de espaços sub-regionais com problemas específicos, decorrentes
do declínio de certas atividades e setores produtivos e de problemas
económicos e sociais próprios de zonas marcadamente rurais, com
necessidade de consolidação dos espaços de afirmação do intermunicipalismo.
 Insuficientes ligações logísticas da Região Centro ao exterior de âmbito
multimodal, ferro-marítimo e rodoviário, com particular destaque para a
ausência de uma ligação ferroviária de prestação elevada (vocacionada para
mercadorias) no eixo Aveiro – Salamanca – Valladolid.
 Existência de lacunas ao nível da rede de infra-estruturas logísticas, da sua
ligação às redes de transportes e da sua capacidade de oferta de serviços
avançados às empresas, importando reforçar os modos ferroviários de
transporte de mercadorias.
 Ausência de um aeroporto regional, que possa canalizar movimentos de
passageiros para os principais pólos turísticos e económicos, melhorando a
atratividade do Centro de Portugal na captação de talento e de investimento
direto estrangeiro.
 Debilidades em termos de acessibilidades rodoviárias estruturantes do
território, à escala regional, com particular destaque para as ligações
Coimbra/Covilhã, IC6/IC7 e ligações a algumas das mais fortes Áreas de
Acolhimento Empresarial da Região Centro.
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Entre as principais Ameaças identificadas na Região Centro, à luz da estratégia de
desenvolvimento regional assumida, apontam-se as seguintes:
 Modelo de desenvolvimento ainda bastante baseado em atividades de trabalho
intensivo

e

assentes

em

baixos

custos

unitários

de

mão-de-obra,

comprometendo a prazo a competitividade económica da Região Centro num
contexto de economia aberta.
 Envelhecimento populacional e fraca capacidade de rejuvenescimento da
população, em particular no que diz respeito a determinadas partes da Região
Centro.
 As alterações climáticas podem conduzir a situações de seca extrema e
aumento dos riscos de incêndio, cheias e inundações, o que coloca novos
desafios em termos de proteção civil, prevenção de riscos e necessidades de
adaptação da Região Centro face a estas novas circunstâncias.
 Existência de alguma descoordenação entre diversas instituições da
Administração Pública, a nível vertical, a nível horizontal e a nível dos seus
âmbitos de intervenção geográfica.
 Fraca presença de capitais estrangeiros e de IDE na Região Centro e risco de
abandono de alguns investimentos (internacionais ou nacionais) devido a um
eventual decréscimo de competitividade regional, face a outros territórios mais
atraentes do ponto de vista da captação de investimento.
 Custos de contexto elevados para as empresas, associados a processos
burocráticos em diferentes temáticas, como o licenciamento, o mercado
laboral, a fiscalidade, o contencioso e acesso financiamento, ainda que
nalguns casos com vias de progresso e de simplificação promissoras.
 Desajustamentos entre a oferta e procura de qualificações da mão-de-obra.
 Impacto da crise internacional e do atraso na inversão de ciclos económicos
sobre o emprego e muitos setores produtivos da Região Centro, apesar de
esta ser a que menor taxa de desemprego apresenta.
 Desemprego estrutural motivado pelo ambiente recessivo em que vivemos,
bem assim como pela estagnação da economia que se verifica em Portugal
desde o ano 2000.
 Subsistência de alguns défices de cooperação, colaboração e articulação,
dentro do setor público, do setor privado, e também nas ligações entre setor
público e setor privado.
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 Necessidade de compaginar o reduzido nível de prioridade de políticas
europeias e nacionais com a subsistência de carências ao nível de
determinados investimentos na Região Centro em termos de algumas
infraestruturas (como as relacionadas com os transportes e a logística),
imprescindíveis ao reforço da competitividade regional, bem assim como à
afirmação da Coesão Territorial enquanto prioridade regional.
Complementarmente aos constrangimentos acima enunciados, através de Fraquezas
e Ameaças, importa no contexto da Região Centro ter em especial atenção a
intensidade de assimetrias territoriais que nela subsistem, assumindo a Coesão
Territorial enquanto prioridade inequívoca do Desenvolvimento Regional para
2014-2020.
De facto, as assimetrias internas registadas nalguns indicadores, a que faremos breve
referência, evidenciam bem que se nada for feito para inverter estas realidades, a sua
persistência colocará em causa objetivos de equidade, coesão social e inclusão que
só podem ser alcançados, nesta Região Centro, através de um desenvolvimento
harmonioso e diversificado, que leve em devida conta as especificidades e enorme
diversidade de situações dos territórios do CENTRO de PORTUGAL que importa
promover.
A Região Centro representa, no total nacional, 31% da área, 32% dos municípios, um
peso populacional de 22% e um contributo para o PIB nacional de 18,6%, possuindo
no PIB per capita e no poder de compra valores que ficam aquém da média
nacional (83% e 84%, respetivamente), situação que se tem mantido estável ao longo
dos últimos anos, mas importa ver invertida, através de uma crescente convergência
face ao país.
Em termos das suas sub-regiões, perspetivadas enquanto NUTS III, verificam-se
também assimetrias claras e muito fortes entre as NUTS III do litoral e as do interior,
que o tempo não tem conseguido fazer reduzir. Com exceção do Baixo Mondego,
todas as restantes NUST III apresentam valores do PIB per capita inferiores à média
nacional, o mesmo sucedendo quanto ao índice de poder de compra.
Ao nível das dinâmicas populacionais, analisadas a partir da variação verificada entre
os censos de 2001-2011, apenas as NUTS III do Baixo Vouga, Pinhal Litoral e
Oeste registaram aumentos populacionais, não sendo contudo suficientes para
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evitar a diminuição populacional verificada nas restantes NUTS III e no conjunto da
Região Centro (-0,9%).
Analisando as diferenças sub-regionais, ainda ao nível de NUTS III, verificam-se
disparidades de cerca de 1 para 5 em termos de área, e de 1 para 10 em termos
de população, sendo que as NUTS III mais densamente povoadas (Baixo Vouga,
Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Dão-Lafões, Oeste e Médio Tejo) representam quase
metade da área (48%) e cerca de 4/5 da população residente na Região Centro.
Do mesmo modo, uma análise do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional
(ISDR)1 revela a existência de claras assimetrias intra-regionais no CENTRO de
PORTUGAL. Apesar do padrão territorial ser distinto, consoante a vertente do
desenvolvimento que se analisa, as sub-regiões com maior índice global de
desenvolvimento estão localizadas, na sua maioria, no litoral da Região Centro
(Baixo Vouga e o Pinhal Litoral).
A competitividade é a componente em que é mais notória a contraposição entre um
melhor desempenho observado nas sub-regiões do litoral e um desempenho menos
favorável nas sub-regiões do interior, sendo o Baixo Vouga a única NUTS III da
Região Centro a registar um índice de competitividade superior à média
nacional. Nas últimas posições, de acordo com esta vertente de análise, encontramse várias NUTS III contíguas do interior da Região Centro: Serra da Estrela, Pinhal
Interior Sul, Beira Interior Sul, Beira Interior Norte, Pinhal Interior Norte e Cova da
Beira.
No que se refere à coesão, os dados disponíveis pretendem refletir o acesso da
população a equipamentos e serviços básicos coletivos, o nível de inclusão social e
grau de eficiência das políticas públicas que pretendem melhorar a qualidade de vida
das populações. Neste contexto, a Região Centro evidencia menores assimetrias
territoriais, embora existam ainda 3 subregiões NUTS III situadas abaixo da média
nacional (Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul e Dão Lafões).
Relativamente à qualidade ambiental, assiste-se a um padrão territorial relativamente
equilibrado, e tendencialmente invertido face ao revelado na competitividade, pois

1

O ISDR foi desenvolvido, em parceria, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Departamento de Prospetiva
e Planeamento (DPP). O indicador sintético assenta numa estrutura tridimensional em que o desenvolvimento global de
cada região, expresso no índice global, resulta dos desempenhos regionais em três componentes: competitividade,
coesão e qualidade ambiental. A informação mais recente deste indicador reporta a 2009.
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praticamente todas as NUTS III do litoral se situam abaixo da média nacional (Baixo
Vouga, Baixo Mondego, Oeste e Médio Tejo).
Para enfrentar os desafios de 2014-2020 defende-se uma alteração significativa de
configuração das NUTS III da Região Centro, em conformidade com proposta
apresentada já pela CCDRC ao Governo, por forma a encontrar sub-regiões dotadas
de massa crítica, dinamismo empresarial e presença de valências de ensino superior,
ingredientes imprescindíveis na construção dos modelos de competitividade e de
reforço da coesão territorial assumidos.
Porém, o estudo da diversidade de realidades territoriais, especialmente vincadas no
CENTRO de PORTUGAL, obriga a que este tema seja equacionado não somente a
nível das sub-regiões NUTS III, mas igualmente através de uma análise mais fina do
ponto de vista de malha geográfica, efetuada ao nível dos 100 concelhos que integram
a Região Centro.
De forma simplificada, um primeiro retrato a este nível de análise pode desde logo ser
obtido caracterizando a variação da população residente entre os dois últimos
momentos censitários e o poder de compra per capita, a nível concelhio, evidenciando
quatro quadrantes, decorrentes de um determinado concelho se situar acima ou
abaixo da média regional, em ambos os indicadores (Figura 4).
Destaca-se portanto que praticamente metade do número dos Municípios da
Região Centro ainda evidencia problemas de atratividade populacional e
económica, concentrando-se nos territórios de baixa densidade, sobretudo no interior
da Região Centro (Beira Interior Norte e Sul, Pinhal Interior Norte e Sul, Serra da
Estrela e Dão Lafões).
Quanto ao poder de compra per capita, deve, no entanto, ser referido que a
distribuição deste indicador aponta para uma diminuição das assimetrias entre os
municípios do CENTRO de PORTUGAL registada ao longo dos últimos anos (o valor
médio dos desvios, face ao valor médio regional, passou de 40%, em 1993, para 23%,
em 2009).
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Figura 4. Mapeamento de atratividade dos 100 concelhos da Região
Centro de acordo com dinâm icas populacionais e índice de poder de
compra.

Verifica-se portanto que existe uma grande diversidade intermunicipal quando se
pretende aferir da sua atratividade territorial, compreendendo 48 concelhos de
reduzida atratividade (abaixo da média em ambos os indicadores), 16 concelhos de
média atratividade (acima da média num dos indicadores), e 36 concelhos que
apresentam elevada atratividade territorial (acima da média em ambos os indicadores).
Levando esta análise um pouco mais longe, e tendo como inspiração igualmente o
modelo proposto pela União Europeia, ao assumir para efeitos de Política de Coesão a
existência de três tipos diferentes de Regiões, do ponto de vista de Coesão Territorial
foram feitos diferentes tipos de estudos, essencialmente concordantes entre si, com
base num número variável de critérios e ponderações, sendo que a consistência de
conclusões alcançadas nos leva a advogar a adopção de uma proposta que não difere
muito da abordagem mais simples, acima retratada, no sentido de sugerir que no
período 2014-2020, do ponto de vista de diferenciação de determinadas políticas, na
adoção de abordagens centradas na Coesão Territorial e na identificação de eventuais
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medidas de descriminação positiva seja considerada uma configuração dos 100
concelhos que, nos termos referidos, corresponde à existência de Concelhos da
Competitividade (38), Concelhos de Transição (18) e Concelhos da Coesão (44),
conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5. Proposta de enquadramento dos 100 concelhos da Região Centro enquanto
Concelhos da Coesão, de Transição e da Competitividade.

Fica assim especialmente claro que comprovadamente o futuro do Desenvolvimento
Regional para 2014-2020, no CENTRO de PORTUGAL, não pode nem deve deixar
de assumir como prioritária a temática da Coesão Territorial, nem tão pouco
deixar de ter em consideração as fortes assimetrias existentes, bem como a enorme
diversidade que caracteriza a Região Centro, a qual, desde que devidamente
potenciada, representa justamente uma das suas maiores virtudes diferenciadoras.
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2.3 Análise por Áreas Chave
Depois de efetuadas análises de índole mais global, alinhadas com as prioridades de
Desenvolvimento Regional assumidas para 2014-2020, nesta Subsecção apresenta-se
informação adicional, organizada de acordo com um conjunto de Áreas Chave,
devidamente assinaladas através de títulos que acompanham o correspondente texto.
Existe uma larga experiência acumulada na Região Centro de definição e

Especialização
Inteligente

implementação de estratégias de investigação e inovação que envolvem o sistema
científico e tecnológico e o tecido empresarial, desde a conceção dos planos até à sua
execução e avaliação. Este é um ativo regional fundamental para reforçar as sinergias
entre as instituições do Sistema Científico e Tecnológico e a sociedade, à luz das
actuais prioridades. Ao mesmo tempo que se aposta num reforço de interligação
igualmente no contexto específico de alguns domínios diferenciadores, onde a Região
Centro apresenta elevado potencial e resultados muito interessantes a nível
internacional (como a atividade agrícola e florestal, o mar, o turismo, as TICE, os
materiais, a biotecnologia e a saúde e bem estar). Pretende-se desta forma concretizar
também uma Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3), que se venha a refletir
igualmente num acréscimo ainda mais sólido do saldo da balança comercial da Região
Centro e no reforço da participação da economia regional no produto nacional.
Fazendo com que tal Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) seja parte
integrante, de forma consistente, de uma verdadeira Estratégia de Desenvolvimento
Regional para 2014-2020, onde se enquadra.
Relativamente aos principais sistemas produtivos territoriais, devemos destacar que a
economia regional está estruturada num mosaico de sistemas produtivos territoriais,
nem sempre tão articulados entre si como seria desejável. Esses sistemas podem ser
agrupados de forma esquemática como se segue:
 Atividades dependentes sobretudo de recursos locais
Atividades ligadas ao setor primário que são baseadas nos recursos naturais da
Região Centro e que importará valorizar cada vez mais. É o caso da agricultura, da
silvicultura, da pesca e da extração de rochas e minerais, bem como da transformação
de minerais não metálicos, como sejam as indústrias da cerâmica e do vidro
(utilizando as argilas e o caulino disponíveis) ou ainda a produção de cimento. As
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atividades ligadas à floresta (indústrias como sejam a indústria da madeira ou a
fabricação de pasta de papel e papel). Aqui se incluem ainda as atividades
relacionadas com o mar, que estão ainda pouco exploradas, apesar da relevância dos
portos de pesca (Peniche, Figueira e Ílhavo) e da dimensão nacional de que se
reveste a pesca e processamento do bacalhau, centrada em Ílhavo. Importa
consolidar, através de uma nova geração de apostas, algumas delas já instaladas com
muitos bons exemplos de sucesso, a contribuição deste tipo de atividades para a
criação de riqueza económica e postos de trabalho na Região Centro.
 Atividades dependentes sobretudo de tecnologia
Destacam-se porventura neste tipo de enquadramento a metalomecânica, os moldes e
os materiais em geral (onde a Região Centro representa já um território de referência).
É de referir que estas atividades estão concentradas em áreas de localização
industrial específicas (os moldes e plásticos na Marinha Grande e a metalomecânica
em Águeda), o que pode potenciar cooperação tecnológica ou alianças estratégicas,
aproveitando lógicas de proximidade e a criação de serviços técnicos especializados
(I&D, informação, formação, logística, resíduos industriais), capazes de gerar
externalidades positivas nestes locais e de garantir as condições necessárias ao
desenvolvimento e à competitividade industrial.
 Domínios diferenciadores dependentes sobretudo do conhecimento
Neste âmbito merecem ser distinguidos os domínios cada vez mais diferenciadores da
economia regional, que englobam a Agricultura e as Florestas, o Mar, o Turismo, as
TICE (Tecnologias de Informação Comunicação e Eletrónica), os Materiais, a
Biotecnologia, a Saúde e o Bem-Estar.
Nestes sete domínios diferenciadores existem diversos casos concretos de
dinamismo, conhecimento acumulado, potencial de criação de novo conhecimento e
recursos instalados que nos fazem realisticamente acreditar no potencial de crescente
afirmação dos mesmos, especialmente quando alinhados em torno de uma Estratégia
de Especialização Inteligente, enquanto elementos de suporte à competitividade e
afirmação da Região Centro na Europa e no Mundo.
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Figura 6. Evolução do Quociente (expresso em %) entre Exportações e
Importações de Bens para a Região Centro e Portugal.

Todas estas atividades contribuem de forma decisiva para que a Região Centro tenha
apresentado sustentadamente uma balança comercial de bens superavitária (Figura
6), contrariamente ao que sucede com o todo nacional. Apesar das atividades
baseadas na produção (e comercialização) de bens transacionáveis evidenciarem uma
forte dinâmica, sendo fundamentais para a capacidade exportadora e de criação de
emprego da região, reconhece-se que existe amplo espaço a percorrer para a criação
de sinergias entre atividades e para potenciar a participação em redes de inovação e
de criação de emprego mais qualificado, alavancando a forte componente exportadora
que a Região Centro se orgulha de possuir já hoje em dia.
A Região Centro tem apostado nas atividades económicas ligadas ao Turismo,
nomeadamente nas áreas de menor densidade populacional, tirando partido da
riqueza e da diversidade dos seus recursos endógenos, que permitem valorizar
algumas marcas turísticas de renome nacional e internacional. Esse esforço é da
maior importância e deverá ser ainda mais acentuado no futuro, nomeadamente no
que se refere ao turismo natureza, turismo aventura, turismo cultural e turismo
religioso (onde Fátima ocupa espaço de destaque), tirando igualmente partido do
artesanato, da gastronomia (onde as confrarias desempenham um papel relevante,
liderado na Região Centro), do espólio etnográfico e cultural existente, vertentes que
importa revitalizar, promover e recuperar. No turismo cultural é de grande importância
a oferta regional de património construído classificado e, mais recentemente, a
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recuperação de grupos de imóveis com interesse patrimonial, que importa prosseguir,
bem como o que respeita ao património representado por exemplos de sucesso, como
é o caso das aldeias históricas, das aldeias de xisto ou do património judaico. O
turismo residencial e o turismo de saúde são também vertentes que se revestem do
maior interesse, que se devem explorar bastante mais em 2014-2020, face à
qualidade da oferta dos empreendimentos e do nível de prestação dos cuidados de
saúde e bem estar que o CENTRO de PORTUGAL consegue reunir, onde o
termalismo assume também um papel de relevo.2
A Região Centro absorve 14,1% da capacidade de alojamento disponível no país
(6,7% da capacidade de alojamento das sub-regiões do interior e 7,4% das quatro
NUTS III do litoral) e atrai 15,8% dos hóspedes (embora apenas representem 10,3%
do total das dormidas nacionais). Segundo dados de 2011, a estada média da região é
de 1,8 noites (face a uma média nacional de 2,8), o que levanta um desafio evidente
no que se refere aos esforços de promoção e de criação de maior atratividade,
complementaridade e diversidade na oferta dos produtos turísticos, devidamente
articulados através de pacotes de oferta que possam fazer aumentar as estadas
médias, coligando também o turismo com realidades endógenas complementares,
associadas a cada território em concreto.
Em 2011, o PIB gerado na Região Centro foi de 31,8 mil milhões de euros,
representando 18,6% do PIB nacional, constituindo-se como a terceira região do país,
a seguir a Lisboa e ao Norte, em termos do contributo para o PIB nacional. O PIB
regional melhorou entre 2009 e 2010 (2,1%) e sofreu um agravamento em 2011
(-0,7%), tendo, no entanto, sido a região com o decréscimo menos acentuado no
contexto de crise vivido em 2011. O PIB/habitante representa 83% da média do país
(mantendo-se como uma das regiões mais afastada da média nacional), encontrandose valor equivalente no que diz respeito ao índice de poder de compra, cuja média na
Região Centro corresponde a 84% da média a nível nacional. Este PIB regional
decorre da atividade de 22% das empresas portuguesas, que são as que se situam na
Região Centro, um tecido económico onde a esmagadora maioria das empresas
existentes (96%) possui menos de 10 trabalhadores.

2

A constituição recente do grupo glamhealth medical services é apenas um exemplo do cluster de atividades de saúde
e bem estar possível de agregar na região.
CONTRIBUTOS PARA A PREPARAÇÃO DO NOVO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014 – 2020

21

Em termos do Ensino Superior, dos processos e dos centros de transferência do
conhecimento, a Região Centro encontra-se relativamente bem servida, com um
conjunto importante de Instituições de Ensino Superior (incluindo 3 universidades
públicas e 6 institutos politécnicos públicos), um número elevado de unidades de
investigação (algumas delas reconhecidas pela sua excelência, mesmo a nível
internacional), e um leque alargado de instituições que promovem a inovação e a
transferência de tecnologia para a indústria (centros tecnológicos, incubadoras de
empresas e uma rede sólida de parques de ciência e tecnologia). Estas infraestruturas
abarcam assim múltiplos domínios da ciência e da tecnologia (saúde e ciências da
vida, biotecnologia, informática e telecomunicações, agroalimentar, floresta, indústrias
criativas, materiais, etc.). Dispõe assim a Região Centro de um conjunto significativo
de estruturas de apoio às atividades produtivas, sua constante renovação e inovação
(aspeto particularmente importante tendo em conta a pequena dimensão média das
empresas – micro e pequenas empresas), sendo de sublinhar o modo como estas
infraestruturas de suporte às transferências do conhecimento se tem vindo a
consolidar no terreno, de modo igualmente harmonioso do ponto de vista da sua
repartição geográfica (Figura 7).

 9 instituições de ensino superior
 86 mil alunos do ensino superior
 12 incubadoras de empresas em rede
 4 centros tecnológicos
 6 parques de ciência e tecnologia
 4 Clusters e 5 Pólos de Competitividade
 8 PROVERE
 70.000 empresas
 Rede polinucleada de cidades médias

Distribuição Setorial e Geográfica

Figura 7. Potencial de IDI Existente na Região Centro.
Os desafios para os próximos anos sem dúvida que passarão por aumentar o número
de jovens que concluem formação superior, particularmente em áreas científicas e
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tecnológicas, pela afirmação externa da qualidade prestada e reconhecida pelos
estabelecimentos de ensino, pela sua integração frutuosa com o tecido económico, na
consolidação da competitividade dos clusters regionais e das empresas da Região
Centro, tirando partido das excelentes infraestruturas de apoio ao empreendedorismo
e à inovação já existentes, ao mesmo tempo que se reforçam os ritmos de aposta na
inovação, e em particular de aposta na I&D por parte das empresas do CENTRO de
PORTUGAL. Sem esquecer que as entidades geradoras de conhecimento devem ter
uma voz cada vez mais ativa na construção e implementação das estratégias de
desenvolvimento local, sub-regional e regional, estando por isso mesmo a ser
envolvidas

de

forma

intensa

no

presente

processo

de

planeamento

do

Desenvolvimento da Região Centro, esperando-se que o mesmo suceda ao nível das
diferentes NUTS III.
A diversidade e dinamismo de diferentes tipos de estratégias de eficiência coletiva já
concretizadas, com especial incidência na Região Centro, incluindo Clusters, Pólos de
Competitividade e igualmente projetos PROVERE (emblemáticos da relevância da
inovação quando bem aplicada a produtos endógenos e no apoio ao
desenvolvimento de ambientes rurais), evidencia todo a capacidade regional já
existente neste domínio, que urge consolidar.
Adicionalmente, e com particular incidência a nível local, as apostas de
desenvolvimento local de base comunitária, associadas aos programas LEADER,
Associações de Desenvolvimento Local e aplicações do PRODER encontram também
uma presença especialmente forte na Região Centro, que importa agora ver reforçada,
na linha dos desenvolvimentos também de inovação social e de adopção de
abordagens CLLD que se preconizam para 2014-2020.
Dentro dos Sistemas Ambientais e de Biodiversidade regionais importa realçar as
áreas classificadas relacionadas com a Serra da Estrela, a Serra da Malcata, a Serra
de Aire e Candeeiros, a Serra da Gardunha, a Serra do Açor, Sicó, Montemuro,
Caramulo3, bem como as reservas naturais das Berlengas, dos Paúis de Arzila, Madriz
e Taipal. Há ainda a destacar, enquanto património natural, sítios como Peniche/Santa
Cruz e as dunas de São Jacinto, sendo de relevar ainda um importante conjunto de
zonas de proteção especial (ZPE) para as aves selvagens, tais como as ZPE do Tejo

3

Correspondendo a espaços arborizados importantes de um duplo ponto de vista: evitar a erosão e a fixação de
carbono
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e do Douro Internacional, do Vale do Côa, da Ria de Aveiro, e, no âmbito da reserva
ecológica nacional do Estuário do Mondego, a Ilha da Murraceira (Sítio RAMSAR).
Este património natural possui um valor ambiental importante mas encerra um
potencial de recursos económicos inexplorados que importa proteger, preservar e
valorizar de forma sustentável.
Vale a pena registar a dimensão da mancha florestal existente na Região Centro,
enquanto verdadeiro pulmão de Portugal e um dos maiores, em extensão contínua, da
União Europeia.
Os grandes desafios que se colocam a propósito da prevenção de riscos e proteção
ambiental centram-se em três aspetos mais comuns – a questão dos incêndios

Prevenção de
riscos e
proteção
ambiental

(florestais e outros), das cheias e do avanço da água do mar, com a inundação de
áreas costeiras – e um menos comum, mas porventura mais difícil – os tremores de
terra.
Para lidar com estes fenómenos, que põem potencialmente em causa a qualidade vida
das pessoas, dos seus haveres e do nosso património comum, o País e a Região
Centro dispõem de uma dotação infra-estrutural significativa, que vai desde as
corporações de bombeiros (com uma enorme experiência acumulada de serviço
público na Região Centro, bem reconhecida pelas suas populações), às forças de
segurança interna, ao INEM e a outras estruturas da Saúde (rede de cuidados de
saúde primários e diferenciados), às Autarquias e ao Instituto Português do Mar e da
Atmosfera.
Existe aqui um esforço importante a fazer, sobretudo de índole preventiva, pois alguns
aspetos em causa têm a ver com fenómenos de alterações climáticas, como sejam
períodos de calor intenso (que afeta camadas populacionais mais frágeis – crianças e
idosos – e que propicia o desencadear e o desenvolvimento de grandes incêndios
florestais, com impactos significativos nas áreas classificadas, acima referidas, mas
também nas atividades agrícolas e florestais, particularmente fortes na Região
Centro), ou de chuva intensa em curtos períodos de tempo, levando a cheias e a
fenómenos de erosão intensos.
Em termos de Ciclo Urbano da Água, a Região Centro apresenta uma situação que é
em regra geral bastante satisfatória. A percentagem da população servida por
sistemas públicos de abastecimento de água é de 96% (aproximando-se da
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integralidade) e em termos de sistemas de drenagem de águas residuais 80% da
população encontra-se já coberta (face a 84% para o Continente).
Atendendo às intervenções já realizadas, os constrangimentos existentes são
pontuais, centrando-se em dois níveis: a) necessidade pontual de algumas redes
novas, para complementar a malha existente; e b) intervenções de renovação e
recuperação em redes já existentes, procurando-se com isso igualmente reduzir as
perdas registadas nas próprias redes de distribuição, ajudando a preservar a água
enquanto bem cada vez mais precioso.
No primeiro caso estarão intervenções a concretizar em áreas como os atuais Médio
Tejo, Planalto Beirão e Pinhal Interior.
Relativamente ao uso da água, note-se que ele é privilegiadamente direcionado para o
“consumo doméstico” (quer na Região Centro, quer no Continente), pelo que uma
estratégia de preservação dos recursos hídricos passará sempre pelo aumento de
eficiência dos consumos domésticos, a par de intervenções nas redes para diminuir as
atuais perdas, bastante elevadas, conforme foi já referido.
Importa fazer neste contexto referência à diversidade e importância das bacias
hidrográficas existentes na Região Centro, que serve de verdadeira reserva
estratégica de recursos hídricos, contribuindo intensamente para a produção de
energia hidroeléctrica e para o abastecimento de água em importantes centros
urbanos nacionais, incluindo Lisboa.

A Região Centro é muito bem dotada em recursos energéticos potenciais,
nomeadamente através do aproveitamento de energias renováveis, com forte
potencial de recursos endógenos e excelentes condições naturais no que respeita à
produção nos domínios hídrico, mini-hídrico, eólico, solar, energia dos oceanos,
geotermia, biomassa, biogás e biocombustíveis (albergando alguns projetos pioneiros,
à escala piloto, em vários destes domínios), com isso potenciando também a redução
dos consumos energéticos provenientes de combustíveis fósseis e a diminuição dos
impactos ambientais negativos daí decorrentes, designadamente as emissões de
efluentes gasosos que contribuem para o efeito de estufa. Por outro lado, a Região
Centro apresenta uma boa capacidade de produção de eletricidade em centrais de
cogeração, posicionando-se acima da média nacional no que se refere também a
parques eólicos aqui instalados.
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As questões associadas à eficiência energética, dados os constrangimentos, devem
ser encaradas no futuro com maior vigor, em todos os contextos - doméstico,
industrial, transportes, edifícios e espaços públicos. A promoção dos transportes
coletivos e em particular da utilização de meios de transporte ferroviário assume
especial destaque neste contexto, devendo a Administração Pública liderar, dentro de
si mesma, apostas de reforço da eficiência e otimização dos consumos de energia.
Torna-se também importante dar continuidade a vários projetos de IDI, encontrando
nichos dentro do setor das energias alternativas onde através de desenvolvimento
tecnológico seja possível obter soluções cada vez mais competitivas face a
alternativas existentes no mercado.
A centralidade geográfica da Região Centro representa um potencial estratégico no
âmbito do País, mas que não tem sido totalmente concretizado, nomeadamente
porque subsistem constrangimentos que dificultam a circulação de mercadorias, com
isso impondo igualmente condições menos favoráveis à exportação de bens
transacionáveis. Com efeito, o CENTRO de PORTUGAL, pela sua situação de
charneira entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, exerce atração para os
investimentos que as demandam a ambas ou que procuram mercados exteriores, por
via marítima ou terrestre. Alguns estrangulamentos impedem que se possam valorizar
os Transportes Sustentáveis e, concretamente, o reforço da intermodalidade ferromarítima e rodo-maritima no corredor E 804 (Portugal – Salamanca – Valladolid - Irun),
na medida em que este é o principal itinerário de trocas comerciais terrestres de
Portugal5. Recorde-se que a vocação exportadora regional ficará muito condicionada
na ausência dos investimentos na rede transeuropeia de transportes (RTE-T) e de
melhoria da mobilidade regional, com a ligação dos nós secundários e terciários à
infraestrutura da RTE-T, as quais são de resto prioridades do FEDER para 2014-2020.
Converter aquele eixo transeuropeu num eixo intermodal que racionalize o sistema
logístico e de transporte de mercadorias obriga a uma atuação simultânea em várias
frentes, importando: a) valorizar as principais plataformas logísticas intermodais
(Figura 8); b) consolidar uma ferramenta telemática de consolidação de cargas que
assegure a cooperação entre elas; c) criar uma Linha de Cabotagem / Short Sea
4

O Corredor Portugal - Irun e a Travessia Ferroviária Aveiro – Salamanca representam porventura a iniciativa mais
emblemática do Projeto MIT (Mobilidade Inovação e Território) que associa a CCDRC e a Junta de Castilla y Léon
desde 2008, com o objetivo de promover a valorização daquele Corredor, em particular ao nível da cadeia de valor das
infraestruturas e equipamentos de mobilidade e transportes construídos ou em vias de construção.
5
Hoje 98% do trânsito de mercadorias usa a estrada e esse modelo, embora não exclusivo de Portugal, é
insustentável por razões ambientais e energéticas.
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Shipping desde os portos da Região Centro em direção ao Norte da Europa, adaptada
às necessidades dos setores prioritários e eliminando grande número de veículos da
rodovia; d) criar a Travessia Ferroviária de Alta Prestação Aveiro – Salamanca –
Valladolid, vocacionada para mercadorias, de acordo com o preconizado pelo
Governo, incluindo a correspondente sinalização no contexto da iniciativa Connecting
Europe Facility.
A descrição dos fluxos internacionais de circulação de mercadorias que envolve o
Centro de Portugal (em que o modo rodoviário é largamente e excessivamente
maioritário) não deixa dúvidas quanto à necessidade de promover um muito maior
equilíbrio entre os vários modos de transporte, com significativa redução das
alternativas de transporte rodoviário, a favor dos transportes ferroviário e marítimo.
A utilização da Base Área de Monte Real como aeroporto civil, acolhendo o tráfego
aéreo de passageiros em aviões de médio porte, charters ou regulares, e envolvendo
companhias low cost, cada vez mais se justifica estar ao serviço da Região Centro,
nomeadamente para o desenvolvimento do turismo e viagens de negócios,
destacando-se aqui a sua proximidade ao Santuário de Fátima, ao losango
metropolitano Leiria – Aveiro e Coimbra – Figueira da Foz, bem como às constelações
urbanas do Médio Tejo e Oeste, bem assim como a toda a zona balnear do Litoral
Centro, desde Torres Vedras até Ovar, e o suporte da rede de autoestradas (A1, A8,
A17, A23 e A25) e de itinerários principais na sua área de influência, que
manifestamente o potencia, sendo ainda um elemento essencial de atratividade
regional no que diz respeito à captação de talento e de investimento direto estrangeiro.
O Corredor Portugal - Irun

Plataformas Logísticas no Corredor E 80

Figura 8. Ilustração da relevância do corredor Aveiro/Figueira da Foz – Coimbra –
Viseu – Guarda – Salamanca – Valladolid – Irun do ponto de vista logístico.
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Do ponto de vista portuário, à escala regional importa prosseguir uma onda de
investimentos de reforço da competitividade dos portos de Aveiro e da Figueira da
Foz, enquanto âncoras de suporte ao reforço da exportação de bens transacionáveis a
partir da Região Centro.
A Região Centro dispõe de um Sistema Urbano composto por uma rede de cidades
médias em expansão, interligadas entre si, que apresentam bons indicadores de
qualidade de vida, com preocupações de sustentabilidade cada vez mais presentes, e
uma concentração de serviços e atividades que suportam a economia regional.
Algumas destas cidades apresentam níveis de qualidade de vida muito elevados,
sendo tal facto reconhecido a nível nacional e internacional6, evidenciando resultados
decorrentes das Políticas de Cidades implementadas ao longo das últimas décadas.
Este policentrismo, devidamente balanceado, com um trabalho em rede das cidades
de média dimensão da Região Centro, constitui-se enquanto forte elemento
diferenciador e identitário do CENTRO de PORTUGAL, que urge ver potenciado e
consolidado

ao

longo

de

2014-2020,

através

de

projetos

integrados

de

Desenvolvimento Urbano Sustentável. Para que assim aconteça realmente, as cidades
da Região Centro precisam de estar cada vez mais articuladas com os seus espaços
de influência (com forte componente rural), bem como mais facilmente interligadas
entre si, pelo que são indispensáveis medidas de organização urbana e reforço da
mobilidade. As ligações rodoviárias entre Coimbra e Viseu, a consolidação do IC6/IC7
e a melhoria de acessibilidades a Áreas de Localização Empresarial relevantes na
Região Centro são a esse respeito consideradas essenciais para um funcionamento
mais eficiente do sistema urbano regional, a esta mesma escala de análise do
território, ainda que subsistam outras lacunas pontuais, ao nível dos diferentes
espaços sub-regionais.
Devem ser também aqui mencionadas as necessidades de valorizar os serviços
públicos de transporte urbano e interurbano, não só por questões de ordenamento do
espaço coletivo e benefício das zonas históricas e patrimoniais, como ainda por
motivos ambientais, por forma a apoiar a construção de uma Região Centro cada vez
menos carbono-dependente.

6

É o caso das capitais de distrito cuja qualidade de vida foi avaliada em 2012 pela DECO, onde Viseu aparece em 1º
lugar, Castelo Branco em 4º lugar, Leiria em 8º lugar e Coimbra em 10º lugar, sendo que no caso de Coimbra foi esta
cidade , também em 2012, situada no grupo das 50 melhores European Smart Cities.
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Por outro lado, existem nestes centros de média dimensão algumas disfuncionalidades
e situações de segregação socio-territorial associadas a problemas urbanos
(nomeadamente degradação do edificado, desqualificação do espaço público, débeis
acessibilidades e articulação com a envolvente, insuficiência pontual de determinados
equipamentos) e à concentração de determinados problemas sociais (como sejam o
envelhecimento e isolamento da população idosa, desemprego, criminalidade,
abandono

escolar,

pobreza,

reduzida

participação

cívica,

disfuncionalidades

familiares) que urge combater, através dos instrumentos que se venham a revelar
mais ativos e eficazes, como sejam os Contratos Locais de Desenvolvimento Social e
apostas que possam vir a integrar abordagens de inovação social, vocacionadas para
a empregabilidade e o apoio ao envelhecimento ativo.
A importância do trabalho em rede das cidades da Região Centro é bem evidente,
sendo também estratégico o envolvimento em redes mais alargadas, de âmbito
nacional, europeu, e internacional, de que são exemplos a criação de uma rede de
cidades sustentáveis envolvendo Castilla y Léon e o CENTRO de PORTUGAL, a par
de outras redes internacionais, incluindo a recente celebração de um protocolo de
colaboração com a Província Chinesa de Guizhou, bem assim como a crescente
presença da Região Centro nos Open Days, enquanto iniciativa anual de celebração
do Desenvolvimento Regional no contexto da União Europeia.
Importa porém que as perspetivas de evolução das Políticas de Cidades na Região
Centro abracem sempre, dentro de uma lógica de complementaridade e num espírito
de parceria, preocupações de Coesão Territorial e de interligação com os espaços
rurais, pois a coexistência com efeitos sinergéticos e respeito mútuo entre ambientes
urbanos e rurais é mais um traço dominante de identidade regional que, devidamente
potenciado, pode e deve estar na base do sucesso futuro da Região Centro.
No que diz respeito às dinâmicas sub-regionais mais relevantes, vale a pena ter em
consideração o novo mapa de organização do CENTRO de PORTUGAL, naquilo que
se refere ao conjunto de NUTS III que a CCDRC apresentou, enquanto proposta, ao
Governo.
Um outro domínio de atividade particularmente relevante na afirmação do território
regional e da sua identidade prende-se com a Agricultura, a Floresta, o
Desenvolvimento Rural e a valorização dos recursos endógenos em zonas de baixa
densidade. Uma grande parte do território da Região Centro é marcadamente rural.
Esta realidade determina, no essencial, as formas de utilização do solo (ocupação
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agrícola e florestal) e as atividades económicas que aí predominam (agricultura e
silvicultura). Contudo, o peso económico que lhe está associado é relativamente
reduzido. Em 2009, cerca de 10% da população regional tinha atividade regular no
setor, representando 48,6% do emprego neste mesmo setor a nível nacional, e apenas
29,7% do correspondente VAB nacional.
Apesar de existirem alguns territórios e produções com elevada produtividade, bem
assim como explorações modernas e competitivas, o setor primário da Região Centro
assenta ainda num número muito elevado de explorações (que tem vindo a diminuir
significativamente – mais de 1/3 das explorações desapareceu entre 1999 e 2009),
com uma dimensão média reduzida (a SAU/por exploração na Região Centro é de 8,4
ha, enquanto a nível nacional esse valor é de 15,4 ha), e baixos níveis de
produtividade, associados a uma população agrícola e empresarial envelhecida e
pouco qualificada. Além disso, apenas 31% do território regional está submetido à
exploração agrária, o que significa que grande parte do território está ocupado por
espaços naturais e florestais, alguns dos quais são a fonte de matéria prima para as
indústrias da madeira e da pasta de papel e constituem uma reserva essencial para a
fixação de carbono.
Existe porém uma nova geração de agricultores que está a marcar a mudança no
setor regional, através de uma maior qualificação, diferenciação na atividade
desenvolvida e produtos comercializados, apoiando-se numa capacidade de
organização e gestão reforçada, posicionando-se cada vez mais através de
estratégias de exportação com produtos de marca, abarcando hortofrutícolas, azeite,
vinhos, entre outros, e usando práticas agrícolas “amigas” do ambiente.
As difíceis condições morfológicas e edafo-climáticas de uma parte muito significativa
do território da Região Centro (em particular as áreas de montanha do Pinhal Interior e
a Beira Interior) acentuam uma tendência para o abandono de determinadas
explorações, das áreas agricultáveis e das florestas, contribuindo, desse modo, para a
desertificação económica e humana, tendência que urge atenuar ou inverter.
São, contudo, espaços que em determinados nichos e através de produções
específicas podem dar lugar a características que lhes conferem uma qualidade
elevada e um grande potencial económico, podendo por isso mesmo sustentar
processos de dinamização económica assentes na valorização dos recursos
endógenos, nomeadamente no setor agro-alimentar e na fileira florestal.
Por outro lado, são territórios com um grande potencial de captação de novas
gerações, face à qualidade de vida que oferecem, em estreito contacto com a
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natureza, onde se conjugam paisagens únicas, associadas ao património histórico,
mas também aos modos de vida, tradições e culturas locais.
Oportunidades para dar novas vidas a estes espaços rurais, em processo de
desertificação económica e humana, passam pela existência de instrumentos de apoio
à agricultura e à floresta, e sua valorização, bem como a outros produtos locais (à luz
do que é a experiência LEADER e PROVERE) que criem riqueza e emprego, fixando
populações ou captando novas gerações para estes mesmos espaços, sendo de
sublinhar as fortes dinâmicas da Região Centro a este nível, com forte envolvimento
das Associações de Desenvolvimento Local, e exemplos de sucesso na afirmação de
marcas baseadas no desenvolvimento rural (Aldeias de Xisto e Aldeias Históricas),
incluindo ainda um projeto pioneiro de Smart Rural Living Lab, iniciado em Penela,
além de múltiplos exemplos de afirmação do empreendedorismo de base local em
territórios de baixa densidade.
A Coesão Territorial e a aposta nestes domínios deve estar na linha da frente do
Desenvolvimento Regional harmonioso que se pretende ver concretizado no período
de 2014-2020.
Para melhor avaliar as questões associadas à Educação e ao Abandono Escolar,
importa recordar os elementos demográficos mais recentes que se encontram
disponíveis, e que evidenciam que a Região Centro apresenta uma população
bastante envelhecida (cerca de 153 idosos por cada 100 jovens, correspondendo os
idosos a 21% do efetivo populacional), enquanto resultante de um território bastante
assimétrico do ponto de vista demográfico, com o litoral a apresentar uma população
relativamente mais jovem e o interior mais envelhecido (com a exceção de Viseu e
Guarda).
Neste quadro populacional, a Região Centro evidencia resultados pouco satisfatórios
nos principais indicadores ligados ao Capital Humano, designadamente ao apresentar:
- uma taxa de analfabetismo elevada que, em 2011, atingia 6,4% da população e
superava a média nacional de 5,2%.
- baixos níveis de qualificação, pois em 2011 apenas 45,9% da população da
Região Centro possuía a escolaridade até ao 3º ciclo (cifrando-se o valor
nacional em 49,6%), e apenas 15% tinha uma habilitação superior.
- elevado abandono no final do ensino obrigatório.
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Tendo em conta a grande aposta verificada na qualificação dos recursos humanos ao
longo da última década, os dados mais recentes mostram que o País tem vindo a
melhorar, revelando a Região Centro valores que, sendo ainda assim baixos em
termos comparativos europeus, são já superiores à média nacional, sendo apenas
superados, a nível regional, pela região de Lisboa e Vale do Tejo.
A captação, desenvolvimento e retenção de talento é uma das prioridades estratégicas
nucleares do CENTRO de PORTUGAL, para 2014-2020, pelo que importa
desenvolver medidas claramente centradas no combate ao abandono escolar,
melhoria das aprendizagens, reforço de um conjunto de competências alinhadas com
o novo modelo de competitividade que se pretende alcançar, por forma a convergir
para se ter 40% da população jovem (30 a 34 anos) com formação superior e um
capital humano, a todos os níveis, mobilizado para os desafios da produtividade,
criação de valor, competitividade, inovação, qualidade e empreendedorismo.
No que respeitas às questões relativas à Formação e Emprego, ressalta desde logo na
Região Centro a constatação de que, em termos do mercado de trabalho, a realidade
regional tem sido sistematicamente mais favorável do que a média nacional, pois não
só aqui se registam as maiores taxas de atividade (total e feminina), mas ainda é esta
a região com menor taxa de desemprego (Figura 9) e, consequentemente, menos
beneficiários de subsídio de desemprego por 1.000 habitantes em idade ativa.
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Figura 9. Evolução da Taxa de Desemprego na Região Centro e em Portugal.
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Porém, há riscos claros no mercado de trabalho, particularmente decorrentes da
estagnação económica que o País enfrenta desde 2000, e que poderão levar a uma
ainda maior degradação face ao panorama atual, pois a mão-de-obra libertada
apresenta pouca empregabilidade, por ser oriunda de setores tradicionais, que
enfrentam dificuldades, e apresentar baixos níveis de qualificação/formação.
Por outro lado, é bastante variável o peso do emprego industrial por concelho, sendo
no entanto bastante nítidas as zonas geográficas com maior expressão neste
indicador (boa parte situa-se nas coroas de Aveiro, Leiria e Viseu, com um peso do
emprego industrial que varia entre 26 e 44 %).
Em matéria de formação profissional e aprendizagem ao longo da vida existe a plena
convicção de que serão necessários esforços muito acentuados a desenvolver nos
próximos anos, não só para acrescentar mais valor ao aproveitamento dos recursos
regionais, como para acentuar a especialização inteligente da Região Centro, sendo
essencial que os próprios empresários reforcem as suas qualificações, ao mesmo
tempo que apostam de forma muito mais consistente na formação dos seus
colaboradores. Este esforço deve ser acompanhado igualmente do lado da
Administração Pública, pois somente desse modo será possível garantir uma redução
dos custos de contexto, a modernização, agilização e reforço de qualidade dos
Serviços Públicos prestados aos cidadãos e às organizações da Região Centro.
No que respeita ao acesso a Cuidados de Saúde, a Região Centro concentra 24% dos
hospitais existentes a nível nacional, e, ao nível dos cuidados de saúde primários,
engloba 28,1% dos centros de saúde do país. Apresenta também um número de
consultas por habitante superior à média nacional, com valores muito próximos dos
nacionais em termos de disponibilidade do pessoal de saúde e de farmácias/postos de
medicamentos, mas com um elevado nível de consumo de medicamentos per capita
(facto a que o envelhecimento da população não será alheio).
No entanto, estes valores médios ocultam uma realidade intraregional que também
aqui é bastante heterogénea, uma vez que Coimbra, enquanto pólo de referência na
prestação de serviços de saúde, a que responde a um nível territorial mais abrangente
de intervenção, apresenta indicadores muito mais favoráveis do que aqueles que são
observados noutros territórios (nomeadamente do interior).
Importa sublinhar igualmente não apenas a quantidade, mas igualmente a qualidade
dos serviços de saúde prestados na Região Centro, que em determinados casos
específicos é já considerada internacionalmente como sendo uma referência, o que
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Saúde

pode permitir potenciar uma crescente procura, não apenas nacional, mas também de
índole internacional.
Em relação aos aspetos ligados à Cultura, e no âmbito da “fruição” de bens culturais, é
de destacar, por um lado, o número elevado de “visitantes escolares” dos Museus
(superior à média nacional), o peso muito significativo dos “recintos de espetáculos”
(cerca de 1/4 dos existentes em Portugal), e a expressão, ainda mais significativa, do
Património construído existente na Região Centro (da ordem de 30% nos bens imóveis
e categorias de proteção a nível nacional). A este propósito, destaca-se ainda a
existência de diversos imóveis classificados como Património da Humanidade pela
UNESCO no CENTRO de PORTUGAL, como é o caso dos Mosteiros da Batalha e de
Alcobaça, do Convento de Cristo, em Tomar, das Gravuras de Foz Côa, bem assim
como do Geoparque da Naturtejo, também reconhecido pela UNESCO. Neste
contexto é de salientar ainda a candidatura apresentada pelo Estado Português da
“Universidade de Coimbra – Alta e Sofia” para inscrição na lista de bens do património
mundial7 da UNESCO, cujo resultado deverá ser conhecido em 2013. É de referir
ainda a vasta rede de Museus e Espaços Museológicos existentes na Região Centro,
sendo de sublinhar a recente reabertura do Museu Nacional Machado de Castro, bem
assim como a atribuição de um vasto leque de prémios nesta área, pela APOM, a
estruturas da Região Centro, incluindo um roteiro editado pela própria CCDRC.
Existindo uma rede relativamente completa de equipamentos culturais na Região
Centro, o principal desafio para 2014-2020, também aqui, consiste em dar-lhes vida e
sustentabilidade, ao mesmo tempo que se garante a manutenção e se evita a
degradação dos imóveis classificados, que põe em causa a preservação dos valores
culturais da sociedade portuguesa e o seu aproveitamento para a dinamização
económica dos respetivos territórios.
Importa por isso apostar em programação adequada, definida e gerida em redes de
base regional e sub-regional, adequada a diferentes segmentos de públicos, existindo
já algumas experiências interessantes de trabalho a este nível, em particular no teatro
e na música, que podem servir de exemplo a outras intervenções de natureza cultural,
no sentido do seu alargamento a outros domínios (como a fotografia ou o cinema) e a
7

Conforme é expresso na declaração assinada pelo Governo português, “A história da Universidade de Coimbra –
herdeira do ato fundacional dos estudos universitários em Portugal em finais do século XIII – está desde há sete
séculos tão intimamente ligada à produção do conhecimento, ao despertar para novos mundos, às tensões do génio
humano, ao intercâmbio de ideias, à afirmação da ciência, das humanidades e do pensamento político que é
impossível esquecê-la na narrativa da história de Portugal e da sua experiência de globalização, antes mesmo desta
ser, como tal, nomeada.”
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Cultura

outros territórios (há instituições que ainda não participam nestas redes e que podem
desempenhar um papel do maior relevo neste contexto).
Tendo a Região Centro uma população bastante envelhecida, é natural que as
questões da Inclusão Social sejam aqui particularmente relevantes, até porque este

Inclusão
social

envelhecimento acontece numa geografia pautada por fortes assimetrias territoriais,
conforme já ficou evidenciado. Neste âmbito, salienta-se o número de pensionistas por
cada 1.000 habitantes em idade ativa, bem como a proporção dos pensionistas por
velhice, que encontram na Região Centro valores superiores à média nacional. O valor
médio anual das pensões da Segurança Social é, no entanto, aqui inferior ao nacional
(4.113 euros versus 4.665 euros). Relativamente aos indicadores que se prendem com
questões de grave carência económica, analisados a partir do rendimento social de
inserção, verifica-se que a situação da Região Centro é bem mais favorável do que a
do país, uma vez que apresenta menos beneficiários de rendimento social de inserção
por 1.000 habitantes em idade ativa (37 contra 58 a nível nacional) e uma menor
percentagem de beneficiários com menos de 25 anos, o que decorre também das
menores taxas de desemprego verificadas na Região Centro.
Neste âmbito, devem referir-se os esforços desenvolvidos no sentido de proporcionar,
quer à população portadora de deficiência, quer à mais idosa, oportunidades de um
envelhecimento

saudável

e

ativo,

bem

como

maiores

possibilidades

de

empregabilidade, através da criação de instrumentos de fomento da economia social e
de projetos de inovação social.
Atendendo aos tempos de dificuldades que a Região Centro e Portugal atravessam,
há que redobrar a atenção colocada na identificação de necessidades e
disponibilização de adequadas respostas sociais, importando realçar o excelente
trabalho que a nível local é desenvolvido pelas inúmeras IPSS existentes na Região
Centro, que devem ser consolidadas ao longo de 2014-2020, apostando na
qualificação dos serviços que prestam e reconhecimento determinado em função dos
resultados efetivamente alcançados no apoio social, a múltiplos níveis.
No que respeita à Capacitação, Racionalização e Modernização dos serviços públicos
prestados a nível regional, sub-regional e local, importa garantir um caminho de forte
evolução centrada no combate a custos de contexto, simplificação e qualificação das
respostas dadas, e em tempo útil, através de uma organização da Administração
Pública de base multinível, desconcentrada, invertendo a situação atual, onde estudos
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Capacitação e
modernização
dos serviços
públicos

internacionais apontam no sentido de Portugal ser o país mais centralista de todo o
espaço da União Europeia. Só invertendo esta lógica, através de respostas de
proximidade, com modelos integrados de governação multinível, será possível
caminhar no sentido de ter uma Administração Pública capaz de enfrentar os desafios
do presente e do futuro, amiga do investimento, produtiva, capaz de fornecer
respostas de qualidade, e potenciadora da competitividade.
Urge reforçar a capacitação das diferentes organizações, públicas e privadas, por
forma a promover o seu alinhamento com as novas prioridades, ao mesmo tempo que
se reforçam significativamente hábitos de trabalho cooperativo, envolvendo redes de
entidades públicas, privadas, públicas e privadas, por forma a que concertadamente,
em cada caso concreto, possam ser encontradas e implementadas as melhores
soluções.
No que se refere à organização da Região Centro, em termos sub-regionais, importa
sublinhar a alteração significativa em curso, caso se venha a concretizar a
implementação da proposta apresentada pela CCDRC ao Governo, depois de
múltiplas e estreitas interações com as atuais Comunidades Intermunicipais, dando
origem a um retrato muito mais consistente de espaços e dinâmicas sub-regionais
(Figura 10), assente nos seguintes elementos essenciais:
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Figura 10. Proposta final de reconfiguração das NUTS III do Centro de Portugal,
apresentada pela CCDRC ao Governo.

•

Redução de 12 para 8 NUTS III que enquadram os 100 concelhos da Região
Centro.

•

Existência de NUTS III com um mínimo de 6 concelhos (Beira Interior Sul) e um
máximo de 19 concelhos (Região de Coimbra).

•

Existência de NUTS III com um mínimo de 89 mil habitantes (Beira Interior Sul)
e um máximo de 460 mil habitantes (Região de Coimbra).

•

Do ponto de vista demográfico e de cobertura de concelhos, esta proposta não
apenas cumpre os critérios mínimos apontados na Proposta de Lei 104/XII,
como os assumidos em sede da União Europeia (populações situadas entre
150 mil e 800 mil habitantes), em alinhamento com a maioria das NUTS III da
Europa em termos populacionais (entre 200 mil e 600 mil habitantes), à
excepção da NUTS III da Beira Interior Sul.

•

Qualquer uma das NUTS III propostas contempla no seu território pelo menos
um concelho com populações superiores a 40 mil habitantes, situação
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potencialmente geradora de importantes dinâmicas de desenvolvimento
regional e promoção da coesão territorial.
•

Todas as NUTS III possuem no seu interior pelo menos 20 mil empresas,
apresentando um valor anual de exportações de bens superior a 400 milhões
de euros, à excepção da Beira Interior Sul.

•

A totalidade das 8 NUTS III propostas compreende valências de Ensino
Superior, com um mínimo de 2.800 alunos (Oeste), e um máximo perto dos
38.000 alunos (Região de Coimbra).

Por outro lado, tem-se assistido também a uma recentralização da Administração
Central desconcentrada, a qual deverá ser mitigada pelo alargamento das
modalidades de prestação de serviços, com destaque para os digitais, bem assim
como da indicação de interlocutores de base regional, que darão corpo ao futuro
Conselho de Coordenação Intersetorial, órgão de apoio à CCDRC que vai reunir a
uma mesma mesa estes representantes e os presidentes das diferentes Comunidades
Intermunicipais da Região Centro.
As crescentes dinâmicas de colaboração, em parcerias diversas, e de acordo com
abordagens multinível de governação, traduzem um caminho que importa prosseguir
de forma muito sólida ao longo de 2014-2020.
Esta afirmação passa também por reforçar a integração em redes e projetos de
cooperação

internacional,

aproveitando

nomeadamente

as

oportunidades

da

cooperação territorial europeia, nos diferentes níveis (transfronteiriça, transnacional e
inter-regional), mas igualmente oportunidades de colaboração com regiões dos países
da CPLP, bem assim como de novos países emergentes, sendo de registar a este
nível o potencial de colaboração que se está a pretender concretizar entre a Região
Centro e a Província Chinesa de Guizhou.
Existem constrangimentos claros na concretização deste domínio, em função do clima
de recessão económica dos últimos anos, que tem fragilizado as organizações
privadas, e as suas associações, e também da redução de competências de algumas
entidades públicas regionais, embora se assista igualmente a uma reorganização dos
espaços sub-regionais e intermunicipais, bem como à consolidação de determinados
agentes regionais, incluindo a própria CCDRC, importando por isso mesmo ver
consolidado um novo modelo de Governo do Desenvolvimento Regional, com reforço
dos mecanismos de decisão e meios afetos que são alvo de uma gestão aos níveis
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Regional, Sub-Regional e Local, em alinhamento com a Política da Coesão e o
Princípio da Subsidiariedade, que fazem parte integrante da matriz identitária da União
Europeia. Neste mesmo sentido, é imperioso que os novos instrumentos de apoio ao
Desenvolvimento Regional sejam dotados de efetiva autonomia de coordenação e
gestão à Escala Regional, sendo ainda a eles afectos os meios necessários e
suficientes para mobilizar e modificar a Região Centro, envolvendo a participação de
todos os agentes regionais, sub-regionais e locais, mas apelando igualmente a uma
crescente afirmação da consciência regional e envolvimento ativo dos seus quase
2.400.000 cidadãos na construção do Desenvolvimento Regional do CENTRO de
PORTUGAL.
O reforço das organizações regionais, e a colaboração entre elas, numa rede
apostada na modernização e valorização da sua identidade comum, projetando a
Região Centro dentro e fora de Portugal, é sem dúvida um enorme desafio coletivo, do
maior alcance estratégico, a concretizar ao longo dos próximos anos.
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3. O Futuro da Região Centro
Depois de caracterizada a Região Centro, em traços gerais, e de identificados os
principais constrangimentos regionais, bem assim como as principais assimetrias
existentes no CENTRO de PORTUGAL, estamos agora em condições de
fundamentadamente ilustrar as opções de Desenvolvimento Regional consideradas
prioritárias para 2014-2020, em conformidade com a arquitetura e a lógica de
desdobramento e operacionalização da estratégia que se enunciou no início do
presente documento, que aqui se repete (Figura 11), e que serve de suporte à
estrutura da presente secção, cujos resultados devem ser naturalmente considerados
ainda enquanto versões de trabalho, a ser validadas pelos agentes regionais, subregionais e locais.

Desígnio
Central

Ambição

Prioridades Estratégicas Nucleares

Domínios Diferenciadores e Estratégia de
Especialização Inteligente (RIS3)

Eixos de Intervenção

Linhas de Ação

Figura 11. Arquitetura de Desdobramento da Estratégia de Desenvolvimento Regional.
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3.1 Desígnio Central
Conforme referido anteriormente, a Região Centro assume enquanto seu Desígnio
Central, para o período 2014-2020, CRER no CENTRO de PORTUGAL 2020, que
representa, neste contexto, um duplo sentido, de acreditar e mobilizar o CENTRO de
PORTUGAL, mas igualmente de assumir como desígnio central a geração de valor
acrescentado

decorrente

da

afirmação

de

um

modelo

de

Competitividade

Responsável, Estruturante e Resiliente (CRER), uma Competitividade que procurar
portanto ser simultaneamente:
 Responsável no sentido de respeitar aspetos ambientais, relacionados com
os direitos humanos e a qualidade de vida dos cidadãos, bem como de
responsabilidade social e de evolução harmoniosa da Região Centro;
 Estruturante no sentido de corresponder a pilares duradouros e sustentáveis
de

construção

da

competitividade

da

Região

Centro

no

mundo

contemporâneo, com uma ótica também de médio prazo e com base em valor
acrescentado;
 Resiliente no sentido de ser robusta face a oscilações de contexto, traçando
um rumo de evolução positiva que seja capaz de resistir a diferentes tipos de
imprevistos que possam surgir a nível nacional e internacional, assim como
aos momentos bons e menos bons.
Esta visão de Desenvolvimento Regional para o CENTRO de PORTUGAL encontra-se
convenientemente alinhada com a Política de Coesão definida pela União Europeia
para 2014-2020, bem assim como face à Estratégia EUROPA 2020, que aponta o
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo enquanto elemento essencial de
evolução da União Europeia.
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3.2 Ambição
Para alcançar a visão estratégica assumida, a Região Centro terá de ser capaz de se
mobilizar no sentido de vir a alcançar um posicionamento consistente com a mesma,
traduzido no seguinte conjunto de Metas a Alcançar:
 Representar 20% do PIB nacional, aproximando a participação da Região
Centro na economia do país ao seu peso populacional (22,0%);
 Situar-se como Innovation Leader, de acordo com os resultados do Regional

Innovation Scoreboard (RIS), continuando a evoluir no investimento efetuado
em I&D orientado a resultados, assegurando uma crescente participação do
setor privado em projetos deste tipo, promovendo a qualidade, a inovação e o
empreendedorismo;
 Diminuir em 10% as assimetrias territoriais, reduzindo as disparidades de
desenvolvimento económico, coesão social e coesão territorial que marcam
profundamente o território da Região Centro, nomeadamente ao nível da
dicotomia entre o litoral e o interior, entre as áreas urbanas e as áreas rurais;
 Ter 40% da população jovem (30-34 anos) com formação superior,
valorizando as ofertas formativas de qualidade e reforçando as condições de
equidade no acesso ao Ensino Superior, promovendo em toda a Região Centro
a continuidade dos jovens no sistema de ensino até ao nível superior,
nomeadamente em áreas com maior nível de empregabilidade;
 Apresentar Taxa de Desemprego Inferior a 70% da média nacional,
promovendo a sustentabilidade dos diversos setores e sistemas produtivos
regionais, nomeadamente através da afirmação de novos patamares de
competitividade e internacionalização, que garantam um elevado nível de
oferta de emprego, bem como do fomento das diferentes vertentes do
empreendedorismo.
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A monitorização do progresso alcançado, em alinhamento com esta Ambição
Regional, deve ser efetuada através de um Barómetro do CENTRO de PORTUGAL
(com não mais de 20 métricas de acompanhamento), em fase de conceção, que irá
incorporar, além daqueles que decorrem diretamente da Ambição, indicadores
agrupados dentro das seguintes categorias de resultados:
1-Coesão Territorial
2-Qualidade de Vida
3-Emprego
4-Desenvolvimento
5-Coesão Social
6-Balança Comercial
Será efetuada uma análise trimestral da evolução verificada neste Barómetro do
CENTRO de PORTUGAL, permitindo identificar tendências, lacunas de progresso, e
por via disso mesmo eventuais ações corretivas e preventivas a desenvolver.

3.3 Prioridades Estratégicas Nucleares
Para que tanto a Ambição como o Desígnio Central encontrem vias de concretização,
há que ter em devida conta um conjunto restrito de Prioridades Estratégicas Nucleares
para a Região Centro entre 2014 e 2020, a saber:
 Criar Valor Acrescentado
A Região Centro tem um conjunto de recursos e potencialidades que podem
estar na base de uma nova dinâmica produtiva e empreendedora, que reforce
as cadeias de valor daqueles recursos que já estão no mercado e que promova
novos processos de progresso económico, assentes em estratégias de
inovação e internacionalização, através de uma conjugação de esforços,
centrados na criação de valor acrescentado, tanto por parte de entidades
privadas como por parte do terceiro setor e da administração pública.
 Reforçar a Coesão Territorial
Numa região com as atuais características da Região Centro, é indispensável
procurar diminuir as disparidades e assimetrias territoriais existentes,
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percebendo que a Coesão Territorial não se esgota na Coesão Social nem na
adoção de modelos indiferenciados de apoio à competitividade, obrigando a
uma análise profunda e específica de identificação e valorização dos recursos
endógenos e potencial de evolução existente em cada unidade territorial.
 Gerar, Captar e Reter Talento
Os territórios e os setores económicos estratégicos para o desenvolvimento da
Região Centro dependem, em larga medida, da qualidade dos recursos
humanos, e em particular do seu talento, ingrediente indispensável para inovar,
gerar novas atividades, e por via disso mesmo criar valor acrescentado,
através da partilha de uma verdadeira consciência regional e da adopção de
mentalidades construtivas, assentes no reforço positivo. Importa educar os
jovens e assegurar as condições para a sua fixação na Região Centro, mas
igualmente apostar na formação ao longo da vida e na captação de talento
exterior à própria região, mas que nela queira concretizar os seus projetos de
vida.
 Dar Vida e Sustentabilidade a Infraestruturas Existentes
Após décadas que proporcionaram uma expressiva evolução em termos de
infraestruturas e equipamentos existentes na Região Centro, nas mais variadas
áreas, importa agora sobretudo gerar atividades e empregos que garantam a
sua plena utilização, em prol da promoção da qualidade de vida dos cidadãos e
do apoio à atividade económica, assegurando a respetiva sustentabilidade.
 Consolidar a Capacitação Institucional
Urge criar as condições necessárias para que os agentes regionais, subregionais e locais, públicos e privados, em associação, através de múltiplas
parcerias e mecanismos de trabalho em rede, possam promover de forma
concertada as iniciativas que irão ajudar a desenvolver os seus territórios,
através projetos de base territorial e/ou temática. Trata-se também aqui de
procurar melhorar o desempenho das organizações na prestação de serviços
aos cidadãos e às empresas, através da qualificação dos seus recursos
humanos e da utilização de novos métodos de trabalho, nomeadamente por via
do recurso às TICE, em particular combatendo algumas das fragilidades ainda
existentes em diferentes tipologias de organizações, reforçando a sua
capacitação, e com isso alavancando o correspondente potencial de contributo
para o desenvolvimento do CENTRO de PORTUGAL. Só através de uma
crescente consolidação de relações interinstitucionais e do reforço do capital
CONTRIBUTOS PARA A PREPARAÇÃO DO NOVO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014 – 2020

44

relacional estaremos melhor preparados para enfrentar o futuro da Região
Centro.

3.4 Domínios Diferenciadores
A Região Centro possui uma estrutura produtiva diversificada, em que coexistem
áreas de especialização tradicionais (cerâmica, minerais não metálicos, florestas e
produtos daí resultantes, como a pasta de papel), com atividades económicas mais
recentes, assentes em tecnologia (metalomecânica, moldes, equipamentos), mas
igualmente atividades intensivas em conhecimento (tecnologias da informação,
biotecnologia, energias renováveis, novos materiais e saúde).
De um modo esquemático, e em termos de uma Estratégia de Especialização
Inteligente (RIS3) podemos então dizer que existem sete domínios cada vez mais
diferenciadores da economia regional, onde é possível encontrar, já hoje, vários
exemplos de afirmação a nível internacional, e que são os seguintes:

 Agricultura e Floresta,
 Mar
 Turismo
 TICE (Tecnologias de Informação Comunicação e Eletrónica)
 Materiais
 Biotecnologia
 Saúde e Bem-Estar

A concretização de todo o seu potencial assenta, em boa medida, numa forte base de
reforço da industrialização já existente e com fortes tradições na Região Centro,
adaptando-a aos novos desafios, através da constante adopção das melhores práticas
direccionadas para o reforço da produtividade, da eficácia e da eficiência, através
de uma constante inovação, suportada numa sólida base de conhecimento, de I&D e
de capital humano qualificado.
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Independentemente do apoio que pode e deve ser dado a todo e qualquer projeto com
mérito próprio, independentemente do setor em que se enquadre, pretende-se que
estes Domínios Diferenciadores sejam cada vez mais relevantes na capacidade de
mobilizar toda a economia regional, podendo igualmente vir a beneficiar dos Pólos de
Competitividade e Tecnologia (PCT) e Clusters definidos nas estratégias de eficiência
coletiva, no âmbito do QREN, e com especial impacto na economia da Região Centro.8
Por outro lado, entende-se que na estratégia de especialização inteligente (RIS3) que
o CENTRO de PORTUGAL está a abraçar, estes Domínios Diferenciadores possam
estar na base de conglomerados de projetos geradores de conhecimento e inovação,
capazes de valorizar ainda mais os principais recursos regionais, já existentes e bem
evidentes nestes mesmos domínios.

8

Referimo-nos aos PCT Engineering & Tooling, Industrias da Mobilidade - MOBI 2015, Industrias da Refinação,
Petroquímica e Quimica Industrial, Energia, Indústrias de base Florestal, Habitat Sustentável, Turismo 2015,
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica - TICE.PT, Saúde - Health Cluster Portugal e aos Clusters Agro
Industrial do Centro, Agro Industrial do Ribatejo e Conhecimento e da Economia do Mar.
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3.5 Eixos de Intervenção
De modo a operacionalizar a estratégia de desenvolvimento regional enunciada,
sugere-se que venham a ser adotados diferentes Eixos de Intervenção, de acordo com
o modelo global que esquematicamente aqui se ilustra (Figura 12).

Figura 12. Representação esquemática do modelo conceptual de abordagem ao
Desenvolvimento Regional do CENTRO de PORTUGAL que suporta o presente
documento.

Caminhando no sentido da concretização e implementação da Estratégia de
Desenvolvimento Regional, estes seis Eixos de Intervenção irão enquadrar um
conjunto de 20 a 30 Linhas de Ação, devidamente alinhadas com os 11 Objetivos
Temáticos assumidos no contexto da Estratégia EUROPA 2020, e igualmente
sugeridos no contexto específico da aplicação da Política de Coesão em Portugal para
o horizonte temporal 2014-2020.
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Os contornos exatos das Linhas de Ação carecem ainda de algum
amadurecimento adicional, pelo que ser ão posteriormente identif icadas
e detalhadas.

3.6 Mobilização Regional
Os processos de planeamento estratégico de base r egional valem pelos
seus resultados, mas igualmente pelo correspondente pr ocesso de
construção, por f orma a encontrar as melhor es soluções, de modo
participado, e conseguir também, por via disso mesmo, que os agentes
regionais, sub-regionais e locais, mas também os cidadãos em geral, se
sintam parte construtiva do f uturo, ref orçando a consciência regional e
ao

mesmo

tempo

apropriando- se

da

própria

Estratégia

de

Desenvol vim ento Regional, pois é através deles que a respet iva
implementação

irá

(ou

não)

decorr er

de

f orma

mais

ou

menos

empenhada, ef icaz e ef iciente.
O projeto CRER no CENTRO de PORTUG AL tem portant o procurado
mobilizar a Região Centro para a participação, tão alargada quant o
possível, através de uma lógica de trabalho em rede, devidamente
articulado, que de f orma simbólica se procura aqui ilustrar (Figura 13).
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Figura 13. A aposta CRER 2020 na Mobilização Colet iva para o
Desenvolvimento Regional.
Vários dos contr ibutos solicitados, at ravés de múlt iplos canais de
comunicação ( incluindo um f ormulário que qualquer cidadão pode
preencher a partir do site www.ccdrc.pt) e da colaboração de um leque
alargado de colabor adores da CCDRC, encontram-se a ser preparados,
pelo que este documento deve ser visto como uma versão de t rabalho, a
ser subsequent emente alvo de um conjunto de melhor ias, revisões e
aditamentos, em f unção das sugestões que a CCDRC ir á entretanto
receber, na certeza de que quanto mais dinâmico e participado f or este
processo de discussão melhor será o f uturo do CENTRO de PORTUGAL.
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Anexo A
Matrizes de Consist ência Inter na da Estratégia Regional e Respetivo
Desdobramento.
Anexo B
Alinhamento da Estr atégia Regional com as Prioridades Nacionais e a
Estratégia EURO PA 2020
Anexo C
Matriz SW OT da Região Centro
Anexo D
Indicadores estat ísticos de car acterização da Região Centro
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Anexo A
Al inhamento da Estratégia Regional com as Priori dades Nacionai s e
a Estratégia EURO P A 2020 (a existência de um círculo em cada matriz
represent a a existência de uma f orte associação entre a linha e a
coluna correspondentes).

Tabela A1:
Coer ência entre o modelo CRER2020 e a Estratégia EUROP A2020

Co m pe t it iv i da d e

Inc l us iv o

S us t en t áv e l

In te l i ge n te

Cr es c im en to

Res p ons á v el

Es t r u tur a nt e

Res i l ie n te
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Cl i m a e e ner g i a

Inc l us ã o s oc i a l

Nív e l de ed uc aç ã o

In te ns i da d e e m I& D

E mpr e ga b i l id a de

Tabela A2:
Coer ência entre a Am bição Regional e as metas da Estratégia
EUROP A2020

Re pr es e n tar 2 0 % do P IB nac i on a l
S it u ar - s e c om o I nn ov a ti o n L ea d er
Dim i nu ir em 1 0% as a s s im etr ias
ter r i tor i a is
T er 4 0% d a p o pu l aç ão j o v em c om
f or m aç ão s u p er ior
T ax a de des em pr e g o i nf er io r a 7 0% d a
m édi a n ac i o na l

e

as

Re for m u la r o Es ta d o

Pr om ov er a c o m pe t it iv i da d e
e a c o es ã o t er r it or i al

Nucleares

Re for ç ar a inc l us ão s o c i al
em t o do o ter r i tó r i o n a c i on a l

A pos ta r na ed uc aç ã o e n a
for m aç ã o pr o fis s i o na l

a) Es t im u la r a ec on o m i a

Tabela A3:
Coer ência entre as Priori dades Estratégicas
prioridades e objetivos nacionais (RCM 98/2012)

Cr i ar va l or ac r es c en t a do
Ref or ç ar a c oes ã o ter r it or i al
G er ar , c a p tar e r et er t a le nt o
Dar v id a e s us t en ta b i l i da d e a
i nf r aes tr ut ur as ex is t e n tes
Co ns ol i d ar a c a pac i ta ç ão ins t it uc io n a l
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Anexo B
Consistênci a

Interna

da

Estratégia

Regional

e

Respeti vo

Desdobram ento (a existência de um cír culo em cada matriz represent a
a existência de uma f orte associação entre a linha e

a coluna

correspondentes).

Tabela B1:
Coer ência entre o modelo CRER2020 e a Am bição para a Região
Centro

Res i l ie n te

Es t r u tur a nt e

Res p ons áv el

Com pe t it i v i da d e

Re pr es e n tar 2 0 % do P IB nac i on a l
S it u ar - s e c om o I nn ov a ti o n L ea d er
Dim i nu ir em 1 0% as a s s im etr ias
ter r i tor i a is
T er 4 0% d a p o pu l aç ão j o v em c om
f or m aç ão s u p er ior
T ax a de des em pr e g o i nf er io r a 7 0% d a
m édi a n ac i o na l
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T er 4 0% d a p o pu l aç ão
j ov e m c o m f or m aç ão
s up er i or
T ax a de des e mp r e g o
i nf er ior a 70 % d a m éd i a
nac i o na l

Di m i nu ir e m 1 0% as
as s im et r i as t er r it or i ais

S it u ar - s e c om o I nn ov a ti o n
Le a de r

Re pr es e n tar 2 0 % do P IB
nac i o na l

Tabela B2:
Coer ência entre as Prioridades Estratégicas Nucleares e a Am bição
regional

Cr i ar va l or ac r es c en t a do
Ref or ç ar a c oes ã o ter r it or i al
G er ar , c a p tar e r et er t a le nt o
Dar v id a e s us t en ta b i l i da d e a
i nf r aes tr ut ur as ex is t e n tes
Co ns ol i d ar a c a pac i ta ç ão ins t it uc io n a l

Prioridades

Co ns ol i d ar a c a pac i ta ç ão
i ns t it uc i on a l

as

Dar v id a e
s us t e nt ab i l i da d e a
i nfr aes tr ut ur as

e

G er ar , c a p tar e r et er
ta l en t o

Int er venção

Re for ç ar a c oes ã o
ter r i tor i a l

de

Cr i ar v a l or ac r es c en t a do

Tabela B3:
Coer ência entre os Eixos
Estratégicas Nucleares

Co ns ol i d ar a c om pe t it i v i da d e ec o n óm ic a
V al or i za r o c a p it a l h u m ano e
i ns t it uc i on a l
Ref or ç ar a c oes ã o s oc i al e ter r i tor i a l
G ar an t ir a s us te nt a b il i da d e am bi e nt a l
Des e n vo l v er a l o gís t ic a e tr ans p or t es
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Anexo C
Análise SWOT para a Região Centro de Portugal
(primeira abordagem)

Principais Forças:
 Posicionamento geo-estratégico no quadro do “Atlântico” e das ligações da
Europa ao resto do mundo.
 Posição central no contexto continental do País, facilmente acessível aos
principais mercados e áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
 Boa inserção nas redes transeuropeias e na articulação do território nacional.
 A Região Centro constitui um “pulmão” do País face à extensão e qualidade
das suas áreas arborizadas e que no momento atual ganha ainda maior relevo
em vista da pertinência que assumem as questões associadas à economia do
carbono.
 A Região Centro constitui em larga medida a “Mãe de Água” do País, na
medida em que é nas suas zonas de altitude que se cruzam as três principais
bacias hidrográficas (Douro, Mondego e Tejo). Os principais recursos de água
exclusivamente portugueses estão aqui localizados, donde a particular
relevância das questões também muito atuais ligadas à qualidade dos recursos
hídricos, do seu aproveitamento e gestão eficiente.
 As áreas classificadas na Região Centro ocupam cerca de 16 % do território
regional, embora existam outras áreas que, não estando classificadas, detêm
um grande valor ambiental e paisagístico, nomeadamente áreas de montanha,
zonas costeiras e áreas adjacentes aos cursos de água.
 Importantes recursos naturais, nomeadamente a costa atlântica (275 km de
extensão), recursos hídricos, termais, geológicos, florestais (47% do território
ocupado por floresta, representando 32% da área florestal do país) e minerais
não metálicos.
 Potencial de produção de energias renováveis em vários domínios: hídrico,
mini-hídrico, eólico, solar, biocombustíveis, energia dos oceanos, geotermia,
biomassa florestal e biogás.
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 Património histórico e arquitetónico relevante, nomeadamente em termos do
número dos imóveis classificados, onde detém um peso de cerca de 30% do
País, a que se associa uma forte identidade cultural dos seus aglomerados
(cidades, vilas e aldeias) e produtos regionais com tradição e qualidade.
 Organização polinucleada dos sistemas urbanos assente numa rede
equilibrada de cidades de média dimensão.
 Cidades com qualidade de vida reconhecida em rankings nacionais - Viseu (1º
lugar), Castelo Branco (4º), Leiria (8º) e Coimbra (10º) avaliadas em 2012 pela
DECO.
 Estrutura produtiva regional diversificada, com áreas de especialização
tradicionais distribuídas de forma equilibrada pelo território.
 Novos focos de industrialização a partir de atividades de forte intensidade
tecnológica, assentes em empresas de elevado potencial de crescimento
(empresas gazela e PME líder) em termos de volume de negócio, exportações
e criação de emprego qualificado.
 Sistema científico e tecnológico com uma oferta de qualidade: instituições de
ensino superior, laboratórios do estado, centros de investigação, centros
tecnológicos e de transferência de tecnologia, que se afirmam cada vez mais a
nível internacional, como é o caso do Instituto Pedro Nunes, considerado em
2010 a melhor incubadora de base tecnológica mundial.
 Elevada capacidade científica e tecnológica da Região Centro, confirmada pelo
Regional Innovation Scoreboard (relativo a 2012), em que passou a estar entre
as 100 regiões mais inovadoras da Europa (como innovation follower).
 Áreas de excelência regional nos domínios da saúde e ciências da vida, da
biotecnologia, das TICE (informática comunicações e eletrónica), dos materiais,
do mar e da agricultura e da floresta.
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Principais Fraquezas:
 Debilidades estruturais ao nível do tecido produtivo, constituído por unidades
de reduzida dimensão (cerca de 70% são microempresas), com baixa
intensidade em tecnologia e inovação, ainda que se estejam a registar
progressos através de um conjunto de empresas de nova geração, havendo
ainda necessidade de fazer com que as empresas que já apostam na inovação
avancem agora para montante, por via de investimento em I&D.
 Crescimento preocupante do desemprego (12,5%), apesar de este ser o valor
mais reduzido de todas regiões de Portugal, com particular incidência nos
jovens (39,7%).
 Baixa qualificação dos trabalhadores e dos empresários, o que dificulta a
capacidade de adaptação das empresas a novas realidades, em constante e
acelerada mudança.
 Baixa qualificação da população (cerca de 70% apenas possui a escolaridade
básica), o que dificulta a obtenção de maiores níveis de produtividade da mãode-obra.
 Elevado abandono escolar e insuficiente oferta de formação dual, o que
penaliza a capacidade de inserção dos jovens no mercado de trabalho.
 Insuficiente nível de despesa em I&D (1,3% do PIB em 2009), em especial por
parte das empresas (0,6%).
 Insuficiente predisposição dos cidadãos, das empresas, das organizações
públicas e privadas para apostas mais consolidadas em IDI, apesar dos
progressos registados.
 Baixo nível de formação superior dos jovens, ainda muito aquém dos objetivos
inerentes à Estratégia EUROPA 2020 nesta vertente;
 Número insuficiente de doutorados e investigadores absorvidos pelas
empresas e outras organizações que não as próprias instituições de ensino
superior.
 Baixa utilização das TIC a nível regional, quer pelas famílias (apenas 54,9% da
população da Região Centro utiliza internet), quer pelas empresas (em
particular no que se refere ao comércio eletrónico).
 Elevados desperdícios de energia ao nível dos edifícios e espaços públicos,
das empresas e das famílias, e baixa produção descentralizada de energias
alternativas, com particular destaque para a solar, eólica e biomassa, havendo
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necessidade de apostar crescentemente na eficiência energética, com
exemplos convincentes dados pela Administração Pública.
 Nível preocupante de população em situação de pobreza e exclusão social,
nomeadamente em resultado do desemprego, do envelhecimento populacional
e do isolamento ou desagregação familiar, quer em zonas urbanas quer em
zonas rurais.
 Problemas estruturais graves ao nível da gestão sustentável das florestas (falta
de cadastro, abandono dos espaços rurais, diminuição abrupta da área de
pinho, insuficientes instrumentos de proteção e defesa contra riscos naturais) e
muito baixa rentabilização económica da larga mancha florestal existente na
Região Centro.
 Fragilidades relacionadas com a prevenção e gestão de riscos associados às
alterações climáticas, nomeadamente ao nível da proteção do litoral, das zonas
sujeitas a cheias e a incêndios florestais.
 Património natural e cultural em risco de degradação irreparável, decorrente da
sobreutilização,

do

abandono

ou

da

ausência

de

investimentos

de

recuperação, regeneração e viabilização desse mesmo património.
 Problemas ambientais resultantes da quantidade de resíduos industriais
produzidos regionalmente que ainda não encontra soluções de tratamento e
destino final adequadas.
 Focos acentuados de poluição em alguns dos recursos hídricos da Região
Centro, devido à pressão urbana, industrial e pecuária que se faz sentir.
 Burocracia, demora e reduzida qualidade de determinados serviços públicos
prestados aos cidadãos e às empresas, com desadequada distribuição
territorial das correspondentes organizações da administração pública
desconcentrada.
 Fragilidade de determinados atores e agentes locais, sub-regionais e regionais,
em especial da área associativa, decorrente da sua pequena dimensão,
limitação dos recursos humanos qualificados, limitada capacidade tecnológica
e da insuficiente cooperação e trabalho em rede, que importa reforçar
substancialmente.
 Pequena dimensão, à escala europeia, e deficiente organização territorial de
interligação entre as cidades da Região Centro, com abandono e degradação
das zonas históricas mais centrais, crescimento desarticulado das zonas
periféricas e problemas crescentes de mobilidade e gestão de infraestruturas,
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havendo que converter o policentrismo do CENTRO de PORTUGAL numa
verdadeira oportunidade.
 Assimetrias de desenvolvimento intra-regionais acentuadas, nomeadamente
em termos de distribuição do tecido produtivo, das atividades geradoras de
emprego e de nível de rendimento, das dinâmicas demográficas e dos
indicadores de bem estar, devendo a Coesão Territorial ser considerada uma
prioridade central no futuro da Região Centro.
 Existência de espaços sub-regionais com problemas específicos, decorrentes
do declínio de certas atividades e setores produtivos e de problemas
económicos e sociais próprios de zonas marcadamente rurais, com
necessidade de consolidação dos espaços de afirmação do intermunicipalismo.
 Insuficientes ligações logísticas da Região Centro ao exterior de âmbito
multimodal, ferro-marítimo e rodoviário, com particular destaque para a
ausência de uma ligação ferroviária de prestação elevada (vocacionada para
mercadorias) no eixo Aveiro – Salamanca – Valladolid.
 Existência de lacunas ao nível da rede de infra-estruturas logísticas, da sua
ligação às redes de transportes e da sua capacidade de oferta de serviços
avançados às empresas, importando reforçar os modos ferroviários de
transporte de mercadorias.
 Ausência de um aeroporto regional, que possa canalizar movimentos de
passageiros para os principais pólos turísticos e económicos, melhorando a
atratividade do Centro de Portugal na captação de talento e de investimento
direto estrangeiro.
 Debilidades em termos de acessibilidades rodoviárias estruturantes do território
à escala regional, com particular destaque para as ligações Coimbra/Viseu,
IC6/IC7 e Áreas de Acolhimento Empresarial relevantes no contexto regional.
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Principais Oportunidades:
 Desenvolvimento de plataformas de articulação inter-modal e de serviços
avançados de logística, integrando-as nas redes logísticas ibéricas e
europeias.
 Criação no principal itinerário de trocas comerciais terrestres de Portugal, que é
o corredor E 80 (Portugal – Salamanca – Valladolid - Irun) dum espaço de
efetiva sustentabilidade no sistema de transportes, nomeadamente através da
intermodalidade ferro-marítima e rodo-maritima.
 Reforço da competitividade dos portos regionais no âmbito do Transporte
Marítimo de Curta Distância.
 Valorização

dos

recursos

naturais,

patrimoniais

e

culturais

para

o

desenvolvimento turístico, nas suas múltiplas dimensões (natureza, aventura,
descoberta, aspetos histórico-culturais, museológicos, urbanos, desportivos,
congressos, gastronomia e vinhos) de modo a consolidar a diversificação da
economia regional e a dinamização da base económica local.
 Promoção da competitividade das cidades através da sua requalificação e da
estruturação e reforço das redes urbanas, incluindo uma lógica de articulação
com espaços envolventes de modo a consolidar e qualificar os sistemas
urbanos territoriais.
 Aumento da penetração da Internet de banda larga e da utilização generalizada
das TICE.
 Implementação de uma rede de gestão integrada dos resíduos industriais a
nível regional, associada às áreas de localização industrial.
 Aposta no ensino técnico e na articulação dos sistemas de ensino e formação
profissional em regime dual – alternando o ambiente em sala com o ambiente
de trabalho.
 Aposta em estratégias de requalificação profissional e inserção social dos
desempregados de longa duração em serviços de proximidade e em áreas
relacionadas com a economia social.
 Clusterização das atividades económicas, alargando e densificando, através da
incorporação de inovação e tecnologia, ou novas formas de organização
gestão e promoção das atividades, a cadeia de valor dos setores tradicionais
com aptidão exportadora.
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 A emergência de mercados como destino para a produção regional, seja em
bens e serviços tradicionais, seja em novos domínios.
 Explorar o potencial energético e as áreas de excelência produtiva da Região
Centro.
 Valorizar a aposta europeia no conhecimento e na inovação no quadro da
estratégia EUROPA 2020, tendo em conta a capacidade do sistema científico e
tecnológico regional.
 Valorizar a aposta nacional na reindustrialização e na exportação, através do
aproveitamento do potencial dos setores e sistemas produtivos regionais e da
sua articulação com as dinâmicas já referidas na área da ciência e tecnologia.
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Principais Ameaças:
 Modelo de desenvolvimento ainda bastante baseado em atividades de trabalho
intensivo

e

assentes

em

baixos

custos

unitários

de

mão-de-obra,

comprometendo a prazo a competitividade económica da Região Centro num
contexto de economia aberta.
 Envelhecimento populacional e fraca capacidade de rejuvenescimento da
população, em particular no que diz respeito a determinadas partes da Região
Centro.
 Alterações climáticas podem conduzir a situações de seca extrema e aumento
dos riscos de incêndio, cheias e inundações, o que coloca novos desafios em
termos de proteção civil, prevenção de riscos e necessidades de adaptação da
Região Centro face a estas novas circunstâncias.
 Alguma descoordenação existente entre diversas instituições da Administração
Pública, a nível vertical, a nível horizontal, e a nível dos seus âmbitos de
intervenção geográfica.
 Fraca presença de capitais estrangeiros e de IDE na Região Centro e risco de
abandono de alguns investimentos (internacionais ou nacionais) devido a um
eventual decréscimo de competitividade regional, face a outros territórios mais
atraentes do ponto de vista da captação de investimento.
 Custos de contexto elevados para as empresas, associados a processos
burocráticos em diferentes temáticas, como o licenciamento, o mercado
laboral, a fiscalidade, o contencioso e acesso financiamento, ainda que
nalguns casos com vias de progresso e de simplificação promissoras.
 Desajustamentos entre a oferta e procura de qualificações da mão-de-obra.
 Impacto da crise internacional e do atraso na inversão de ciclos económicos
sobre o emprego e muitos setores produtivos da Região Centro.
 Desemprego estrutural motivado pelo ambiente recessivo em que vivemos,
bem assim como pela estagnação da economia que se verifica em Portugal
desde o ano 2000.
 Subsistência de alguns défices de cooperação, colaboração e articulação,
dentro do setor público, do setor privado, e também nas ligações entre setor
público e setor privado.
 Necessidade de compaginar o reduzido nível de prioridade de políticas
europeias e nacionais com a subsistência de carências ao nível de
CONTRIBUTOS PARA A PREPARAÇÃO DO NOVO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014 – 2020

62

determinados investimentos na Região Centro ao nível de infraestruturas
(como as relacionadas com os transportes e a logística), imprescindíveis ao
reforço da competitividade regional, bem assim como ao nível da necessidade
de apostar fortemente na Coesão Territorial.
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Anexo D
Indicadores estatísticos de caracterização da Regi ão Cent ro

Anexo D1 – Dados estatísticos por NUTS III do Centro de Portugal

Municípios

2011
N.º
PORTUGAL
Centro
Baixo Vouga
Baixo Mondego
Pinhal Litoral
Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões
Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela
Beira Interior Norte
Beira Interior Sul
Cova da Beira
Oeste
Médio Tejo
Máximo
Mínimo
Média

308
100
12
8
5
14
15
5
3
9
4
3
12
10
15
3
8

Densidade
populacional

Área

População

2011
km2
92.212
28.199
1.804
2.063
1.744
2.617
3.489
1.905
868
4.063
3.748
1.375
2.220
2.306
4.063
868
2.350

2011
N.º
10.562.178
2.327.755
390.822
332.326
260.942
131.468
277.240
40.705
43.737
104.417
75.028
87.869
362.540
220.661
390.822
40.705
193.980

2011
hab/km2
114,5
82,5
216,7
161,1
149,6
50,2
79,5
21,4
50,4
25,7
20,0
63,9
163,3
95,7
217
20
91

PIB per
capita

Poder de
compra per
capita

2011
PT=100
100
83
91
101
99
63
71
75
51
69
90
68
79
78
101
51
78

2009
%
100
84
87
105
89
63
73
61
64
74
88
79
89
82
105
61
79

Rendimento
IRC liquidado Empresas
bruto - IRS
por sujeito
por 100
liquidado por
passivo
habitantes
habitante
2009
2009
2010
Euros
Euros
N.º
7.230
10.238
10,8
6.474
5.139
10,4
6.709
6.887
10,5
8.289
6.767
11,9
6.659
4.838
12,0
5.093
2.861
9,1
5.447
5.743
8,9
4.774
4.127
9,1
4.837
4.314
8,1
5.621
2.124
9,4
7.067
5.162
10,1
5.925
2.363
9,1
6.485
3.845
11,5
6.415
5.545
9,3
8.289
6.887
12
4.774
2.124
8
6.110
4.548
10

População
empregada
2011
N.º
4.361.187
940.211
168.834
139.188
113.204
48.737
104.755
13.522
14.867
37.693
27.915
32.789
152.172
86.535
168.834
13.522
78.351

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Direção-Geral dos Impostos (cálculos próprios).
Nota: O município de Mação está incluído na sub-região NUTS III Pinhal Interior Sul.

Anexo D2 – Índice sintético de desenvolvimento regional (Portugal = 100), por NUTS
III, 2009

Índ ice glo bal

PORTUGAL
Centro
Baixo Vouga
Baixo Mondego
Pinhal Litoral
Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões
Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela
Beira Interior Norte
Beira Interior Sul
Cova da Beira
Oeste
Médio Tejo

100
98
100
98
100
96
97
93
99
96
98
98
97
98

Competiti
vidad e

Coesão

2009
100
93
103
92
97
87
93
81
80
86
86
87
94
91

100
102
101
108
103
97
97
92
107
100
105
102
101
103

Qualidade
ambiental

100,0
99,2
97,4
92,8
100,6
104,2
100,7
107,4
111,9
103,3
102,9
105,8
96,5
99,9

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
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Anexo D3 - Indicadores económicos
Centro
Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes 2010
(milhões de euros)
Índice de disparidade do PIB por habitante face à média
nacional 2010 (PT=100)
Poder de compra per capita 2009 (PT=100)
Rendimento bruto em sede de IRS por habitante 2009
(euros)
Índice sintético de desenvolvimento regional 2009
(PT=100)

Portugal

32.161,3

172.571,2

83,4

100,0

84,4

100,0

7.041,2

7.999,5

98,1

100,0

229.099

1.060.906

8,1

11,5

Proporção de empresas com menos de 10 pessoas ao
serviço 2009 (%)

95,9

95,6

Taxa de natalidade de empresas 2009 (%)

13,5

15,1

Proporção do VAB do setor secundário 2010 (%)

30,2

23,3

24,0

29,7

1,3

1,6

124,3

64,4

Peso das exportações de mercadorias no PIB 2010 (%)

23,0

21,3

Peso das importações de mercadorias no PIB 2010 (%)

18,5

33,1

124,3

64,4

Peso das exportações de mercadorias no PIB 2010 (%)

23,0

21,3

Peso das importações de mercadorias no PIB 2010 (%)

18,5

33,1

16

26

164

352

1,8

2,8

28,6

38,7

30,4

50,5

Empresas (por localização da sede) 2009 (n.º)
D e n s i d a d e d e e m p r e s a s 2 0 0 9 ( n . º / k m ²)

Produtividade aparente do trabalho 2009 (milhares de
euros)
Despesa em I&D no PIB 2009 (%)
Taxa de cobertura das importações pelas exportações 2010
(%)

Taxa de cobertura das importações pelas exportações 2010
(%)

Capacidade de alojamento em estabelecimentos hoteleiros
por 1000 habitantes 2010 (n.º)
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros por 100
habitantes 2010 (n.º)
Estada média nos estabelecimentos hoteleiros 2010 (n.º)
Taxa de ocupação-cama (líquida) nos estabelecimentos
hoteleiros 2010 (%)
Proporção de hóspedes estrangeiros em estabelecimentos
hoteleiros 2010 (%)
D a d o s e xt r a í d o s d e h t t p : / / d a t a c e n t r o . c c d r c . p t
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Anexo D4 - Indicadores sociais
Centro
S u p e r f í c i e d o t e r r i t ó r i o 2 0 1 0 ( k m ²)
População residente censitária 2011 (n.º)
Taxa de variação da população residente censitária 2001-2011
(%)
D e n s i d a d e p o p u l a c i o n a l 2 0 1 0 ( n . º / k m ²)
Proporção de população jovem 2010 (%)
Índice de envelhecimento 2010 (n.º)
Taxa bruta de natalidade 2010 (‰)

28.199,4

Portugal
92.212,0

2.327.580 10.561.614
-0,9

2,0

84,3

115,4

13,7

15,1

152,9

120,1

8,0

9,5

Taxa bruta de mortalidade 2010 (‰)

11,4

10,0

Taxa de atividade 2011 (%)

62,0

61,3

Taxa de atividade feminina 2011 (%) (a)

55,6

55,2

Taxa de desemprego 2011 (%)

10,3

12,7

5,1

6,8

10,9

9,0

32,9

38,0

6,9

8,6

79,6

79,2

2,9

3,4

3,5

3,1

4,7

4,4

3,3

2,6

3,4

3,9

5,7

5,9

36,9

58,4

45,1

46,9

Taxa de desemprego de longa duração 2011 (%)
Taxa de analfabetismo 2001 (%)
Proporção da população residente com 14 e m ais anos com
pelo menos a escolaridade obrigatória 2001 (%)
Proporção da população residente com 21 e m ais anos com o
ensino superior completo 2001 (%)
Esperança de vida à nascença 2008-2010 (anos)
Taxa quinquenal de mortalidade infantil 2005-2009 (‰)
Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório 2009
(‰)
Consultas nos hospitais e centros de saúde por habitante 2009
(n.º)
Consultas nos centros de saúde por habitante 2010 (n.º)
Médicos por 1.000 habitantes (por local de residência) 2010
(n.º)
Enfermeiros por 1.000 habitantes (por local de trabalho) 2010
(n.º)
Beneficiários do RSI por 1.000 habitantes em idade ativa 2010
(n.º)
Proporção de beneficiários do RSI com menos de 25 anos 2010
(%)
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