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Centro 2020: uma abordagem integrada  

Estratégia de 
Desenvolvimento Regional 
(CRER 2020) 

 
 
 

RIS3: enfoque na  

IDI/Especialização Inteligente  

Programa Operacional Regional: 
instrumento privilegiado de financiamento 

Papel relevante 

•das entidades do SCT: importância 

da  articulação das suas agendas de 

investigação e inovação com a 

estratégia regional 

•dos clusters e outras entidades de 

interface: na ligação das entidades 

do SCT com as empresas e destas 

entre si 



Prioridades regionais: dos domínios diferenciadores … 

Saúde 

Biotec 

nologia 

Materiais 

TICE 

Agro 
indústria 

Mar 

Floresta 

Turismo 

Domínios 
diferenciadores 

temáticos 

 

Prioridades transversais 
 Eficiência energética 

Sustentabilidade dos recursos 

Coesão territorial 

Internacionalização 



… às Plataformas de Inovação… 

… áreas focais que 
mobilizam os 
domínios 
diferenciadores 
em prioridades 
regionais 

1. Soluções industriais sustentáveis 

2. Valorização e uso eficiente dos 
recursos naturais endógenos 

3. Tecnologias ao serviço da qualidade 
de vida 

4. Inovação territorial  



Áreas já identificadas em cada Plataforma   

1.1 Otimização sustentada da 
produtividade industrial  

3.1 Futuro digital  

2.1 Fontes energéticas alternativas  

2.2  Desenvolvimento das cadeias de 
valor associadas aos recursos 
endógenos naturais  

3.2 Inovação centrada na saúde  

3.3 Envelhecimento ativo e saudável  

4.1 Inovação rural  

4.2 Cidades sustentáveis, criativas e 

inteligentes  

4.3 Investigação, desenvolvimento e 
inovação no turismo  

1. Soluções industriais sustentáveis 

2. Valorização e uso eficiente de 
recursos endógenos naturais 

3. Tecnologias ao serviço da qualidade 
de vida 

4. Inovação territorial 

1.2 Desenvolvimento e utilização de 
materiais  



RIS3: modelo de governação (multinível) 

Comissão Executiva 
(Presidida pela CCDRC) 

Nível regional Nível nacional 

Conselho de Coordenação 
(Presidido pela ANI) 

Equipa  
de gestão 

Equipa  
de gestão 

Grupos de Trabalho/Plataformas de Inovação 
 
 

Representantes 
dos atores 
regionais 

relevantes e das 
agências 
nacionais 

responsáveis pela 
política de IDI 

Representantes 
das 

agências 
nacionais 

responsáveis pela 
política de IDI e 

CCDR (RAM/RAA) 

Processo de descoberta empreendedora 
 sobretudo a nível regional 



Instrumentos Financeiros 2014-2020  

 

Programa Operacional Regional  

  Dotação financeira reforçada: 2.155 M€ (1.700 M€ em 2007-2013) 

  Inclusão tanto de FEDER como de FSE: 1.751 M€ FEDER + 404 M€ FSE 

  Em negociações finais junto da Comissão Europeia … 
 

Programas Nacionais Temáticos: disponíveis para todos os agentes do Centro 
 

 

Horizonte 2020 
  Quase 80 mil milhões euros de fundos disponíveis para 7 anos  
  RIS3 do Centro muito articulada com as áreas focais do H2020 nomeadamente 

 desafios societais e KET (Key Enabling Technologies) 
 

 

POCTEP: Instrumento relevante para financiar projetos que surjam no contexto da  macroregião 

 

Outras oportunidades de Financiamento: ………………………………….. 
 



A articulação da RIS3 com o POR: três níveis 

Num nível I estão  
 

(i) apoios a projetos de IDT (Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento 

e Inovação)  

(ii) programas de doutoramento e pós-doutoramento e cursos 

Técnicos Superiores Profissionais (no Eixo 3: Desenvolver o 

Potencial Humano) 
 

que serão exclusivamente direcionados para iniciativas que se 
enquadrem dentro do leque de opções RIS3 do Centro. 

Num nível II estão os projetos que terão como critério de avaliação o 
seu alinhamento com a RIS3 do Centro (Eixo 2: Competitividade e 
Internacionalização da Economia Regional) 

Num nível III é possível identificar projetos que, não tendo critério de 
eligibilidade ou de diferenciação RIS3, contribuem de forma direta 
para a operacionalização da Estratégia de Especialização Inteligente 
da região. 



 

  

RIS3: um processo contínuo 

Próximas etapas 
 

Dinamizar os Grupos de Trabalho 
previstos no modelo de governação 
 
Definir um Plano de Ação por 
Plataforma de Inovação 

 
Conceber um modelo inovador de 
monitorização da RIS3 

 
Garantir a articulação com a 
dimensão nacional da Estratégia 
 
 

Papel da CCDRC 
 

Coordenar o processo, envolvendo os 
atores regionais relevantes 
 
Atuar como “agência regional de 
inovação”, constituindo-se como ‘braço 
armado’ da ANI na região 

 
Articular a dinâmica do processo RIS3 
do Centro com o trabalho de cooperação 
com outras regiões, potenciando a 
dimensão internacional da Estratégia de 
Especialização Inteligente da região 
 



 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
Rua Bernardim Ribeiro, 80 
3000-069 COIMBRA 
 

centro2020@ccdrc.pt 
 
 

Para mais informação… 


