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Missão
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), organismo
desconcentrado do Ministério do Planeamento, com tutela conjunta com o Ministério do
Ambiente, tem por missão executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e
cidades e de desenvolvimento regional ao nível da NUTE II Centro, promover a actuação
coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar tecnicamente as
autarquias locais e as suas associações.
Cabe, assim, à CCDRC assegurar a prestação eficiente dos serviços no seu âmbito de
actuação, colocando-os na linha da racionalização e modernização dos serviços públicos e
actuando com a necessária competência técnica para se tornar um instrumento eficaz da acção
governativa. Por outro lado, cabe-lhe estimular e promover os agentes e as actividades
regionais, contribuindo para a prossecução dos grandes desígnios da coesão do espaço
regional e nacional e para o reforço da competitividade em torno da valorização dos recursos
regionais e da promoção da inovação.
Orientações Estratégicas
No plano estratégico, a acção da CCDRC orienta-se no sentido de:
Melhorar a articulação dos territórios e das instituições da região, designadamente as
autarquias locais, e qualificá-los no sentido do reforço da competitividade e da coesão
regionais;
Promover o investimento produtivo na região, assumindo uma atitude proactiva de
captação de investimentos no quadro nacional e também do exterior, e promover a
gestão e o acompanhamento dos investimentos regionais;
Reforçar a integração da região em espaços e redes internacionais, propiciadoras de
experiências de cooperação e benchmarking, nas áreas de actuação da CCDRC;
Integrar a região nas bases programáticas de ordenamento do território e capacitá-la
para uma gestão adequada do uso do solo e dos recursos do território;
Melhorar a qualidade ambiental da região, garantindo a aplicação eficaz dos
instrumentos e da legislação de salvaguarda e valorização dos recursos naturais e
ambientais;
Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos
pelo uso crescente das tecnologias da informação e da comunicação, pela
racionalização dos procedimentos, pela criação de melhores condições de trabalho e
pelo reforço das competências profissionais dos recursos humanos, com vista à
obtenção de ganhos de eficiência e à redução dos custos para os utilizadores, bem
como ao aumento da transparência nas relações com a sociedade civil.
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