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Desde 2002, que a Comissão Europeia e o Comité das Regiões organizam anualmente, em
Bruxelas, na primeira semana de Outubro, os OPEN DAYS - Semana Europeia das Regiões
e Cidades.
Trata-se de um evento singular onde regiões e cidades europeias mostram a sua capacidade
para desenvolver e concretizar a política de coesão da União Europeia, assegurando o
crescimento económico e a criação de emprego.
Durante uma semana, instituições europeias e representações de mais de 200 regiões e
cidades contribuem para um programa diversificado oferecido a milhares de participantes, que
encontram nos seminários, workshops, debates e exposições propostos uma excelente
oportunidade para estabelecer novos contactos e parcerias.

Os Open Days 2012 terão como tema “Europe's regions and cities: Making a difference”.

A CCDRC, participou já nos OPEN DAYS de 2008, 2009, 2010 e 2011, em parceria com outras
regiões europeias e prepara, atualmente, a sua participação nos OPEN DAYS de 2012. Na
edição deste ano integrará um conglomerado de regiões com o tema “Smart Partnerships for
jobs and growth”.

Participações da CCDRC nos OPEN DAYS:

OPEN DAYS 2011
2011: ““Investing in Europe's future: Regions and cities delivering smart, sustainable
and inclusive growth”
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Neste ano, a Região Centro integrou um conglomerado de regiões que incluiu West Norway
(região líder) e Mid Norway, da Noruega, East of England, do Reino Unido, Warmia and
Mazury, da Polónia e Dinamarca Central.

Este conjunto de regiões elegeu o tema da saúde como prioritário para os respectivos
territórios, propondo às entidades organizadoras uma parceria em torno do tema “2020
Regions – Acting for a Healthy Future”. A CCDRC constituiu uma delegação com
representantes de diversas entidades regionais, em função do tema e dos eventos previstos: o
IPN – Instituto Pedro Nunes, as Universidades de Coimbra, de Aveiro e da Beira Interior, o
AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem, o BIOCANT –
Centro de Inovação e Parque de Biotecnologia, o CEC – Conselho Empresarial do Centro e a
ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

A parceria que a Região Centro integrou organizou o debate «Innovation for a Healthy Future»
onde participaram todas as regiões do conglomerado. A intervenção da Região Centro ficou a
cargo da Prof. Doutora Teresa Mendes, do Instituto Pedro Nunes, que apresentou a
comunicação: «Low-cost innovations and open business models: application to the health
sector», cuja recetividade foi enorme, medida pelo debate que as suas palavras suscitaram
entre os mais de 120 participantes no evento.

No sentido de aproveitar a oportunidade oferecida pelos OPEN DAYS de congregar em
Bruxelas representantes de entidades e organizações de várias regiões ligadas ao tema da
inovação e saúde, a parceria “2020 Regions – Acting for a Healthy Future” organizou uma
brokerage session, com sessões paralelas, para partilha de ideias e projetos relacionados com
o tema «inovação no setor da saúde». Este foi o momento para as entidades que integraram a
delegação da Região Centro aos Open Days, designadamente as que trabalham mais
diretamente em projetos relacionados com o tema da saúde, estabelecerem contactos diretos
com potenciais parceiros, mas também com responsáveis por programas financiadores de
iniciativas neste domínio (um dos principais resultados desta sessão foi justamente o
compromisso da parte dos moderadores em ajudarem a encontrar o melhor caminho para
acesso a fundos comunitários).
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A CCDRC e a ADXTUR (Aldeias do Xisto) realizaram, ainda, uma ação de promoção regional
destinada, designadamente, às regiões parceiras nas actividades dos OPEN DAYS, a
personalidades dos organismos europeus sedeados em Bruxelas (Parlamento Europeu,
Comissão Europeia, Comité das Regiões) e funcionários portugueses daquelas instituições.
Promoção Regional - notícia 'Diário as Beiras' (pdf, 140.39 kB)
Promoção Regional - notícia 'Diário de Coimbra' (pdf, 982.18 kB)

A ação focalizou-se nos recursos dos territórios interiores da Região Centro, através da
apresentação do livro editado pela CCDRC «Recursos e Territórios. Uma Geografia da
Esperança» e de uma apresentação da Rede das Aldeias do Xisto, acompanhada de uma
degustação de produtos daqueles territórios. A prova de queijos, enchidos, vinhos e outros
produtos das Aldeias do Xisto teve o apoio local da Casa Portuguesa, uma mercearia de
produtos portugueses, que se mantém na Rue Van Campenhout, há cerca de 20 anos,
propriedade do Sr. André, um comerciante natural do Fundão. Esta associação constituiu uma
parceria que pode ter sido o pontapé de arranque para novas colaborações que permita a
disponibilização regular daqueles produtos no centro da “capital europeia”.

Beneficiando das estreitas relações de cooperação com a região fronteiriça de Castilla y León,
a CCDRC promoveu, na Oficina de Bruxelas daquela região, uma sessão de benchmarking que
contou, ainda, com as representações em Bruxelas das regiões de East of England (Reino
Unido) e West Norway (Noruega). O objetivo desta sessão, que envolveu toda a delegação da
Região Centro, foi dar a conhecer as suas experiências de trabalho relacionadas com o apoio
em Bruxelas às entidades das respetivas regiões, o acompanhamento das atividades,
iniciativas, projetos ou programas de financiamento das instituições europeias, a difusão de
informação europeia.

OPEN DAYS 2010

3/5
Phoca PDF

OPEN DAYS
07-01-2010 - Atualizado em 14-03-2012

2010 : «Europe 2020: Competitiveness, co-operation and cohesion for all regions»

Nesta edição a CCDRC integrou o conglomerado do ano anterior, que manteve o mesmo tema
2020 Regions: Acting for the future. Quer para a participação nos eventos em Bruxelas, quer
para a realização do evento local, estabeleceu uma parceria regional com a entidade gestora
do cluster Habitat Sustentável, a Plataforma para a Construção Sustentável.

Foi esta parceria que esteve presente no Meeting Place, na área da ‘economia verde’, com
um stand onde se apresentou o cluster do Habitat Sustentável da Região Centro.
A CCDRC esteve, ainda, presente na área da cooperação territorial, com Castilla y Léon,
apresentando o projecto MIT – Mobilidade, Inovação e Território, projecto âncora da estratégia
de cooperação entre estes dois territórios. E, também no contexto da cooperação territorial,
apresentou, conjuntamente com o Alentejo e a região da Extremadura espanhola, a Euroregião
EUROACE, uma Comunidade de Trabalho tripartida formada por aquelas três regiões.

OPEN DAYS 2009

2009 : «Global challenges, European responses»
Nesta edição a CCDRC integrou a parceria com o tema 2020 Regions : Acting for the future

OPEN DAYS 2008

2008 : «Regions and cities in a challenging world»
Nesta edição a CCDRC integrou a parceria com o tema Sustainable Energy Regions III
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