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DEBATE REGIONAL 

“Crescimento inclusivo / Oeste Inclusivo – A Região Oeste e as metas 2020”  

23 de Maio de 2013, Instalações Mundial Rocha, Estrada Nacional 8 – Km 

80.3, S. Mamede – Roliça, Bombarral 

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM) promove, no próximo dia 23 de maio de 2013, nas 

Instalações Mundial Rocha, Estrada Nacional 8 – Km 80.3, S. Mamede – Roliça, uma reflexão 

alargada sobre o tema “Crescimento inclusivo / Oeste Inclusivo – A Região Oeste e as metas 2020”  

Este evento contará com a participação de convidados com reconhecida experiência nas temáticas em 

debate, que apresentarão experiências e contributos para a Estratégia 2020 Oeste Portugal no âmbito do 

Crescimento Inclusivo.  

Trata-se de um momento privilegiado para recolher contributos de todos, no sentido de se perspetivar o 

desenvolvimento e valorização do potencial da Região Oeste neste domínio estratégico. Esta iniciativa 

está enquadrada no trabalho de elaboração da Estratégia 2020 - Oeste Portugal, promovido pela 

OesteCIM, com a participação de diversos parceiros públicos e privados da Região. 

Mais informações e inscrição em www.oestecim.pt.  

 

  

http://www.oestecim.pt/
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Documento de “Pistas para o Debate” 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 2020 – OESTE PORTUGAL 

REUNIÃO SUB GRUPO DE AÇÃO REGIONAL 
CRESCIMENTO INCLUSIVO 16 abril 2013 

Pistas para a construção da estratégia 2020 Oeste Portugal 

 

Da 1ª reunião do Grupo de Ação Regional – GAR – Sub Grupo Crescimento Inclusivo, realizado no dia 

16 de Abril de 2013 na Oeste CIM – Caldas da Rainha, resultaram algumas pistas para a estratégia 2020 

Oeste Portugal.  

 

Este é ainda um documento em desenvolvimento, pelo que para o Debate Regional Temático – 

Crescimento Inclusivo se pede o contributo de todas as entidades do setor, com o intuito de se melhorar 

o potencial regional do setor inclusivo na região, com especial enfoque nos temas do emprego, do 

abandono escolar precoce e da redução da população em risco de pobreza. 

 

CONTRIBUTO PARA ALCANÇAR AS METAS 2020 PARA O CRESCIMENTO INCLUSIVO NA 
REGIÃO OESTE – ações / prioridades: 

EMPREGO – Taxa de emprego (75% da população entre os 20 e os 64 anos deverá estar 

empregada) – valor de 2011 Região Oeste (INE) – 69%:  

1. Articulação entre entidades que tutelam a política nacional, regional e local de emprego; 

2. Programas de incentivo à criação de empresas e emprego nos setores potenciadores de 

crescimento económico – turismo, agricultura/pesca, indústria; 

3. Desburocratização de processos municipais; 

4. Agilização e inovação nos processos de seleção e recrutamento; 

5. Reestruturação do ensino superior e técnico que se adeque às necessidades dos mercados de 

trabalho; 

 

EDUCAÇÃO – Abandono escolar precoce (Nível de 10%) – valor de 2012 Região Centro – 20,5%: 

1. Articulação entre entidades que tutelam a política nacional, regional e local de educação; 

2. Criação de percursos de educação curriculares alternativos adequados à estrutura produtiva da 

região; 

3. Intervenção psicossocial precoce junto do aglomerado familiar - projetos locais de intervenção / 

acompanhamento entre a família e a escola; 

4. Construção de turmas heterogéneas ao nível do rendimento escolar; 

5. Valorização do currículo por parte das empresas;  
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6. Plataforma regional da oferta e procura formativa – entidades e empresas de formação em rede 

de forma a adequar e dar resposta. 

 

POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL - Redução da população em risco de pobreza – (Menos 7,4% da 

população) - valor de 2011 Região Oeste (INE) – 37,20%  

1. Articulação entre entidades que tutelam a política nacional, regional e local de combate à 

pobreza e exclusão social; 

2. Programa de responsabilidade social das empresas; 

3. Reforço da Plataforma Supraconcelhia do Oeste (Rede Social); 

4.  Reforçar as estruturas de acompanhamento familiar e social; 

5. Programas de formação para a inclusão 

. 
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