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Mais de 50 empresários, dirigentes associativos e representantes de entidades públicas estiveram em
Penacova a assistir à Sessão Pública de Esclarecimento sobre os Apoios Comunitários no âmbito do
Portugal 2020, cuja organização coube ao município de Penacova, juntamente com a Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, a Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra e a Ad Elo.De acordo com Humberto Oliveira, “estes programas podem constituir uma
oportunidade de alavancagem do tecido económico tendo em vista um crescimento sustentável,
inteligente e inclusivo, com o apoio de fundos europeus estruturais e de investimento, que não podem ser
desaproveitados, por beneficiarem em muitas áreas o nosso território”.Portugal terá uma comparticipação
de 25 mil milhões de euros até 2020, para estimular o crescimento e a criação de Emprego, tendo como
fito medidas como o estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis, o incremento das
exportações, a transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo, o cumprimento
da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, a redução dos níveis de abandono escolar precoce. a
integração das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social, a promoção do
desenvolvimento sustentável numa óptica de eficiência dos recursos, o reforço da coesão territorial, bem
como a racionalização, modernização e capacitação da Administração Pública.

A sessão contou com oradores como Humberto Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Penacova,
Ana Abrunhosa, Presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, Executiva do Mais Centro, Conceição
Carvalho, Secretária Técnica da Mais Centro, Paula Silvestre, Chefe de Divisão da Administração Geral
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e Mário Fidalgo, Diretor-Executivo da Ad Elo, que
deram conselhos e exemplos práticos, transmitindo conhecimentos aos demais presentes com algumas
medidas de apoio ao investimento disponível para as entidades do Concelho de Penacova.
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