
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte-nos! 

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

@cimulact  

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

Subscreva esta e-newsletter 

Material de inspiração 

Produzimos uma brochura de inspiração para os workshops de visão. Esta 

brochura proporciona aos cidadãos participantes um vislumbre do que é uma 

visão, de como uma pessoa pode pensar sobre o futuro, e visa inspirá-los a 

formular os seus próprios sonhos, desejos e esperanças para o futuro. Leia-a aqui.  

Definindo as agendas de investigação 

O principal objetivo do CIMULACT é envolver os cidadãos, especialistas e 

stakeholders na co-criação das agendas de investigação europeias. Veja o 

vídeo do projeto para saber como.  

Envolvendo mais de 1000 cidadãos para construir 

visões para a Europa  

Entre novembro de 2015 e o início de janeiro de 2016 serão realizados workshops 

nacionais com os cidadãos para a construção de visões de futuros desejáveis e 

sustentáveis em 30 países europeus. Se estiver interessado em saber como o 

fazemos leia este artigo sobre o nosso método e encontre mais informação sobre 

a abordagem do projeto e o plano de trabalho.  

 

O que se segue… 

Workshops nacionais com os cidadãos 

para a construção de visões em 30 

países, entre novembro de 2015 e 

janeiro de 2016. Encontre aqui as datas. 

 

 

Quem somos 

O consórcio do CIMULACT é constituído 

por 29 membros europeus de diferentes 

organizações que trabalham nas áreas 

de avaliação de tecnologia, 

disseminação de ciência, inovação, 

investigação e consultoria. É coordenado 

pelo Danish Board of Technology 

Foundation. 

No final de Setembro, todos os parceiros 

se reuniram em Copenhaga durante 

quatro dias para o arranque do projeto e 

tiveram uma formação interativa 

inspiradora, através da qual exploraram 

o método a ser utilizado nos workshops 

de visão. 

Futuros desejáveis: workshops em toda a Europa  

Cidadãos de vários países participantes já se encontraram nos workshops e 

produziram visões inspiradoras do futuro. Um dos eventos chegou a decorrer em 

plena operação policial de bloqueio de ruas em Bruxelas depois dos ataques em 

Paris em Novembro, e foi possível graças a uma demonstração surpreendente de 

energia coletiva, vontade dos cidadãos e desejo de construir futuros felizes! 

Artigo sobre o workshop em Copenhaga 

Reportagem do workshop em Bruxelas 

Fotografias e observações do workshop em Milão (em italiano) 

Fotografias e observações do workshop em Bratislava (em eslovaco)  
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O que é uma visão 

No CIMULACT, uma visão descreve 

como deve ser o futuro. Não tem 

necessariamente de ser realizável 

segundo a perspetiva que temos hoje. 

As visões convidam-nos a considerar o 

futuro como algo que podemos moldar, 

e não como algo já decidido. 

http://www.facebook.com/cimulact
http://www.facebook.com/cimulactportugal
https://twitter.com/cimulact
https://www.youtube.com/channel/UCNTBzQJrgu35ZpOpDqRRqSw
https://www.youtube.com/channel/UCbtMDmgiFY60verqLgaqxHw
http://www.cimulact.eu/newsletter-sign-up/
http://www.cimulact.eu/inspirationalmagazine/
http://www.cimulact.eu/objectives/
https://www.youtube.com/channel/UCNTBzQJrgu35ZpOpDqRRqSw
https://www.youtube.com/channel/UCNTBzQJrgu35ZpOpDqRRqSw
http://www.cimulact.eu/the-first-consultation-phase-national-citizen-vision-workshops-ncvs/
http://www.cimulact.eu/approach/
http://www.cimulact.eu/workplan/
http://www.cimulact.eu/national-citizen-vision-workshops/
http://www.cimulact.eu/partners/
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