
ENVOLVER TODA A EUROPA NA DEFINIÇÃO 

DE UM FUTURO DESEJÁVEL E SUSTENTÁVEL



CONTRIBUTOS ÚNICOS E CONCRETOS PARA A AGENDA DE 

INVESTIGAÇÃO E DE INOVAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA PELOS CIDADÃOS

O CIMULACT irá envolver os cidadãos, juntamente com uma variedade de outros atores, na 

redefinição da agenda de investigação e de inovação europeia e, assim, torná-la relevante e 

responsável perante a sociedade. Para tal, o projeto irá ter mais de 1000 cidadãos de 30 

países europeus a formularem as suas visões para futuros sustentáveis desejáveis, a debaterem 

e desenvolverem estas visões com outros atores e a transformarem as mesmas em 

recomendações para futuras políticas e tópicos de investigação e de inovação. Ao não limitar 

estes assuntos apenas aos responsáveis políticos e especialistas, o CIMULACT faz com que a 

construção do futuro seja mais acessível promovendo a partilha e o debate das visões sobre 

como a investigação e a inovação podem ajudar a criar este futuro. 

Uma abordagem multi-atores

O CIMULACT não se foca somente nas 

visões dos cidadãos. É um projeto que 

abrange um amplo número de atores que 

também estão interessados na definição 

da futura agenda de investigação – os 

múltiplos atores. Este grupo inclui 

responsáveis políticos, cientistas, 

comunidades de investigação, 

organizações não-governamentais e 

profissionais de áreas mais atípicas como 

designers, futuristas e peritos em tecnologias 

de informação. Os contributos para as 

agendas de investigação serão gerados 

com todos num amplo e intenso processo 

participativo. Além da elaboração de 

visões reais, validadas e compartilhadas, 

com base em necessidades e 

reivindicações, este processo criará diálogo 

e compreensão partilhada entre os 

diferentes atores.

Uma nova referência para a 

participação pública 

O CIMULACT destaca-se como um 

projeto visionário ao inspirar a futura 

agenda de investigação e ao moldá-la 

com base nas preocupações, 

expectativas e visões de futuros 

desejáveis e sustentáveis de cidadãos de 

30 países na Europa. Os objetivos do 

CIMULACT prolongam-se para além do 

final do projeto uma vez que este 

estabelece uma nova referência para a 

participação pública através da 

conceção, teste, formação e avaliação 

de métodos para o envolvimento dos 

cidadãos e das partes interessadas. A 

participação é uma tradição instituída 

em alguns países europeus, mas não em 

todos. Ao unir parceiros de toda a 

Europa, todos almejando o mesmo nível 

elevado de participação pública, o 

CIMULACT irá desenvolver fortes 

competências nesta área.



Em suma, o CIMLUACT irá:

• Envolver os cidadãos na efetiva formulação das agendas de 

investigação e de inovação da União Europeia.

• Fornecer contributos únicos e concretos para a identificação da 

futura agenda de investigação europeia desencadeando 

preocupações, desejos e visões de futuros sustentáveis desejáveis de 

1000 cidadãos de 30 países na Europa.

• Criar uma agenda de investigação e de inovação europeia que 

seja relevante e responsável perante a sociedade através do 

envolvimento dos cidadãos, partes interessadas e especialistas na 

co-criação de agendas de investigação baseadas em visões, 

necessidades e reivindicações reais e validadas.

• Contribuir para a Investigação e Inovação Responsáveis (IIR) na 

União Europeia promovendo o envolvimento e a inclusão do público 

em geral na identificação de futuros sustentáveis desejáveis.

• Definir uma nova referência para a participação pública através da 

conceção, teste, formação e avaliação de métodos para o 

envolvimento dos cidadãos e das partes interessadas.

• Fazer com que a construção do futuro seja mais acessível. Já não é 

apenas um assunto a ser debatido pelos responsáveis políticos e 

especialistas; é um diálogo com o público em geral para uma maior 

democracia.

O CIMULACT é um projeto de três anos financiado pela 

Comissão Europeia, com início em Junho de 2015.

Para informação sobre os parceiros deste projeto, visite 

o website www.cimulact.eu 



CONTRIBUTOS ÚNICOS E CONCRETOS PARA A 

AGENDA DE INVESTIGAÇÃO E DE INOVAÇÃO 

DA UNIÃO EUROPEIA PELOS CIDADÃOS

O projeto CIMULACT – acrónimo de ‘Citizen 

and Multi-Actor Consultation on Horizon 

2020’ – envolve mais de 1000 cidadãos de 

30 países europeus, juntamente com uma 

variedade de outros atores na definição de 

um futuro sustentável desejável. Num amplo 

e intenso processo participativo, o projeto 

irá fornecer uma contribuição única para as 

políticas e tópicos de investigação e de 

inovação europeias, criar diálogo e 

compreensão partilhada entre os atores e 

desenvolver fortes competências no 

envolvimento dos cidadãos e, assim, 

melhorar a Investigação e Inovação 

Responsáveis (IIR) na União Europeia.

Para mais informações:

www.uc-mediation.eu

www.facebook.com/cimulactportugal

www.cimulact.eu

www.facebook.com/cimulact

cimulact.portugal@gmail.com


