
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMULACT @ Parlamento Europeu 

No dia 28 de março, o Parlamento Europeu organiza um workshop para 

debater o CIMULACT e o "Futuro da Ciência através do Envolvimento dos 

Cidadãos". O tema principal é: como abordar as preocupações dos 

cidadãos relativamente ao futuro no próximo programa-quadro da União 

Europeia para a Investigação e a Inovação (FP9, 2021-2027). 
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O que fazemos 

O CIMULACT estabelece um diálogo 

genuíno, onde futuros desejáveis e 

sustentáveis podem ser desenvolvidos, 

debatidos e transformados em 

recomendações para as políticas de 

investigação e de inovação. 

 

 

Tópicos que partiram dos cidadãos para investigação 

futura 

Veja os nossos tópicos de investigação finais! Durante um ano e meio, 

colaborámos estreitamente com cidadãos, stakeholders e especialistas para 

identificar os desafios da investigação e da inovação. Tratá-los permitirá 

aproximar a ciência e a sociedade. Os tópicos destacam a necessidade de 

inovações na saúde, educação, economia e em muitos outros campos. 

O que se segue… 

Atualmente estamos a comparar os 

resultados do CIMULACT com estudos 

de prospetiva, desenvolvidos por 

especialistas, com objetivos 

semelhantes de consulta para o 

Horizonte 2020. Isto irá elucidar sobre 

os benefícios do envolvimento de 

múltiplos atores. Estamos também a 

trabalhar num catálogo de lições 

aprendidas, bem como numa 

avaliação de impacte. Ambos serão 

publicados no início de 2018.  

 

 

 

CIMULACT @ Comité do Programa H2020  

Os resultados do CIMULACT serão apresentados ao Comité de 

programação do Horizonte 2020 no dia 20 de abril. Neste evento, reúnem-

se representantes de todos os Estados-Membros da União Europeia para 

planear o âmbito da investigação financiada pela UE e garantir ligações a 

atividades financiadas a nível nacional.   

Contacte-nos! 

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

@cimulact  

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

Subscreva esta e-newsletter 

Leia as e-newsletters anteriores 
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