
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lições aprendidas em Malta 

Na última reunião presencial do consórcio, extraímos as lições aprendidas com 

o projeto até então. No outono, publicaremos um catálogo detalhado 

abrangendo todos os métodos participativos utilizados e desenvolvidos no 

CIMULACT, para que outras organizações possam beneficiar desta valiosa 

fonte. 

3.ª Conferência Europeia de Avaliação de Tecnologia  

Debatemos o CIMULACT de forma aprofundada com os participantes da 

terceira Conferência de Avaliação de Tecnologia que teve lugar em Cork, 

Irlanda, a 17-19 de maio.   

Uma sessão plenária – Co-criação de agendas de investigação responsáveis – 

foi dedicada à reflexão sobre os resultados, métodos e impactes do CIMULACT. 
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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.  
  

 

Contacte-nos!  

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

@cimulact  

CIMULACT/ CIMULACT Portugal 

Subscreva esta e-newsletter 

Leia as e-newsletters anteriores 
 

O CIMULACT como melhor prática europeia nos EUA  

Sob o tema "Servir a sociedade através da política científica", a Associação 

Americana para o Avanço da Ciência realizou a sua conferência anual em 

fevereiro, em Boston, nos EUA. O CIMULACT foi apresentado como um exemplo 

de melhor prática sobre modelos globais e emergentes para a avaliação de 

tecnologia participativa. 

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.  

 

https://cork2017.technology-assessment.info/
https://cork2017.technology-assessment.info/images/files/Session-A2-16-May-2017.pdf
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/publications-2/
http://www.cimulact.eu/publications-2/
https://aaas.confex.com/aaas/2017/webprogram/Paper19654.html
https://aaas.confex.com/aaas/2017/webprogram/Paper19654.html
http://www.cimulact.eu/
http://www.cimulact.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=JUjt59qEbEU
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