Laboratórios de Participação Pública
Nordeste Transmontano: uma região com conhecimento
Convite Público à apresentação de propostas

Os Laboratórios de Participação Pública são uma iniciativa do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior para o debate de formas de valorizar o conhecimento nas
diversas regiões do país, em colaboração com os Institutos Superiores Politécnicos e a
Agência Nacional Ciência Viva.
Esta iniciativa teve inicio no Nordeste Transmontano, em Janeiro, com o objectivo de
desenvolver as suas potencialidades, aprofundando o conhecimento como fonte
geradora de projectos que sustentem uma nova plataforma colaborativa de I&D visando
a capacitação académica, cultural, científica, tecnológica e empresarial para esta região,
num cenário de médio/longo prazo.
Ao abrigo deste projecto a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, o IPB – Instituto Politécnico de Bragança e a CIM-TTM – Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes tornam público um convite para a
apresentação de propostas de ideias que concretizem esse objectivo.
É, assim, lançado este convite para a mobilização da capacidade tecnológica e de
promoção do conhecimento orientado para a valorização sustentável do Nordeste
Transmontano, nas seguintes áreas temáticas:
• Artes e Cultura
• Desporto e Aventura
• Novos Conteúdos e os media transmontanos

Candidaturas ao concurso
As candidaturas deverão ser enviadas por correio electrónico, para o endereço
electrónico lpp@braganca.cienciaviva.pt, com confirmação de recepção, contendo a
seguinte informação:
1. Nome do projecto
2. Nome do promotor
3. Breve descrição da ideia (máximo de 10 páginas, letra formato Times New
Roman, tamanho 12)
4. Estimativa orçamental de implementação futura do projecto
5. Prazo de implementação
5.2
1

O período de candidaturas decorrerá entre 28 de Março e 28 de Abril de 2016.
5.3
O concurso visa a selecção de três ideias em cada área, no total de nove projectos, sendo
os resultados anunciados no dia 9 de Maio de 2016, na página web
http://www.braganca.cienciaviva.pt/home/.
Os projectos seleccionados serão objecto de apresentação e discussão pública no dia 13
de Maio de 2016.

Destinatários e elegibilidade
Podem candidatar-se todas as entidades legalmente constituídas no âmbito dos
normativos legais e cidadãos a título individual.
3.2
Cada entidade/cidadão apenas pode submeter um projecto.

Processo de selecção
A decisão de selecção das candidaturas será da responsabilidade conjunta da Ciência
Viva, do IPB e da CIM-TTM, que podem recorrer para o efeito a peritos de diversas
áreas. A decisão não é passível de recurso.

Critérios de Selecção
Serão considerados projectos que valorizem o sentido estratégico para o
desenvolvimento da região do Nordeste Transmontano, bem como o carácter inovador,
o impacto, o estabelecimento de parcerias entre diversas entidades e a contribuição do
projecto para valorizar o conhecimento no Nordeste Transmontano nas áreas a
concurso.
A cada projecto seleccionado será atribuída a quantia de 2 000 euros.
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