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Prémio Internacional de Desenvolvimento Local 2017
com candidaturas abertas até 15 de abril
stão abertas até
15 de abril as
candidaturas ao
Prémio Internacional de
Desenvolvimento Local que
visa distinguir trabalhos de
investigação e iniciativas de
promoção e apoio ao desenvolvimento local e territorial
que obtiveram sucesso, e
merecedoras de reconhecimento internacional.
O concurso lançado
pelo Centro de Investigação
sobre o Espaço e as Orga-

E

nizações (CIE0) da Universidade doAlgarve, o Centro
de Estudos Sociais (CES)da
Universidade de Coimbra,
e o Centro de Investigação
sobre a Internacionalização das Economias Locais
(CRIEL) da Universidade
de Insubria (Itália)comporta
quatro secções — ensaios,
jovens investigadores, territórios e empresas.
Refira-se que à Secção "territórios" podem-se
candidatar territórios "que

se destaquem por ações
inovadoras essenciais para
a sua transformação económica e social, permitindolhes ultrapassar o atraso,
o declínio prolongado ou
a estagnação económica,
assim como territórios que
tenham iniciado ou promovido um processo de desenvolvimento integrado ou
em parceria nos seguintes
domínios: inovação, internacionalização, qualificação
de recursos humanos". As

candidaturas de agências
de desenvolvimento, instituições públicas, associações
privadas, organização em
parceria público-privado,
consórcios e outras organizações que concorram
para a concretização de
políticas e estratégias de
desenvolvimento local são
elegíveis.
Na Secção "empresas"
aceitam-se candidaturas
de "empresas, singulares
ou associadas, que tenham

desenvolvido iniciativas e
projetos que envolvam outros atores e territórios nos
seguintes domínios: inovação, internacionalização,
formação e qualificação de
recursos humanos, desenvolvimento empresarial,
coesão social, integração
de cadeias produtivas (responsabilidade territorial das
empresas)".
O prémio internacional
insere as seguintes ambições — relevar a necessi-

dade de mobilizar ideias
e projetos para o desenvolvimento com base nos
recursos locais, e ajudar a
criar uma ligação entre a
reflexão dos académicos e a
dos agentes no terreno.
A cerimónia de entrega do prémio vai ocorrer
no quadro da Conferência
Internacional de Desenvolvimento Local, a realizar
em maio, ria Universidade
do Algarve.

