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Inova Juntos

O PROJETO



“Inova Juntos" é um projeto promovido pela Confederação Nacional dos

Municípios Brasileiros, em parceria com o Centro de Estudos Sociais e a

Associação Oficina, com o apoio da União Europeia, e visa identificar e

disseminar as mais inovadoras políticas de desenvolvimento urbano

sustentável, através de um processo de cooperação entre cidades do 

 Brasil, de Portugal e de outros países da América Latina.

A cooperação  decorrerá entre 2021 e 2023 e estará focada em 4 clusters

temáticos: i) desenvolvimento económico e inovação; ii)

desenvolvimento territorial e consórcios; iii) cidades verdes e mudanças

climáticas; iv) espaços inclusivos e inovação cultural e social.

Para além deste foco temático, a cooperação assume também alguns

valores transversais, nomeadamente: equidade de género; boa

governança; sustentabilidade ambiental; inovação; democracia local e

participação social; diálogo com crianças e jovens.

O Projeto



Participantes de Portugal

De Portugal serão selecionadas 12 entidades, por

intermédio de um processo concursal, devendo essas

corresponder às diferentes formas de governos locais

e suas estruturas representativas. São igualmente

admitidas outras entidades, tais como organismos

regionais, agências de desenvolvimento territorial e

comunidades de baldios, entre outras.

Participantes do Brasil

Do Brasil serão selecionados 20 municípios ou

consórcios municipais. Será realizado um diagnóstico

de vocação participativa, que identificará as

potencialidades e fragilidades de cada território,

incluindo a elaboração das linhas de base, por

intermédio de métodos quantitativos e qualitativos

de análise de dados.



CLUSTERS TEMÁTICOS

Desenvolvimento 
económico e inovação

Processos de contratação pública social e

ambientalmente responsável;

Políticas de desburocratização, simplificação ou

racionalização implementadas;

Relação positiva com o setor privado, no

fomento do emprego, do empreendedorismo e

da economia local;

Reforço da economia circular e dos circuitos

curtos de produção e consumo;

Impulso das iniciativas inovadoras de economia

solidária;

Modernização dos serviços públicos, tornando-

os mais eficazes no apoio ao desenvolvimento

económico.

Desenvolvimento 
territorial e consórcios

Participação em consócios, parcerias, redes,

associações e comunidades intermunicipais,

entre outras modalidades possíveis, com foco na

promoção do desenvolvimento do território;

Políticas de desenvolvimento territorial e local;

Fomento ou participação em cadeias de troca de

produtos ou serviços com outros municípios da

região;

Programas ou projetos inovadores

implementados em cooperação com outras

entidades.



Cidades verdes e 
mudanças climáticas

Signatários do Pacto de Autarcas em matéria de

clima e energia;

Cadeias de produção e consumo de

proximidade, entre as quais as hortas urbanas;

Criação de “cidades para as pessoas”;

Gestão da água e dos espaços verdes;

Reabilitação ecológica;

Formas de mobilidade suave e sustentável;

Recursos energéticos alternativos (produção,

distribuição, consumo, intercâmbio, etc).

Espaços inclusivos e
inovação cultural e social

Provisão de serviços públicos inovadores, em

áreas como: habitação, educação, saúde,

emprego, minorias, igualdade de género,

públicos com limitações físicas e outras, etc;

Práticas de incremento da cidadania e da

participação;

Práticas de inclusão alicerçadas na cultura e

identidades locais;

Processos de cultura comunitária que valorizam

as diferentes identidades locais.



Inova Juntos

A COOPERAÇÃO



Candidaturas
Calendário do processo concursal

SUBMISSÃO

As entidades interessadas devem

apresentar as suas candidaturas

entre 18 de novembro de 2020 a 15

de janeiro de 2021. A submissão

deve ser efetuada através da página

oficial do projeto Inova Juntos -

https://inovajuntos.cnm.org.br

AVALIAÇÃO

A avaliação das candidaturas será

assegurada por um júri composto

pela Confederação Nacional de

Municípios (Brasil), pelo Centro de

Estudos Sociais e pela Oficina.

Esta fase decorrerá entre 18 de

janeiro a 12 de fevereiro de 2021.

DECISÃO

A decisão do júri será

comunicada às entidades

concorrentes entre 15 e 19 de

fevereiro de 2021. 

https://inovajuntos.cnm.org.br/


Benefícios

apoio de formadores/as e consultores/as contratados/as pelo

projeto, com “expertise” nos diferentes clusters temáticos;

construção de redes de diálogo com outros municípios

portugueses, brasileiros e, em casos específicos, também de

outros países da Europa e da América Latina;

viagens de estudo e períodos de intercâmbio com outros

territórios, como forma de conhecer e incorporar inovações

relacionadas com as áreas de cooperação;

acesso privilegiado a observatórios, plataformas e publicações,

através dos quais pode garantir alta visibilidade das instituições

implicadas;

eventual apoio na orientação e submissão de candidaturas para

prémios de boas práticas e financiamento de projetos em

parceria com outros atores implicados na cooperação.

As entidades selecionadas para o processo de cooperação poderão

usufruir de uma série de ações, consubstanciadas na forma de:



assinar um acordo de colaboração com a coordenação do projeto, sem que seja exigida qualquer contrapartida

financeira à entidade selecionada;

respeitar os prazos do projeto, isto é, dos produtos e atividades que vierem a ser delineados em conjunto;

respeitar o princípio de máxima colaboração com a coordenação, formadoras(es) e consultoras(es) contratadas(os)

pelo projeto, bem como com outras cidades implicadas na cooperação;

assegurar a indicação nominal das(os) interlocutoras(es) do projeto, de nível político e técnico. O elemento

técnico deve fazer parte do quadro da entidade;

disponibilizar informações que permitam compor o referencial do projeto em termos de boas práticas;

partilhar com a coordenação todos os elementos referentes aos benefícios retirados da cooperação e de eventuais

mudanças nas políticas locais;

dar visibilidade ao projeto nos seus meios de informação e comunicação;

estar disponível para participar nos diferentes momentos de cooperação, virtuais e presenciais.

Compromissos a assumir

Pelas entidades selecionadas



Reciprocidade

possui e expõe uma política/prática de relevo em pelo

menos um dos referidos clusters temáticos;

expressa as limitações da sua política/prática e define

os contributos que pretende receber e as

aprendizagens que gostaria de realizar através da

colaboração com os restantes cooperantes.

A cooperação pressupõe que cada instituição participante:



nos momentos virtuais, com os mesmos direitos das restantes, sem

quaisquer custos associados;

nos momentos presenciais, com os mesmos direitos das restantes,

desde que as próprias estejam disponíveis para assumir os custos

diretos da sua participação, em particular nas missões técnicas em

outro país (viagem, estadia, alimentação).

O projeto Inova Juntos assume o compromisso de suportar os custos de

cooperação presencial das 12 instituições portuguesas selecionadas,

cabendo a estas colher os benefícios expostos. 

Esta situação não inviabiliza que mais instituições possam ser integradas

na cooperação, nomeadamente:

Apoios do projeto



+ informações

Confederação Nacional de Municípios

Centro de Estudos Sociais

Oficina

União Europeia - EuropeAid

Consulta dos editais e submissão de candidaturas

https://inovajuntos.cnm.org.br

Dúvidas

candidaturasinovajuntos@oficina.org.pt


