PRÉMIO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
ANÚNCIO DE CONCURSO

Artigo 1 – Apresentação e objetivo
O CIEO – Universidade do Algarve, o CRIEL – Universidade do Insubria, o CES – Universidade de
Coimbra e a CCDR do Algarve lançam um concurso internacional para a atribuição de um prémio
que distinga trabalhos de investigação e iniciativas bem sucedidas de promoção e apoio ao
desenvolvimento local e territorial cuja relevância mereça reconhecimento internacional. O
objetivo é encorajar académicos, especialistas, jovens investigadores, instituições públicas, atores
privados e empresas a reforçarem a atenção que dedicam às políticas de desenvolvimento
territorial, aos instrumentos e processos de análise e a melhorarem a capacidade de diagnóstico,
comparando-os em termos internacionais.
O Prémio divide-se nas seguintes secções:
a) Secção "ensaios" – aberta a ensaios publicados nos últimos três anos. Podem concorrer
académicos e especialistas cujos trabalhos constituam contribuições importantes para a
identificação de modelos de desenvolvimento e a interpretação de trajetórias de desenvolvimento
e para a promoção de ideias e projetos de especial significado para o avanço das estratégias de
desenvolvimento local.
b) Secção "jovens investigadores" - aberta a jovens investigadores cujas teses de doutoramento,
concluídas e discutidas nos últimos três anos, sejam particularmente inovadoras pela metodologia
e pelos modelos interpretativos usados e pela análise de novos casos relevantes de
desenvolvimento local e territorial que tenham dado origem a estratégias de intervenção
concretas. O Prémio consiste numa bolsa de estudo até 2000€. O painel de avaliação pode
recomendar a publicação da tese vencedora.
c) Secção "territórios" - aberta a territórios que se destaquem por ações inovadoras essenciais
para a sua transformação económica e social, permitindo-lhes ultrapassar o atraso, o declínio
prolongado ou a estagnação económica. Está também aberta aos territórios que tenham iniciado
ou promovido um processo de desenvolvimento integrado ou em parceria nos seguintes
domínios: inovação, internacionalização, qualificação de recursos humanos. São elegíveis as
candidaturas de agências de desenvolvimento, instituições públicas, associações privadas,
organização em parceria publico-privado, consórcios e outras organizações que concorram para a
concretização de políticas e estratégias de desenvolvimento local
d) Secção "empresas" - aberta às 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).
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Artigo 2 – Como participar
A participação neste concurso é voluntária. Cada concorrente deve enviar a sua candidatura
completa e acompanhada da necessária documentação, de forma a permitir ao painel avaliar a
proposta, em três cópias, até 15 de abril de 2017 para: CIEO-Universidade do Algarve, Campus de
Gambelas, Edifício 9 – 8005-139 Faro (Portugal).
A documentação deve ser apresentada numa das seguintes línguas: inglês, francês, italiano,
português ou espanhol. Se a documentação original estiver noutra língua é necessário traduzi-la
para uma das línguas indicadas.
A participação é confidencial e pode ser apresentada por uma terceira parte.
Os membros do comité de avaliação podem apresentar diretamente nomeações para as
diferentes secções do Prémio.
Artigo 3 – Candidaturas inelegíveis
Não serão avaliadas as candidaturas recebidas depois da data aqui indicada, que não satisfaçam as
regras aqui estabelecidas ou que estejam incompletas.
Artigo 4 – Avaliação das candidaturas
Um painel de avaliação, nomeado pelos organizadores, composto por quatro académicos e pelo
Prof. Gioacchino Garofoli, como Presidente, avaliará as candidaturas até 13 de maio de 2017. Os
documentos da candidatura não serão devolvidos.
Artigo 5 – Cerimónia de entrega do Prémio
A cerimónia de entrega do Prémio terá lugar em Faro (Portugal) no quadro da Conferência
Internacional sobre Desenvolvimento Local programada para a segunda metade de maio de
2017. Os interessados serão informados da data e do programa da Conferência com a devida
antecedência.
Artigo 6 – Confidencialidade
Toda a informação sobre perfil da candidatura, empresas, propostas e conteúdos são estritamente
confidenciais e reservadas.
Todos os interessados em obter mais informação podem dirigir-se ao CIEO-Universidade do
Algarve, no seguinte endereço:
CIEO-Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edifício 9 – 8005-139 Faro (Portugal)
e-mail: localdev2017@gmail.com
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