
  

 

Premiam na Europa o CIVICS, o mapa da inovação cidadã na 

Ibero-América 

 
Bruxelas, Bélgica, 16 de julho de 2018 - O mapa interativo CIVICS, que registra milhares de 
projetos de inovação cidadã na Ibero-América, recebeu o prêmio concedido pela Fundação 
União Europeia-América Latina e Caribe (UE-LAC) na categoria "Iniciativas cidadãs". 
  
Nesta segunda edição da distinção, o júri avaliou o mapa como "um espaço e uma importante 
metodologia de expressão, coordenação e construção cidadã que representa soluções locais 
aplicáveis a ambas regiões". 
  
O CIVICS permite visualizar e conectar o potencial transformador e coletivo na vida urbana. 
Registra cerca de 4.500 iniciativas de inovação em 34 cidades da Ibero-América, o que representa 
cerca de 22.000 pessoas propondo alternativas e gerando soluções criativas para melhorar seu 
entorno. 
  
O prêmio foi entregue pela Alta Representante da União Europeia (UE) para as Relações 
Exteriores e Política de Segurança e Vice-Presidenta da Comissão Europeia, Federica Mogherini, 
em uma cerimônia realizada em Bruxelas no marco da Reunião Ministerial da UE e da 
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). 
  
Foi recebido por Pablo Pascale, coordenador do projeto de Inovação Cidadã da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana (SEGIB), e Esaú Acosta, do Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC), parceiro na 
iniciativa. 
  
O CIVICS é um dos projetos da SEGIB com maior impacto na região e que se posicionou como 
referência internacional. 
  
Links de interesse:  

• Mapa CIVICS 
• Inovação Cidadã 

Contato:  

Max Seitz, Chefe de imprensa: +34 91 590 1980 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes e Chefas de Estado e de 
Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregada de cumprir os mandatos decorrentes das Cúpulas 
e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da 
comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de 
língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

https://civics.cc/pt/#!/iniciativas
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/o_mapa_civics_ganha_o_premio_eu-lac_2017/
mailto:Mseitz@segib.org

