Innovation pop-outs
Em que consistem estas
Quais os seus objetivos?
atividades?

Siga-nos

Coordenação

O conteúdo desta publicação reflete unicamente o ponto de vista do autor e é da
sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não assume qualquer
responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas

Promover a informação e o
esclarecimento sobre a PAC,
contextualizando o público alvo
para esta política através da
abordagem da sua evolução até
ao momento atual e dos seus
benefícios aos diferentes níveis.
Ademais, objetiva-se a
estimulação de um processo
criativo estruturado em torno do
mindset e metodologias de
design thinking aplicadas às
temáticas urgentes ligadas ao
ambiente, alterações climáticas,
qualidade da alimentação e
biodiversidade.
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Seminários e workshops que,
inspirados nas metodologias de
design thinking, informam sobre as
políticas e estratégias europeias e
nacionais e sobre a PAC. Nestes
eventos, estudantes e docentes do
ensino superior são desafiados a
refletir sobre temas críticos da
atualidade e a pensar em soluções
inovadoras que contribuam para um
setor mais competitivo e
sustentável.

Innovation pop-outs
What do these activities
What are its goals
consist of?
Seminars and workshops that,
inspired by design thinking
methodologies, inform about
European and national policies and
strategies and about CAP. At these
events, higher education students
and faculty are challenged to reflect
on critical issues of the day and to
think of innovative solutions that
contribute to a more competitive
and sustainable sector.

Promote information and
clarification on the CAP,
contextualizing the target
audience for this policy by
addressing its evolution to date
and its benefits at different
levels. Furthermore, the
objective is to stimulate a
creative process structured
around the mindset and design
thinking methodologies applied
to urgent issues related to the
environment, climate change,
food quality and biodiversity.

Follow Us

The content of this publication solely reflects the author's point of view and is his
sole responsibility. The European Commission assumes no responsibility for the use
that may be made of the information contained therein.
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