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10 projetos de inovação clausuram o Laboratório Ibero-americano de 
Inovação Cidadã pela Paz na Colômbia 

 

120 cidadãos de 14 países trabalharam durante 11 dias para fazer realidade 10 

projetos de inovação para o pós-conflito na Colômbia. 

 

San Juan de Pasto, Colômbia/ Madri, Espanha. 2 de março 2018. Perante centenas de 

pessoas vindas de todo o Departamento de Nariño, até agora duramente castigado 

pelo conflito armado na Colômbia, a secretária geral ibero-americana, Rebeca 

Grynspan; o governador de Nariño, Camilo Romero; o alto conselheiro para o Pós-

conflito da Presidência da Colômbia, Rafael Pardo; e o diretor do Nansen Center for 

Peace and Dialogue, Alfredo Zamudio clausuraram nesta semana na cidade de San 

Juan de Pasto (Nariño, Colômbia) o Laboratório de Inovação Cidadã para a Paz onde se 

apresentaram os 10 projetos resultantes do mesmo. 

 

O Laboratório de Inovação Cidadã para a Paz, organizado pela Secretaria Geral 

Ibero-americana, a Alta Conselharia para o Pós-conflito da presidência da Colômbia, 

o Centro de Inovação Social da Governação de Nariño, e com o apoio da Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento congregou durante 

11 dias mais de 100 cidadãos vindos da Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, Equador, 

Espanha, Honduras, Itália, México, Noruega, Panamá, Peru, Portugal, Uruguai e 

Venezuela, que trabalharam em 10 projetos que aportarão soluções inovadoras a 

desafios do pós-conflito na Colômbia e contribuirão à reconstrução do tecido social. 

 

No laboratório foram desenvolvidos projetos tais como a criação de próteses em 

impressoras 3D, a baixo custo, para vítimas das minas antipessoais, instalação de 

biodigestores em zonas rurais para garantir a autonomia energética e a proteção 
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ambiental, ¨atrapa névoas¨ como sistema de potabilização da água produto da névoa, 

entre outros, com o objetivo de que sejam escalados e replicados em outras zonas da 

Colômbia. DOSSIER DE TODOS OS PROJETOS 

 

Para a secretária geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, este laboratório de 

Nariño se constitui em um exercício pioneiro ao se tratar da primeira experiência 

deste tipo em uma situação de pós-conflito. “Este foi o laboratório cidadão mais 

inovador e exitoso que tivemos e isso é também pelo apoio da Governação de Nariño.” 

ressaltou a secretária Grynspan, em seu diálogo junto ao Governador de Nariño 

Camilo Romero quem ratificou Nariño como uma região à vanguarda em matéria de 

inovação cidadã. 

 

O alto conselheiro para o Pós-conflito da Presidência da Colômbia, Rafael Pardo 

sublinhou que “..está é a primeira vez que se realiza um laboratório de Inovação cidadã 

que tem como foco a construção de paz. …Não tenho dúvida de que os 10 projetos têm uma 

imensa capacidade de mudança na sociedade”. 

  

RECURSOS PARA MEIOS (vídeo e imagens) 

• Próteses em impressora 3D 

• Biodigestores 

• Suma Kawsay 

 
Para mais informação, contate com: 
 
Secretária Geral Ibero-americana 
Amalia Navarro 
Diretora de Comunicação 
+34 646058525 

http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2018/02/AFdossier-labicxlapaz-ESP.pdf
http://segib.org/wp-content/uploads/Proyecto%20Pr%C3%B3tesis%203D.zip
http://segib.org/wp-content/uploads/Proyecto%20Biodigestor.zip
http://segib.org/wp-content/uploads/Proyecto%20Suma%20Kawsay.zip
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anavarro@segib.org 
Twitter: @SegibDigital 
Facebook: SEGIB 
  
Governação de Nariño 
Juan Rosero 
Chefe do Centro de Comunicações 
+57 311 624 46 11 
prensa@narino.gov.co 
Twitter: @gobnarino 
Facebook: Governação de Nariño 
No Instagram: centrodecomuniciones 
  
Alta Conselharia para o Pós-conflito da Colômbia 
Natalia Riveros Anzola 
Coordenadora de Comunicações 
+57 350.506.0480 
Natalia.riveros.anzola@gmail.com 
 
 

A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio às Cúpulas Ibero-americanas 
de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países da comunidade ibero-americana, 
impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a cultura e a inovação cidadã. 
Auspiciou Laboratórios de Inovação Cidadã em 2014 em Veracruz, México ( LABICMX) em 2015 no 
Rio de Janeiro, Brasil, (LABICBR), e em 2016 Cartagena das Índias, Colômbia, (LABIÇO). 
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