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A Secretaria Geral Ibero-Americana e o Ministério de Cultura da Colômbia abrem 
chamada para o: 

3ª Laboratório Ibero-Americano de Inovação Cidadã 
 

 Buscam-se 10 projetos de toda Ibero-América que melhorem as condições de 
vida de populações vulneráveis 

 Os Laboratórios buscam gerar soluções para problemas concretos da vida 
diária nos 22 países da região 

 O Laboratório terá lugar no marco da XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes 
de Estado e de Governo da Colômbia 

 
Madrid, Espanha / Bogotá, Colômbia, 31 de março de 2016 – Sob a temática “inclusão 
e acessibilidade de populações vulneráveis”, a SEGIB em parceria com o Ministério 
de Cultura da Colômbia organizam o 3ª Laboratório Ibero-Americano de Inovação 
Cidadã #LABICCO (de 9 a 23 de outubro de 2016, Cartagena das Índias, Colômbia). O 
3º Laboratório fomentará a geração de soluções cidadãs que melhorem as condições 
de vida das populações vulneráveis e será um evento no marco da XXV Cúpula Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo. 
 
Os projetos para populações vulneráveis ou excluídas abrangem desde a inclusão (por 
razão linguística, de etnia, gênero ou pessoas com limitações físicas, entre outros), até 
infraestruturas autônomas para o intercâmbio de serviços, experiências e conhecimentos, 
passando pelo desenho inclusivo dos entornos urbanos, entre muitos outros. 
 
Buscam-se 10 projetos 
 
Convoca-se à apresentação de propostas (de 1 a 30 de abril) de experimentação e inovação 
cidadã para investigação, desenvolvimento, documentação, e/ou prototipado no 
#LABICCO. Os projetos selecionados serão publicados no dia 12 de maio de 2016. 
 
Serão selecionados 10 projetos a serem desenvolvidos por equipes de trabalho formadas 
pelos promotores dos projetos e por um grupo de até 9 colaboradores por projeto, 
(selecionados em uma futura convocatória aberta), com o apoio contínuo de mentores 
especializados, assistentes técnicos e de mediadores locais.  
 
A convocatória completa está disponível em: http://www.innovacionciudadana.org/pt-
pt/labicco-pt/ 
 
Inovação Cidadã 
 
A Inovação Cidadã é o processo que resolve problemas sociais com tecnologias (digitais, 
sociais, ancestrais) e metodologias inovadoras, utilizando software e hardware livre e 
aberto, através da implicação da própria comunidade afetada. 
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Consolidando um espaço 
Depois de Veracruz (México) em 2014 e Rio de Janeiro (Brasil) em 2015, esta terceira 
edição dos laboratórios ibero-americanos contribui a consolidar estes espaços que 
permitem simultaneamente a experimentação, o aprendizado e o prototipado de soluções. 
Os LABIC congregam, durante 15 dias, vários projetos que são desenvolvidos de forma 
colaborativa por equipes multidisciplinares de diferentes países ibero-americanos. 
 
Este laboratório é realizado com a colaboração da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e MediaLab Prado e contará com o apoio 
da Fundação Ford/Ford Foundation e com a Fundação Unidos em Rede. 
 
Links relevantes: 
 
Innovacionciudadana.org 
http://www.twitter.com/innovaciudadana 
http://www.facebook.com/ciudadania20 
 

A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferencia de Chefes de Estado e de 

Governo na preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das 

Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimiento 

da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura 

nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  

 

A XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar em 2016, na Colômbia, com o lema 

¨Juventude, Empreendedorismo e Educação¨. 

 

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 

 

Contato para os meios: 

 

Marcelo Risi, Chefe de Imprensa 

MRisi@segib.org 
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