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MADRI E SARAGOÇA CONETANDO A INOVAÇÃO CIDADÃ NA IBERO-
AMÉRICA 

 
• A Secretaria-Geral Ibero-americana e Medialab Prado, com o apoio de Zaragoza Activa, 

impulsionam o programa de Residências para a inovação cidadã ibero-americana. 

• Ibero-América inova e conta com uma Rede de 14 Laboratórios na Região. 

Do dia 1º ao dia 20 de dezembro será desenvolvida a terceira edição do programa de Residências 

organizado pelo projeto de Inovação Cidadã da Secretaria-Geral Ibero-americana e 

Medialab Prado da Prefeitura de Madri, com o apoio de Zaragoza Activa da Prefeitura de 

Saragoça; que consiste em uma estância na capital espanhola e visita a Saragoça, para discutir e 

descobrir iniciativas de inovação cidadã nestas cidades, que podem ser replicadas nos países de 

origem dos participantes. 

Nesta ocasião, os participantes são de Santiago (Chile), La Plata (Argentina), Medellín (Colômbia) 

e representam a Municipalidade de Renca, Municipalidade de La Plata e Instituto Tecnológico 

Metropolitano, respetivamente.  

Cada vez são mais as instituições e governos que valoram o papel da cidadania, tanto na toma de 

decisões na vida urbana, como na participação das mesmas. E os laboratórios de inovação cidadã 

ou Labs são uma exitosa fórmula para alcançar estes objetivos, já que fomentam a experimentação, 

são abertos, colaborativos, não competitivos. São espaços únicos onde os cidadãos trabalham 

diretamente no desenho e desenvolvimento de projetos que abordam os desafios específicos de 

suas próprias comunidades.  

Precisamente estas Residências oferecem uma oportunidade de descobrir este tipo de iniciativas e 

laboratórios já existentes em Madri ou Saragoça, para transladar estes modelos aos países de 

origem dos participantes. 

http://www.segib.org/
http://www.ciudadania20.org/
http://segib.org/
http://medialab-prado.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
http://www.ciudadania20.org/proyectos-seleccionados-para-residencias-2017/
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Trata-se de um intercâmbio de conhecimentos que está impulsionando a inovação na Ibero-

América. Tanto é assim que, foi criada uma Rede de 14 Laboratórios em países da região. Muitos 

deles germinaram nestas residências, como o Instituto Procomum no Brasil ou o SantaLAB na 

Argentina.  

Contato para meios: 

SEGIB – INOVAÇÃO CIDADÃ Fabiola Barranco: fbarranco@segib.org 

+34 630 589 389 
 

http://www.segib.org/
http://www.ciudadania20.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/203591/(subtema)/93686
mailto:fbarranco@segib.org

