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Começa o Laboratório Ibero-Americano de Inovação Cidadã para a          

Paz na Colômbia  

Madrid, Espanha, Bogotá/Pasto, Colômbia. 12 de fevereiro de 2018 – Entre os dias 13 e 24 

de fevereiro, terá lugar na cidade de Pasto, Colômbia, o Laboratório de Inovação Cidadã 

para a Paz (LABICxlaPAZ), organizado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, o Conselho 

Superior para o Pós-Conflito da Presidência da Colômbia, o Governo de Nariño e o Centro 

Nansen para a Paz e o Diálogo, com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento. 

 

Os Laboratórios de Inovação Cidadã, realizados anualmente na Ibero-América, possibilitam 

que centenas de cidadãos de todos os países da região trabalhem em conjunto para 

desenvolver projetos inovadores para melhorar a sociedade. O Laboratório de Inovação 

Cidadã para a Paz na Colômbia será a primeira vez que a inovação cidadã e as soluções dos 

cidadãos farão parte da construção da paz. 

 

A partir do dia 13 de fevereiro e durante 12 dias, 100 cidadãos da Colômbia, Argentina, 

Brasil, Chile, Equador, Espanha, Honduras, Itália, México, Noruega, Panamá, Peru, Portugal, 

Uruguai e Venezuela trabalharão juntos em 10 projetos de inovação que proporcionarão 

soluções para os principais desafios pós-conflito na Colômbia no âmbito dos direitos 

humanos, convivência, desenvolvimento local alternativo, cultura de paz e reconciliação. 

 

No Laboratório de Inovação Cidadã para a Paz, soluções inovadoras e tecnológicas serão 

desenvolvidas para problemas da fase de pós-conflito na Colômbia, por exemplo: produção 

de próteses 3D para vítimas do conflito, sistemas sustentáveis de aproveitamento de água de 

nevoeiro como recurso hídrico em zonas rurais, plataformas digitais para organizar o 

ativismo cidadão e documentar a experiência de uma população indígena que resistiu ao 

tráfico de drogas.  DOSSIÊ DE TODOS OS PROJETOS.   

 

 

http://segib.org/pt-br/documento/laboratorio-de-innovacion-ciudadana-por-la-paz-en-colombia/
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Durante o Laboratório, serão realizadas 15 conferências, reuniões e cursos gratuitos com 

especialistas em processos de paz e inovação de todo o mundo. As atividades serão abertas 

ao público e poderão ser acompanhadas através de Facebook Live. AGENDA COMPLETA.  

 

No dia 24 de fevereiro, os participantes apresentarão ao público todos os projetos 

concluídos no Teatro Imperial de Pasto. O encerramento contará com a presença do 

Ministro Rafael Pardo e da Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, juntamente 

com o governador de Nariño, Camilo Romero. 

 
 

Mais informação:  
 
Lugar: Club Colombia: Calle 16 A 40-66 Santana, Pasto, Nariño, Colômbia 
Encerramento do Lab: 24 de fevereiro 2018. 10.00h 
Teatro Imperial de la Universidad de Nariño. Cra. 26 #14-59, Pasto, Nariño, Colômbia 
 
Siga-nos: http://www.segib.org  @SEGIBdigital  https://www.facebook.com/SEGIB 
 
 
Contato para meios de comunicação:   
 
Secretaria-Geral Ibero-Americana (Madrid) Amalia Navarro, Diretora de Comunicação 
(+34)646058525 
 
Secretaria-Geral Ibero-Americana (Colômbia) Fabiola Barranco (+57)3106345143 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência 

Ibero-Americana na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de 

Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da 

comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, 

cultura e inovação cidadã, a iniciativa que patrocinou os Laboratórios de Inovação 

Cidadã em 2014 em Veracruz, México (LABICMX), em 2015 no Rio de Janeiro, Brasil 

(LABICBR) e em 2016 em Cartagena de Índias, Colômbia (LABICCO). Os Laboratórios de 

México e Colômbia coincidiram com as Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e 

de Governo. A próxima Cúpula será realizada em novembro de 2018 em La Antigua 

(Guatemala) com o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 

 
 

http://segib.org/wp-content/uploads/agenda-ponentes-LABICXLAPAZ-A4-ok.pdf
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

