
 
 

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria-
Geral Ibero-Americana lança chamada para 
participação no Laboratório de Inovação Cidadã 
na Costa Rica 

 
 

• Pela primeira vez, cidadãos de toda a Ibero-América se reunirão para buscar 
soluções inovadoras e concretas para o meio ambiente e as mudanças climáticas em 

um país que é líder em transição energética e descarbonização. 
 
Madri, Espanha, quarta-feira, 5 de junho de 2019 - No Dia Mundial do Meio Ambiente, 
a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) lançou,  com o apoio do Governo da 
Costa Rica e da Universidade Earth, uma chamada para a apresentação de projetos 

para o Laboratório de Inovação Cidadã (LABIC.CR), que acontecerá entre 29 de 
outubro e 10 de novembro de 2019 na Costa Rica, país líder em transição energética 
e descarbonização. 
 

https://www.segib.org/pt-br/
https://presidencia.go.cr/
https://presidencia.go.cr/
https://www.earth.ac.cr/es/
https://www.innovacionciudadana.org/LABICCR/pt/


 
 

O objetivo da chamada é identificar ideias inovadoras em áreas como água e 
saneamento, produção e consumo responsáveis, ecossistemas terrestres e marinhos, 
comunidades sustentáveis, ação pelo clima e energias renováveis e não poluentes 
para que elas sejam desenvolvidas. 
 

• VÍDEO: lançamento da chamada 
• Consulte o regulamento 

 
Propostas de toda a Ibero-América podem ser apresentadas até o dia 23 de junho. 
Dez projetos serão selecionados para serem desenvolvidos na Costa Rica com 
cidadãos de todo o mundo que ajudarão a torná-los realidade. 
 
O trabalho de Inovação Cidadã promovido pela Secretaria-Geral Ibero-Americana é 
referência mundial e recebeu o prestigioso prêmio da Fundação União Europeia-
América Latina e o Caribe (UE-LAC) para "Iniciativas Cidadãs". 

 
Seu objetivo é trazer à tona ideias criativas de cidadãos ibero-americanos para 
resolver problemas em suas comunidades e que possam ser aplicadas a outras 
comunidades e contribuir para o cumprimento da Agenda 2030. 
 

Entre as muitas iniciativas de sucesso já em desenvolvimento na Ibero-América - e 
resultado de Laboratórios anteriores - está a fabricação de próteses impressas em 
3D para vítimas do conflito armado colombiano, com a mesma qualidade das 
próteses tradicionais, mas 16 vezes mais baratas. 
 
A inovação será uma questão fundamental da próxima Cimeira Ibero-Americana de 
Chefes de Governo e de Estado, que será realizada em Andorra em 2020 e cujo tema 
será "Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030". 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#LABICCR 

 
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 o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

https://youtu.be/BrTpO2liNPQ
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/chamada-a-projetos-labic-cr-guanacaste-costa-rica/
https://www.segib.org/pt-br/civics-o-mapa-da-inovacao-cidada-ganha-o-premio-eu-lac-2017/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://www.segib.org/pt-br/la-gobernacion-de-narino-en-colombia-comprometida-con-los-proyectos-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana/
https://www.segib.org/pt-br/la-gobernacion-de-narino-en-colombia-comprometida-con-los-proyectos-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
mailto:MSeitz@segib.org


 
 

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

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

