
 

 
 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana lança 
chamada para participação no 7º Laboratório de 
Inovação Cidadã no México 
 

 
 

Madri (Espanha), sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 - A Secretaria-Geral Ibero-
Americana (SEGIB) lançou hoje, com o apoio da União Europeia (UE) e do Governo do 
Estado de Guanajuato, a chamada para a apresentação de projetos para o 7º 
Laboratório de Inovação Cidadã (LABICMEX), a ser realizado no México e com o 
propósito de melhorar a vida das pessoas com deficiência, que são 90 milhões na 
Ibero-América.  
 
A chamada tem como objetivo identificar ideias inovadoras para melhorar a 
autonomia e a acessibilidade deste coletivo na região, que representa 9% do total 
mundial. 

https://www.segib.org/pt-br/
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.guanajuato.gob.mx/
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/


 

 
 

• Consulte as bases 

Propostas provenientes de toda Ibero-América poderão ser enviadas até o dia 23 de 
fevereiro.  Dez projetos serão selecionados para serem desenvolvidos em 
Guanajuato entre os dias 16 e 28 de junho de 2020 com colaboradores de todo o 
planeta. 
 
O LABICMEX é organizado pela SEGIB, em conjunto com a Direção Geral de 
Cooperação e Desenvolvimento Internacional (DEVCO) da Comissão Europeia e a 
Secretaria de Inovação, Ciência e Ensino Superior (SICES) do Governo do Estado de 
Guanajuato. 
 
O trabalho da SEGIB em Inovação Cidadã é uma referência mundial. Seu objetivo é 
tornar realidade as iniciativas dos cidadãos para resolver os problemas das suas 
comunidades e implementá-las em outros ambientes.  
 
O apoio da União Europeia é crucial para ampliar o alcance dos projetos 
desenvolvidos durante os laboratórios. Dessa forma, a UE se compromete 
decisivamente com novas formas de cooperação protagonizadas por cidadãos, além 
de intensificar o seu vínculo com a América Latina. 
 
Entre as muitas propostas bem-sucedidas na Ibero-América, resultados de 
laboratórios anteriores, encontra-se a de fabricação de próteses impressas em 3D 
para vítimas do conflito armado colombiano a um preço muito mais baixo do que o de 
mercado e a de um drone em forma de tartaruga para detectar e contar micro 
plásticos no mar.  
 

• VÍDEO: assim foi o LABIC da Costa Rica (2019) 
 
A inovação será o tema principal da XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de 
Governo e de Estado, a ser realizada em Andorra em novembro deste ano com o 
tema "Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030". 
 

• Somos Ibero-América: especial sobre deficiência  

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

https://www.segib.org/pt-br/call/convocatoria-para-participar-en-el-7o-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-en-mexico/
https://www.segib.org/pt-br/call/convocatoria-para-participar-en-el-7o-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-en-mexico/
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_es
https://sices.guanajuato.gob.mx/
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/la-gobernacion-de-narino-en-colombia-comprometida-con-los-proyectos-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana/
https://www.youtube.com/watch?v=dtjWwbGkqt8
https://www.youtube.com/watch?v=syQJPCqTkz4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=syQJPCqTkz4&t=5s
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.somosiberoamerica.org/pt-br/temas-pt-br/inclusion-pt-br/o-desafio-da-inclusao-das-pessoas-com-deficiencia-na-ibero-america/
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 

 
Siga a conversa nas redes: 

#LABICMEX 
#SomosIberoAmérica 

 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência 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 alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

