
 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana promove a 
criação de laboratórios de inovação cidadã em 
Cuba, México e Portugal 
 

 
Clique aqui para ver o vídeo 

 
o Responsáveis por um projeto de governo aberto em Cuba, por um projeto de 

inclusão social da comunidade cigana em Portugal e outro pela criação de um 
centro cultural participativo no México visitaram a Espanha por duas semanas para 
receber treinamento e projetar laboratórios de inovação cidadã que posteriormente 
serão instalados em seus países.  

o As três iniciativas se unirão à "Rede Ibero-Americana de Laboratórios de Inovação 
Cidadã", promovida pela Secretaria-Geral Ibero-Americana. 

Madri, Espanha, quinta-feira, 19 de setembro de 2019 – Responsáveis por um projeto 
de governo aberto em Havana Velha (Cuba), por um projeto de inclusão social da 
comunidade cigana em Vila Nova de Famalicão (Portugal) e outro pela criação de um 
centro cultural participativo em Monterrey (México) visitaram a Espanha por duas 
semanas para receber treinamento e projetar laboratórios de inovação cidadã que 
serão instalados em seus respectivos países. 

https://youtu.be/fH9wpXz9OzM
https://youtu.be/fH9wpXz9OzM


 
 

 

 
São os cubanos Tatiana Delgado e Carlos Miguel Pérez, a portuguesa Iris Valentina 
Araújo e a mexicana Melissa Segura. 
 

Todos eles participaram na 5ª Edição do Programa de Residências de Inovação Cidadã, 
organizado pela iniciativa de Inovação Cidadã da Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB) em parceria com o Medialab Prado, o laboratório cidadão da Prefeitura de 
Madri. As residências contaram com o apoio do Laboratório de Aragão (Governo) 
Aberto e da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e para o 
Desenvolvimento (AECID). 
 
O projeto de Cuba busca “dar uma resposta rápida às necessidades comuns dos 
cidadãos por meio do uso das tecnologias da informação”, além de aproximar as 
instituições das pessoas, explica Tatiana Delgado. 
 
Já a iniciativa de Portugal tenta integrar mais a comunidade cigana ao resto da 
população do município de Vila Nova de Famalicão, no norte do país, buscando 
conhecer as suas necessidades. "Temos urbanizações em que 80% são ciganos e 
ainda mantêm poucas relações de aproximação com o resto das pessoas", afirma Iris 
Valentina Araújo. 
 
Finalmente, Melissa Segura afirma que o projeto Nuevo León, no México, tem o 
objetivo de criar um centro cultural inovador que conte com uma forte participação 
cidadã. 
 
Além de receber formação e trabalhar no desenho de suas iniciativas, os 
participantes puderam conhecer, em primeira mão, experiências de inovação cidadã 
em Madri e Aragão. 
 
As ideias foram selecionadas em uma chamada pública que atraiu 40 propostas de 
toda a região. 
 
Os três projetos se unirão à Rede Ibero-Americana de Laboratórios de Inovação 
Cidadã, que já conta com 22 instituições na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, Espanha, México e Uruguai. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
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https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/
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http://www.laaab.es/
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https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
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Siga a conversa em redes: 
#SomosIberoamerica 

    
 

 
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).  

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

 
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 
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