
 
 

Com 10 ideias criativas que melhoram a vida nas 
comunidades, finaliza o Laboratório de Inovação 
Cidadã na Argentina 

 

 

• O encontro de 10 dias contou com 120 participantes de 17 países da Ibero-América que 
desenvolveram 10 projetos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Rosário, Argentina, sábado 20 de outubro de 2018 - Com a implementação de 10 ideias criativas que 
solucionam problemas concretos em comunidades locais, representantes de toda a Ibero-América 
participaram em Rosário, Argentina, do encerramento do 5º Laboratório de Inovação 
Cidadã (LABICAR). 
  
O encontro de 10 dias contou com 120 participantes de 17 países da Ibero-América que 
desenvolveram 10 projetos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
  
As iniciativas incluem a impressão de objetos 3D para que crianças com deficiência visual possam 
conhecer melhor o mundo que as rodeia e uma máquina para proteger sementes de ameaças externas 
sem o uso de produtos químicos. 
  

• VÍDEO: apresentação dos projetos 

  
As soluções desenvolvidas no LABICAR poderão ser aplicadas em outras comunidades da 
Ibero-América para ajudar a alcançar a Agenda 2030. 
  
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão o tema central da XXVI Cúpula Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo, que será realizada em La Antigua, Guatemala, 

https://www.santafe.gob.ar/ms/labicar/
https://www.santafe.gob.ar/ms/labicar/
https://www.segib.org/pt-br/category/objetivos-de-desarrollo-sostenible-pt-br/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=496155564235710&id=174545086044880&_rdr
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 
 
nos dias 15 e 16 de novembro, e que terá como tema "uma Ibero-América próspera, inclusiva 
e sustentável". 
 
Links de interesse: 
 

• Secretaria-Geral Ibero-Americana 
• XXVI Cúpula Ibero-Americana  

 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  

 
 

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,  inovação e cultura 

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

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