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Porque surgiram os Laboratórios Cidadãos?

• Aprofundar a democracia participativa e envolver 
as comunidades locais na construção de soluções 
experimentais para alguns problemas do seu 
quotidiano.

• Experimenta Distrito é uma iniciativa promovido 
pelo MediaLab-Prado em vários bairros da cidade 
de Madrid, participação associada à 
experimentação cidadã, com um carácter cultural e 
lúdico, visando a melhoria da vida da comunidade e 
a construção de ações coletivas. 



O que são e o que visam?

• Laboratórios cidadãos:

• um espaço informal de escuta de necessidades e anseios 
coletivos; 

• um local de encontro de saberes e competências diversos;

• um território de experimentação de projetos e políticas;

• uma incubadora de comunidades.

• visando:

• criar conhecimento;

• prototipar soluções para problemas urbanos (experimentar 
com risco);

• melhorar a governação local, através da experimentação 
orientada e mobilização dos atores locais; 

• replicar as metodologias em resultado das aprendizagens.

• não se tratando, contudo, de uma plataforma para produção 
de «soluções rápidas» ou de resposta urgente para 
problemas agudos.



Quem pode participar?

Todos os cidadãos podem participar 
(cidadãos comuns, artistas, 
cientistas, técnicos e tecnólogos …), 
em modalidade aberta (partilha de 
dados, metodologias, resultados, …) 
e numa lógica de comunidade de 
aprendizagem coletiva - trabalhar 
e viver juntos; aprender a escutar, 
afetar-se pela diversidade de 
pontos de vista, desaprender 
(Lafuente, 2017).



Como funcionam?

• O funcionamento baseia-se na:

• auscultação dos problemas e 
necessidades das comunidades;

• definição de prioridades de ação 
não pré-concebidas (por ex. 
mobilidade, alimentação, 
habitação, inclusão, smart,…) mas 
a partir de diálogos com a 
comunidade;

• construção de soluções em grupo;

• experimentação no território em 
tempo real.



VIVÓ BAIRRO foi um projeto de REVITALIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO BAIRRO HISTÓRICO

DE AVEIRO desenvolvido em colaboração entre a CORDA e o projeto europeu

COMMUNITY PARTICIPATION IN PLANNING que integra a Universidade de Aveiro,

POLIMI Milão e a Belfast University. https://www.facebook.com/vivobairro/

O conceito SOUP surgiu há seis anos em Detroit e visa apoiar projetos com impacto

na comunidade, em modalidade de crowdfunding e selecionados em cerimónia a

realizar num jantar partilhado https://www.facebook.com/aveirosoup/

Inovação Cívica em Aveiro

O “VivaCidade. Vestir os Vazios da Cidade”, um projeto de participação dos cidadãos

para a intervenção urbana através da cultura, em Aveiro

https://www.facebook.com/vivacidade.aveiro/



INICIATIVA DE INOVAÇÃO 
CÍVICA EM AVEIRO

Um grupo de profissionais de várias áreas (urbanismo, 
arquitetura, design, tecnologia, ensino e investigação, …) 
juntaram-se com a MISSÃO de promover formas colaborativas de 
capacitação e resolução de problemas coletivos das 
comunidades, num clima de permanente aprendizagem.

VALORES:

• Colaboração, Partilha e Cooperação;

• Inclusão/ Interculturalidade/ Solidariedade;

• Experimentação; 

• Cidadania / Comunidade / Sentido coletivo 

• Capacitação/ Empowerment;

• Diálogo estruturado/ Reflexão / Consciencialização;

• Empatia/ Altruísmo/ Confiança / Voluntarismo / Otimismo / 
Esperança / Coragem;

• Exigência / Persistência / Resiliência; 

• Liberdade.



CONCEITO «LABORATÓRIO CÍVICO»

Um laboratório cívico é um espaço onde os 
cidadãos partilham problemas e anseios 
comuns e experimentam formas 
colaborativas de resposta através da 
partilha de ideias, saberes e vontades, num 
clima de respeito e tolerância, e onde 
“aprendem” a aperfeiçoar esses mesmos 
processos visando contribuir para a 
melhoria da vida dos membros da sua 
comunidade. 



METODOLOGIA
A metodologia de construção do laboratório irá ser 
feita de acordo com o seguinte esquema:

• Identificação do Bairro/Área de intervenção onde 
se vai desenvolver o projeto piloto

• Diagnóstico do Bairro/Área de intervenção, 
envolvendo as várias organizações 
coordenadoras do LAB CIVICO (1 mês)

• Evento de apresentação do Diagnóstico e de 
lançamento de calls para ideias para o bairro (1 
mês)

• Call para colaboradores, desenvolvimento dos 
projetos e facilitação da sua concretização (3 
meses)

• Evento de apresentação dos projetos 
concretizados

• Balanço



MEDIADORES

Tarefas:
• Produzir o diagnóstico da realidade 
• Fazer o diálogo e gestão de conflitos 
• Identificar e providenciar necessidades 

de formação
• Desbloquear processos com 

instituições locais
• A equipa será organizada por uma de 

três tipologias de ação:
• Relação com a comunidade;
• Diálogos com diferentes públicos;
• Mediação tecnológica/artes;



PARTICIPANTES

• Podem participar nos laboratórios todos os 
cidadãos que assim desejarem. A participação será 
feita de dois modos:

• Como promotor de uma ideia para melhorar o bairro, 
respondendo a um desafio público lançado pelo LAB 
CIVICO;

• Como colaborador do promotor da ideia, em resposta a 
um segundo desafio promovido pelo LAB CIVICO.

• Os grupos de trabalho devem ter uma dimensão 
adequada, desejavelmente com um número mínimo 
de 5 pessoas e um número máximo de 9 pessoas.



PROJETO PILOTO – LAB 
CIVICO NO BAIRRO DE 
SANTIAGO

A identificação do local onde os promotores se propõem 
desenvolver o LAB CIVICO levou à ponderação de um 
conjunto de critérios, a saber:

• Complexidade do território;

• Conhecimento existente sobre a 
comunidade/território;

• Iniciativas semelhantes já desenvolvidas;

• Parceiros (com vontade e experiências anteriores);

• Necessidades da comunidade/ Expectativas;

• Proximidade dos promotores

• Espaços disponíveis para o Laboratório

Bairro de Santiago 
• trabalho desenvolvido pelas Florinhas do Vouga e os vários parceiros locais;
• e experiências de colaboração anteriores dos promotores com estas organizações.



LAB CÍVICO -
LOCALIZAÇÃO

• Local 
• Espaço Meninarte das Florinhas do Vouga

• Horário
• Quarta-feiras à noite / Sábados à tarde (em dias a definir)



PROMOTORES 
E PARCEIROS

Promotores do LAB CIVICO de SANTIAGO

• Coletivo de cidadãos

• Florinhas do Vouga

Parceiros convidados

Sede da Cooperativa Chave
Retail Especialistas PLM

Casa do Professor - Lar de 3a idade
Centro Infantil de Aveiro da Santa Casa da Misericórdia

Supermercado Cooperativa Agrícola
Proeducare Associação para a Educação e Formação

Liga Portuguesa Contra o Cancro
REFOOD Aveiro
Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência
Talho BioBom

Companhia de Dança de Aveiro GEMDA

Associação de Atletismo de Aveiro
Igreja Pentecostal Shalom

Café Churrascaria Vila Jovem 95
Ciclo Vital Formação complemento da aprendizagem

Centro de explicações ESCOLHA MÚLTIPLA
Café Vouga Rio
DRAP Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Loja de arranjos de costura Isabel Ribeiro

Centro Clínico de Aveiro CCA

Diaton - Tomografia Computadorizada

Ladeira´s Take a Way - restauração

Laboratório protésico Coroarte

Academia de Artes Marciais

Pólo de Leitura de Santiago

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses
Jardim de Lotus

CMA
UA
Junta de Freguesia da União das freguesias de Glória e 
Vera Cruz
Casa da Comunidade Sustentável
Mon Na Mon
CMA - Habitação e Ação social
Herois de Santiago
Parceiros da Amizade
IPDJ
Associação de Pais da Escola de Santiago
Escola de Santiago
Bombeiros Velhos
Centro de Saúde de Aveiro - Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Aveiro
Escola Básica João Afonso de Aveiro
Altice Labs



https://www.facebook.com/labcivicosantiago/

labcivicosantiago@gmail.com


