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O QUE É LIVING LAB RURAL?

É UMA ECONOMIA SINGULAR EM CONTEXTO RURAL.

O, “Living Lab” refere-se a um ecossistema de inovação aberta centrado no
utilizador ou uma abordagem sistemática, co-criada por utilizadores,
integrando processos de investigação e inovação.

De acordo, ainda, com a definição dada pelo Prof.º William Mitchell (MIT), um
Living Lab (LL) representa uma metodologia de investigação centrada no
utilizador para detectar, prototipar, validar e refinar soluções complexas em
múltiplos contextos da vida real e em evolução.



COMO PODEREMOS DESCREVER UM LABORATÓRIO DE VIDA RURAL (LLR)?

E, QUAIS OS SEUS PRINCIPAIS FACTORES-CHAVE DE SUCESSO?

A metodologia Living Lab (LL) permite, que protótipos de tecnologia sejam
desenvolvidos mais alinhados com o mercado, enquanto que a investigação
desenvolvida nas universidades/politécnicos possam também ser
materializadas no universo da indústria.

Os Living Labs (LLs) conectam fornecedores de produtos e utilizadores finais de
forma mais eficiente, criando sinergia e reduzindo os custos da tomada de
decisões erradas, no processo de desenvolvimento de produtos.

As experiências desenvolvidas e as lições aprendidas no âmbito do Projecto
CIRCULAR LABS sugerem-nos cinco factores principais de sucesso:

a) alto envolvimento dos utilizadores,

b) formas versáteis de comunicação,

c) conversão efectiva do conhecimento tácito,

d) a construção de uma equipa multidisciplinar, e

e) coesão das partes interessadas.

Promover A CIDADANIA pela INCLUSÃO; pela
SOLIDARIEDADE; pela CIRCULARIDADE; e,
pela SUSTENTABILIDADE.

Só, com a adesão e o comprometimento dos diversos stakeholders é possível, criar o
ambiente e desenhar um cenário que impulcione e consolide a "metodologia LL" no
seio das comunidades rurais. Vamos, todos, contribuir para a mudança de paradigma.

Obrigado.
Only with the adhesion and commitment of the different stakeholders is it possible to
create the environment and design a scenario that promotes and consolidates the "LL
methodology" within rural communities. Let's all contribute to the paradigm shift.

Thanks.
Solo con la adhesión y compromiso de los distintos actores es posible crear el

ambiente y diseñar un escenario que promueva y consolide la “metodología LL” en las
comunidades rurales. Contribuyamos todos al cambio de paradigma.

Gracias.


