
ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies) é um projeto de investigação europeu aprovado no 
âmbito do Programa Horizon 2020, que visa melhorar o conhecimento das interações entre áreas rurais e 
urbanas. Tem como principal premissa que ligações fortes e de apoio mútuo entre áreas rurais e urbanas 
são fundamentais para o desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo das regiões europeias. O 
ROBUST começou em junho de 2017 e decorrerá até maio de 2021. O projeto reúne 24 parceiros de 11 países 
europeus que representam instituições ligadas à investigação e à administração pública. O trabalho será 
desenvolvido em 11 Living Labs regionais e 5 Communities of Practice.
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RURAL-URBAN UPDATE

O Living Lab de Lisboa incide sobre um território com uma 
forte componente de áreas edificadas, sendo cerca de 
70% do solo ocupado com usos agrícolas e florestais. 
Um Living Lab está necessariamente alicerçado num 
processo participativo, sendo que no caso de Lisboa 
está criado um quadro de atores locais representativo 
da estrutura da região, contemplando entidades da 
administração central, da administração local, de áreas 
da investigação, de Associações de Desenvolvimento 
Local e do setor privado. 

Apesar das dinâmicas já existentes entre comunidades 
urbanas e rurais, o Living Lab propõe-se identificar 
formas de melhorar as relações funcionais através de 
processos de co-criação, aprendizagem e inovação.

O Living Lab de Lisboa tem como tema abrangente 
“Coesão Territorial a partir de dentro: ligação entre 
comunidades e economias metropolitanas para a 
melhoria das sinergias urbano-rurais” e identifica como 
objetivos de investigação:

• Aperfeiçoar o conhecimento dos ativos locais 
através da partilha do conhecimento existente e da 
criação de novo conhecimento;

• Explorar as dependências mútuas e as redes 
de aprendizagem tendo em vista estimular a 
coopetição numa ótica de valorização dos ativos 
locais;

• Promover a criação de enquadramentos 
institucionais inovadores que induzam a melhoria 
dos modelos de governança

Lisboa Living Lab Retrospetiva: Atividades em 2019

As atividades desenvolvidas durante 2019, ano de 
arranque do Living Lab de Lisboa, refletem a perspetiva 
que se tem sobre a dinamização do mesmo – interação 
regular com os agentes locais; partilha e envolvimento 
nos documentos e conclusões produzidas; evolução do 
grupo de atores envolvidos de acordo com as dinâmicas 
de trabalho e com os avanços conseguidos em cada 
interação. 

O ano de 2019 fica marcado por duas sessões de 
trabalho realizadas com os agentes locais – em abril e 
em outubro:

• A sessão de abril enquadrou-se no trabalho de 
construção da Visão do Living Lab de Lisboa, 
pretendendo-se que esta fosse desenvolvida em 
processo de cocriação num contexto de workshop, 
o qual foi realizado com os principais atores 
locais, regionais e nacionais e envolveu perto de 
20 participantes. Os resultados dos exercícios 
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To learn more about the ROBUST project and to get the latest information about cutting-edge 
research on rural-urban issues visit www.rural-urban.eu

ROBUST receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727988. The content of this 
publication does not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with 
the author(s).

Um olhar sobre 2020

O ano de 2020 será marcado pelo desenvolvimento da 
experimentação em contínuo envolvendo os atores/
parceiros que manifestaram interesse e disponibilidade 
em integrarem o LL. Planear as atividades da 
experimentação e clarificar as expectativas, bem 
como identificar possíveis lideranças são as primeiras 
atividades a desenvolver no primeiro trimestre de 2020. 
Acima de tudo, a intenção é estabelecer uma rede 
baseada numa visão que envolva os parceiros de tal 
forma que se sintam capacitados para prosseguir para 
além da conclusão do Living Lab.
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ROBUST Timeline

Mais sobre ROBUST

Contacto Local

realizados mostram um claro alinhamento com a 
agenda de investigação e inovação do Living Lab 
e a sua Visão, validando assim o caminho traçado 
pela Equipa.

• Em outubro teve lugar a segunda sessão de 
trabalho que assumiu a figura de workshop regional, 
e enquadrando-se na fase de experimentação. 
O objetivo foi identificar o(s) tema(s) a abordar 
na experimentação. A partir dos exercícios 
desenvolvidos e da reflexão interna da Equipa foi 
identificado como tema central: Economia Territorial 
de Proximidade. 

No quadro do Living Lab de Lisboa estão em 
desenvolvimento dois processos que visam alcançar 
os seguintes objetivos: Mapeamento dos serviços 
dos ecossistemas – oferta e procura, valoração / 
remuneração e integração no sistema de planeamento 
territorial; Bases para uma Estratégia Alimentar para 

O 8º Forum Informed Cities terá lugar nos dias 2 e 3 de 
Abril de 2020. Para mais informações consulte o site 

Informed Cities

a AML; Programa de Alimentação Escolar Sustentável; 
Programa de valorização de terrenos, dinamização 
de mercados e reforço de parcerias; Programa de 
valorização e partilha em áreas naturais (protegidas).

2017 2018 2019 2020 2021

Reunião inicial 
em Ede (NL)

Reunião 2 em 
Lisboa (PT)

Reunião 3 em 
Ljubljana (SI)

Reunião 4 em 
Helsínquia (FI)

Reunião 5 em
Riga / Tukums (LV)

Reunião 6 em 
Graz (AU)

Reunião Final em 
Valencia (ES)

Workshop de 
Stakeholders em 

Bruxelas (BE)

Workshop de 
Stakeholders em 

Bruxelas (BE)

Focus Groups 
nos Living Lab

Focus Groups nos 
Living Lab

Conferência 
ROBUST em 
Lucca (IT)

Oportunidades de envolvimento no projeto

http://www.rural-urban.eu
https://informedcities.eu/events/8th-informed-cities-forum/

