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Lisboa Living Lab

RURAL-URBAN UPDATE
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.

Living Labs

Lisboa Living Lab

Os Living Labs do projeto ROBUST desenvolvem-se em

O Living Lab de Lisboa corresponde à NUTSIII da Área

desenvolver e testar novas formas de resolver pro-

cadamente ocupado por áreas edificadas (cerca de

11 regiões europeias. Reúnem stakeholders locais para
blemas específicos da região.

Os Living Labs são analisados através das perspetivas
de cinco grandes temas:
•

Novos modelos de negócios e mercados de trabalho

•

Infraestruturas Públicas e Serviços de Tipo Social

•

Sistemas Alimentares Sustentáveis

•

Conexões Culturais

•

Serviços de Ecossistemas

Metropolitana de Lisboa. O território encontra-se mar1/3 em 2010), particularmente no núcleo e na envolvente
próxima. Todavia, perto de 50% do solo da região tem
como usos principais a agricultura e a floresta.

Os parceiros envolvidos no ROBUST colaboram em cinco

Communities of Practice que são construídas em torno
desses temas. Estas correspondem a forae estruturados para a partilha de experiências resultantes dos trabalhos dos Living Labs.

Helsinki Living Lab

Tukums Living Lab

Área Metropolitana de Lisboa, onde o urbano e o rural apresentam-se mais como
um mosaico do que como duas realidades distintas

Esta proporcionalidade entre usos constitui o contexto

apropriado para explorar a forma de como as ligações
Mid Wales Living Lab

rural-urbano podem contribuir para a transformação

Ede Living Lab

Gloucestershire Living Lab
Frankfurt Rhein-Main
Living Lab

Metropolitan Area of
Styria Living Lab
Ljubljana Living Lab
Lucca Living Lab

Lisbon Living Lab

de economias e de comunidades, aumentando a atra-

tividade das áreas rurais e melhorando a qualidade de
vida das áreas urbanas.

Desta forma, o Living Lab de Lisboa definiu como tema:
“Coesão Territorial a partir de dentro: ligação entre co-

munidades metropolitanas e economias para melhores
Valencia Living Lab

sinergias urbano-rurais”.

Agenda do Living Lab

Próximos Passos

Apesar das dinâmicas já existentes no território entre

Por definição um Living Lab está necessariamente

identificar formas de melhorar as relações funcionais

ficação e dinamização dos stakeholders locais que irão

comunidades urbanas e rurais, o Living Lab propõe-se

alicerçado num processo participativo. Assim, a identi-

entre estas comunidades através de processos de co-

ser chamados a participar nos trabalhos do Living Lab

criação, aprendizagem e inovação.

de Lisboa constitui o ponto de partida para a sua implementação.

Para isso, foram definidos 3 objetivos que deverão con-

duzir a investigação a levar a cabo no âmbito do Living

O envolvimento destes stakeholders deve ser perma-

Lab:

nente, contando-se com a sua participação ao longo
de todo o período de vigência do Living Lab, não apenas

• Aperfeiçoar o conhecimento dos ativos locais

como observadores/consultores mas como intervenien-

através da partilha do conhecimento exis-

tes ativos.

tente e da criação de novo conhecimento;

Após formado este grupo de stakeholders locais, a sua

• Explorar as dependências mútuas e as redes de

primeira tarefa deverá corresponder à validação da

aprendizagem tendo em vista estimular a coope-

Visão e da Agenda do Living Lab.

tição numa ótica de valorização dos ativos locais;
• Promover a criação de enquadramentos institucionais inovadores que induzam a melhoria dos modelos de governança.

Contacto Local

Os trabalhos do Living Lab organizam-se em qua-

tro fases - construção da Visão, experimentar, testar e

Lisboa Living Lab

analisar, avaliar -, que se desenvolvem ao longo de 22
meses, com início em fevereiro de 2019.

Carlos Pina | Alexandra Almeida

O Living Lab será dinamizado pela CCDR de Lisboa e

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

volvimento de stakeholders com origem em diferentes

ordenamento@ccdr-lvt.pt

Associações de Desenvolvimento Local, Associações de

www.ccdr-lvt.pt

Vale do Tejo e pelo Instituto Superior Técnico, com o en

Regional de Lisboa e Vale do Tejo

setores: Administração Central, Autarquias, Investigação,

+351 213 837 100

Produtores e Setor Privado.

ROBUST Timeline
Oportunidades de envolvimento no projeto
Focus Groups
nos Living Lab

2017

2018

Reunião inicial
em Ede (NL)

Reunião 2 em
Lisboa (PT)

Workshop de
Stakeholders em
Bruxelas (BE)

Focus Groups nos
Living Lab

2019
Reunião 3 em
Ljubljana (SI)

Conferência
ROBUST em
Lucca (IT)

Workshop de
Stakeholders em
Bruxelas (BE)

2020
Reunião 4 em
Helsínquia (FI)

Reunião 5 em
Riga / Tukums (LV)

2021
Reunião 6 em
Graz (AU)

Reunião Final em
Valencia (ES)

Mais sobre ROBUST
ROBUST Project Coordinator
Prof.dr.ir. JSC (Han) Wiskerke
Professor and Chair of Rural Sociology
Wageningen University
info@rural-urban.eu

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
@RuralUrbanEurope

@RuralUrbanEU

Rural Urban Europe

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
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