
Living Labs é um conceito usado como parte do processo de engajamento das 
partes interessadas em nosso projeto, a fim de testar na vida real novos produtos 

ou serviços.
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Cidade 
Aberta e 

Conectada
Co-criação de espaços públicos, 

eventos a partir de uma rede 
conectada que busca soluções de 

impacto social, bem-estar e soluções 
digitais.



Living Labs na veia
Experimentar a cidade



Objetivo

Criar um ambiente de Experimentação no
bairro do Recife, delimitando uma área onde
teremos o cenário de um laboratório vivo,
desburocratizando e permitindo ações e que
inovações possam ser testadas e construídas
com participação ativa dos atores da região e
fora dela.



Cidade 
Aberta à 
Inovação

Parceria com empresas privadas, 
universidades, institutos e pessoas, 

colaborando para a criação, 
desenvolvimento de protótipos, 

validação e teste de novos serviços, 
produtos e sistemas em contextos da 

vida real



Parque tecnológico do Recife
Abriga hoje 349 empresas e instituições dos setores de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
Economia Criativa (EC) e Tecnologias Para Cidades.

Vocação para a Inovação
O parque conta com três incubadoras de empresas, 
duas aceleradoras de negócios, seis institutos de 
pesquisa de desenvolvimento e organizações de 
serviços associados, além de diversas representações 
governamentais.

Ambiente de Experimentação

Perímetro do Porto Digital ... 
Não limitado a
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Convite à 
Inovação

Edital destinado a receber propostas
de iniciativas inovadoras que possam
ser experimentada na Cidade, de
acordo com os interesses do Recife.



O Living Labs 
Permite

• Atração de Empresas e novos 
negócios

• Turismo de negócio
• Fomento ao empreendedorismo
• Geração de novas oportunidades
• Sem necessidade de investimentos 

pelo município



Um modelo de 
Referência





Onde nos inserimos ?

Prefeitura do Recife
como 

Protagonista.

Espaços Urbanos

Cidadãos

Políticas Públicas



Alinhar com o Prefeito 

Decreto 

Termo de Cooperação PTI – ITAIPU 

Lançar oficialmente o programa 

Instituir do ambiente do Living Labs 

Criar Conselho e Comitê do Living Labs 

Lançamento do Edital do Living Labs 

Sinalização do ambiente de experimentação

Passos



Acordo de Cooperação Técnica com o 
PTI - Parque Tecnológico de Itaipu

Índice de satisfação do usuário (ISU)

Selo de Qualidade

Testar em Ambiente distintos - Recife e 
Foz do Iguaçu

Imersão em Cidades Inteligentes em 
um Ambiente Living Labs.

Nascemos Conectado



Empacotar serviços criados

Construção de um modelo de negócio

Parcerias com empresas

Captação de recursos

Convênios Internacionais

Novas 
Possibilidades



Smart Cities -
Sensoriamento da cidade, 

aberto e colaborativo



Iot - Um ambiente 
aberto de 

experimentação

Implantação de um conjunto de 
sensores espalhados pela área do 

Recife, disponibilizando um 
conjunto de serviços que permitam 

aos atores experimentar e criar 
serviços para o cidadão.



Não é Só IoT e Sensores



Mobiliário Urbano



Uma Cidade Playable
É Possível



Projetos











Uma 
Cidade 
para as 
pessoas
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