


CICLOS DE
INOVAÇÃO
ABERTA



Um Sandbox
Regulatório
O decreto Nº 35.511/22 cria 
o programa que institui um 
ambiente para realização de 
testes e experimentações de 
soluções inovadoras, o 
Eita!Labs.



O ambiente de 
experimentação

O edital do Eita!Labs cria um 
ambiente de Experimentação em 
alguns bairros do centro do Recife, 
delimitando uma área onde teremos 
o cenário de um laboratório vivo, 
desburocratizando o processo e 
permitindo que inovações possam 
ser testadas e construídas com 
participação ativa dos atores da 
região e fora dela. 



Área de 
atuação inicial
Território do Porto Digital
Bairro do Recife
Parte dos bairros de Santo 
Antônio, São José e Santo 
Amaro



Eixos temáticos

Meio Ambiente

Tecnologia 
e Inovação

Segurança

Economia, Finanças 
ou Empreendedorismo

Governança

Urbanismo

Saúde

Educação

Energia

Habitação

Esporte, Cultura 
ou Recreação

Telecomunicações

Mobilidade e 
acessibilidade

Agricultura

Saneamento

Turismo



Cidade Aberta à Inovação

Serão realizadas parcerias com empresas privadas, universidades, instituições e a população, 
colaborando para a criação, desenvolvimento de protótipos, validação e teste de novos 
serviços, produtos e sistemas em contextos da vida real.



Vantagens e benefícios

Atração de Empresas 
e surgimento de novos 
modelos de negócios

Turismo empresarial

Sem necessidade de 
investimentos pelo município

Incentivo ao 
empreendorismo

Geração de novas 
oportunidades

Convênios 
internacionais



Período de Experimentação
6 a 12 meses * Possibilidade de Renovação mediante a aprovação do Conselho Gestor 



Quem pode participar
Empresas

Startups

Academia e instituições (públicas e privadas) 
de qualquer localidade



Onde nos inserimos
Espaços Urbanos

Políticas Públicas

Cidadãos



Etapas

Recebimento 
e avaliação 

de propostas 
de acordo 

com o edital Implantação 
das soluções 

aprovadas 
em ambiente 

real

Avaliação 
contínua do 

Índice de 
Satisfação 

dos Usuários 
(ISU)

Renovação ou 
encerramento 

do ciclo de 
experimentação 

da solução



Um modelo de 
Referência



CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA “E.I.T.A LABS”
(SDECTI – SEPLAGTD – SEGOV - SETUR-L – EMPREL – PORTO DIGITAL)

Regulamenta, delibera e decide;

Monitora e avalia as iniciativas dos ambientes experimentais; 

Estar vigilante e rever atos, sempre que estes se mostrarem contrários ao interesse 
público ou aos objetivos da legislação federal e municipal



NASCEMOS 
CONECTADOS



Acordo de cooperação técnica (ACT)

Índice de satisfação 
do usuário (ISU)

Selo de qualidade

Imersões

Testes em ambientes distintos
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