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Nota de Imprensa 

CES conclui análises sobre tendências de inovação social  

Documentos estão disponíveis nos websites do Observatório Atlântico para a 

Inovação Social e do Atlantic Social Lab  

O Atlantic Social Lab (ASL) disponibilizou recentemente um conjunto de três 

documentos: um estudo sobre inovação social e a pandemia; um relatório sobre 

tendências de inovação social; e quatro brochuras temáticas. Estes documentos são 

o resultado do trabalho realizado no projeto desde 2018, refletindo algumas das 

principais conclusões a que a equipa chegou. São agora divulgados com o intuito de 

serem uma ferramenta para interessados na temática da inovação social, 

fornecendo pistas para implementar ideias e abordagens inovadoras, favorecendo a 

apropriação teórica e prática desta noção.  

O estudo Social innovation in a world of multiple-transitions é o resultado da 

reflexão conjunta entre Manuel Laranja, Professor do ISEG-Universidade de Lisboa, 

e Hugo Pinto, responsável do ASL no CES. Realizado no contexto do Observatório 

Atlântico para a Inovação Social, o estudo centra-se no papel da inovação social na 

transição para uma sociedade mais sustentável e equitativa no mundo pós-

pandemia. Identificando várias iniciativas relevantes em diferentes países do 

mundo, a análise sugere a inovação social como resposta às profundas mudanças 

originadas pela pandemia da Covid-19. 

O relatório intitulado Trends on social innovation: perspectives from four 

domains foi desenvolvido a partir das experiências das ações piloto e dos grupos 

de trabalho do ASL e centra-se na identificação de tendências dentro dos domínios 

temáticos do projeto. Este documento apresenta a experiência de implementação 

de ações piloto no ASL como demonstração da utilização de inovações sociais no 

contexto de organizações públicas, privadas e do terceiro setor para enfrentar 

problemas sociais emergentes e estimular a melhoria da qualidade de vida. 

Finalmente, foram produzidas quatro brochuras temáticas, nos domínios do 

projeto: i) inovação social & serviços de assistência social, ii) inovação social & 

engajamento público ativo, iii) economia verde inclusiva, e iv) economia social e 

responsabilidade social no sector privado. São documentos de síntese, destinados à 

distribuição online, com informação fundamental sobre ações-piloto e tendências 

identificadas nas quatro áreas temáticas do projeto.  

https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/
http://atlanticsociallab.eu/
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/ASL-MLaranja-HPinto-Trendreport_final.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/ASL-Global-Trendreport-Final.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/ASL-Global-Trendreport-Final.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-welfare-services.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-Public-Engagement.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-Public-Engagement.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-green-inclusive-economy.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-social-economy-and-social-responsability.pdf
https://atlanticsociallab.ces.uc.pt/wp-content/uploads/2020/11/flyer-social-economy-and-social-responsability.pdf
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O Atlantic Social Lab, liderado pelo Município de Avilés (Espanha), é cofinanciado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa de 

Cooperação INTERREG Espaço Atlântico, com a referência EAPA_246/2016. 
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