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Nota de Imprensa 

Atlantic Social Lab debate inovação social 

Evento ocorreu no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra  

O Atlantic Social Lab (ASL) organizou o evento “Inovação social: Debates sobre uma Agenda de 

Investigação”, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), procurando 

clarificar o debate sobre esta noção, tanto enquanto conceito científico, como enquanto 

prática potenciadora de mudanças sociais e como visão influente na agenda política europeia.  

Este evento, que decorreu no passado dia 26 de fevereiro reunindo cerca de 30 participantes, 

contou com a apresentação e comentário inicial de Hugo Pinto, coordenador do projeto ASL 

no CES. O primeiro momento foi dedicado a uma Master Class sobre “Modelos de Inovação 

Social e Políticas Públicas” de Sílvia Ferreira, membro da equipa do ASL no CES e Professora da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O segundo momento compreendeu um 

seminário sobre experiências de inovação social. Teve início com a apresentação “Um Percurso 

de Investigação e um Observatório para a Inovação Social no Espaço Atlântico”, a cargo de 

Fábio Sampaio, gestor de projetos no CES e investigador júnior do ASL em 2017-2019, 

contando com o comentário de Carla Nogueira, investigadora em doutoramento no Centro de 

Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da Universidade do Algarve. 

Kemilly Mello, estudante de doutoramento da Universidade Federal de São Carlos (Brasil), em 

visita científica ao CES, apresentou “Experiências de Inovação Social na União Europeia, 

Portugal e Brasil”, salientando alguns resultados preliminares da sua investigação. A 

apresentação teve comentário de André Guerreiro, investigador júnior do ASL. 

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. 

Coimbra, 02 de março de 2020. 

 

Pessoa de contacto: 

Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt
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Fotos do Evento 

 

 
Foto 1: Sílvia Ferreira apresenta Master Class sobre Modelos de Inovação Social e Políticas 

Públicas 

 

Foto 2: Debate sobre Principais Resultados do ASL 


