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Nota de Imprensa 

Atlantic Social Lab conclui monitorização das ações 

piloto  

Relatório sugere abordagem para a avaliação da inovação social 

 

A parceria do Atlantic Social Lab concluiu o relatório “Social innovation pilot actions in the 

Atlantic Area: a proposal for monitoring impacts” (Ações-piloto de inovação social no Espaço 

Atlântico: uma proposta para monitorizar impactos). Este documento sugere um método de 

avaliação para iniciativas de inovação social. As ações piloto implementadas em 2018 e 2019 

pelos parceiros do projeto foram usadas como material empírico para realizar esta avaliação. 

O estudo foi organizado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com 

informações fornecidas pelos parceiros do projeto. 

O relatório está estruturado em três  seções principais: na primeira, são apresentadas as 

ações-piloto organizadas no Atlantic Social Lab. Referem-se a 11 iniciativas nos quatro domínios 

do projeto: (i) Inovação social e serviços de bem-estar, (ii) Inovação social e engajamento 

público ativo, (iii) Economia inclusiva verde e (iv) Economia social e responsabilidade social no 

setor privado, com a intenção de promover mudanças sociais e económicas nos seus 

territórios; na segunda, a estrutura de avaliação é esclarecida, apresentando a Teoria da 

Mudança e a Análise da Contribuição como formas de compreender as ligações e o valor 

gerado entre atividades e resultados de uma intervenção. Finalmente, a terceira utiliza 

material empírico das ações piloto para, de maneira exploratória e descritiva, entender o 

potencial de cada iniciativa e avaliar os impactos da inovação social.  

As consequências da inovação social, em termos de profundidade e de tempo, vão além do 

que é possível entender no curto período de implementação do projeto. Este documento 

apresenta uma sugestão de abordagem de avaliação, que pode ser uma inspiração e, 

eventualmente, adaptada à monitorização de outras iniciativas de inovação social. 
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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. 

O relatório “Social innovation pilot actions in the Atlantic Area: a proposal for monitoring 

impacts” está disponível aqui! 

 

Coimbra, 27 de janeiro de 2020. 

 

Pessoa de contacto: 

Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt 

 

http://atlanticsociallab.eu/asl-project-concludes-report-monitoring-impacts-social-innovation-pilot-actions
mailto:hpinto@ces.uc.pt
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Capa do Relatório 

 

 


