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Nota de Imprensa 

Centro de Estudos Sociais participa na construção de Observatório da 

Inovação Social no Espaço Atlântico 

Discussão de atividades e partilha de conhecimentos do projeto europeu Atlantic 

Social Lab decorreu em Famalicão 

 

A inovação social foi o tema principal da segunda reunião de coordenação do 

projeto Atlantic Social Lab – Cooperação Atlântica para a promoção da inovação social, realizada 

nos dias 28 e 29 de novembro em Vila Nova de Famalicão. A reunião incidiu sobre a 

agenda europeia para a inovação social, focando contribuições e práticas que os 

territórios europeus podem definir no contexto atual, para contribuir para a 

implementação de políticas públicas de promoção do desenvolvimento 

socioeconómico. Esta reunião permitiu a partilha de conhecimentos, apresentação 

de boas-práticas sobre a inovação social na Europa e a definição das principais 

atividades do projeto, em particular do mapeamento de necessidades de inovação 

social no Espaço Atlântico, tarefa sob a orientação científica do CES - Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, parceiro do projeto.  O CES é ainda o 

responsável por desenvolver o Observatório da Inovação Social no Espaço 

Atlântico, atividade que se inicia em 2018 e irá fornecer de forma regular 

evidências e tendências da inovação social nas regiões parceiras do projeto. 

Foram ainda realizadas visitas de estudo a entidades do Vale do Ave, para 

apresentar, discutir e partilhar boas práticas de inovação social. Pretendeu-se 

analisar a possibilidade de transferibilidade dessas práticas para outros territórios 

parceiros.  

A primeira visita de estudo foi à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão - 

Departamento de Planeamento Estratégico e Empreendedorismo. Foram 

apresentadas várias iniciativas do município no campo da inovação social, com 

destaque para a metodologia de participação social e compromisso da comunidade 

na conceção e monitorização da Estratégia de Desenvolvimento Local até o ano 

2025 – a designada «Famalicão Visão 25». 

Uma segunda visita de estudo permitiu conhecer o Centro Social e Cultural de São 

Pedro de Bairro, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 1983 

por iniciativa de um conjunto organizado de cidadãos famalicenses, como resposta 

a necessidades sociais sentidas pela comunidade local. Atende atualmente a cerca 
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de 600 utentes, disponibiliza onze valências: creche, jardim de infância, atividades 

de tempos livres, centro de dia, centro de convívio, centro de atividades 

ocupacionais, centro de apoio familiar e acompanhamento parental, estrutura 

residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário, formação profissional, serviço 

de atendimento e de acompanhamento social. Este centro desenvolve vários 

projetos de impacto social relevante. Um exemplo é a Quinta Pedagógica, que tem 

facilitado a integração social de pessoas com deficiência e o contacto entre as 

diferentes gerações de utentes. Durante a visita ao Centro foi simbolicamente 

plantada uma árvore do projeto Atlantic Social Lab, iniciativa que resulta de uma 

ambição local apoiada por esta IPSS – o reflorestamento do município com 25.000 

árvores de espécies nativas. 

O Atlantic Social Lab é liderado pelo Município de Avilés (Espanha). Para além do 

CES, são parceiros a ADRAVE - Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do 

Ave, o Município de Santiago de Compostela (Espanha), Caledonian University of 

Glasgow e Enterprise North West (Reino Unido), Município de Cork (Irlanda), a 

Câmara Regional de Economia Social e de Solidariedade da Bretagne e a 

Comunidade Pau-Pyrénées (França). O Atlantic Social Lab é cofinanciado pelo 

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

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

 

Coimbra, 14 de dezembro de 2017. 

 

Pessoa de contacto: 

Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt  
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Atlantic Social Lab reúne com representantes do Município de Famalicão 

 

Atlantic Social Lab visita Centro Social e Cultural em Famalicão 

 

Parceiros do Atlantic Social Lab plantam árvore no Centro Social e Cultural em Famalicão 


