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Nota de Imprensa 

CES apresenta Avaliação de Impacto de Ações Piloto e 

Observatório de Inovação Social no Espaço Atlântico  

Apresentação decorreu em Avilés no contexto do Atlantic Social Lab 

 

A monitorização de práticas de inovação social a partir das ações-piloto dos parceiros foi o 

tema mobilizador da sétima reunião de parceria do projeto Atlantic Social Lab – Cooperação 

Atlântica para a promoção da inovação social, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2019 na 

cidade espanhola de Avilés. A reunião teve como destaque a apresentação por parte da equipa 

do CES - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, dos conteúdos da ferramenta 

web para o Observatório de Inovação Social no Espaço Atlântico.  

A reunião de coordenação, que decorreu no primeiro dia, permitiu apresentar boas-práticas de 

inovação social e a divulgação dos resultados das principais atividades do projeto. Durante 

grande parte do período da manhã os parceiros foram divididos em grupos de trabalho, 

segundo as temáticas mobilizadoras do projeto (serviços de bem-estar social, participação e 

engajamento público, economia verde e inclusiva, e economia social e responsabilidade do 

setor privado). A implementação das ações piloto foi discutida, tentando fomentar a partilha e 

coprodução de conhecimento, para facilitar sinergias entre diferentes parceiros. Ainda durante 

o período da manhã foi apresentada a versão atual dos conteúdos do website do Observatório 

de Inovação Social no Espaço Atlântico. Carla Nogueira, investigadora da Universidade do 

Algarve e especialista convidada da equipa de projeto em Coimbra, foi responsável por 

apresentar esta tarefa em fase de conclusão. O período da manhã foi finalizado com uma 

apresentação de Fábio Sampaio, investigador júnior no CES, do relatório Social Innovation Pilot 

Actions In the Atlantic Area: A Proposal For Monitoring Impacts.  

Terminado o momento relativo à coordenação técnica do projeto, foi proporcionada à parceria 

uma visita de estudo a um organismo público do Município de Avilés, o Centro de 

Atendimento a Moradores de Rua. Este projeto consolidou-se no contexto da ajuda direta a 

indivíduos sem abrigo. O centro funciona com apoio e financiamento municipal e desenvolve 
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um programa integrado de atividades que visa responder às necessidades de acolhimento, 

manutenção, socialização, informação e orientação a indivíduos sem abrigo. O final da tarde 

foi dedicado a outra visita, à Fábrica Cultural de Avilés, infraestrutura gerida pelo Município de 

Avilés, um centro artístico multidisciplinar que visa fornecer à população local ferramentas, 

instalações e know how para a aproximação dos cidadãos aos assuntos culturais na cidade. 

O segundo dia do encontro foi dedicado à Oficina sobre Cláusulas Sociais, clarificando como 

pode a contratação pública ajudar grupos sociais mais vulneráveis a entrar no mercado de 

trabalho. A oficina foi aberta ao público, enquadrada na ação piloto de inovação social que 

este parceiro está a realizar no âmbito do projeto. 

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, 20 de setembro de 2019. 

Pessoa de contacto: 

Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt 

mailto:hpinto@ces.uc.pt
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Fotografias de Visitas Técnicas e Workshop em Avilés 

 
 

 

 
Fotografia 1 - Visita de Estudo ao Centro de Atendimento a Moradores de Rua 
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Fotografia 2 - Visita de Estudo à Fábrica Cultural de Avilés 

 
 
 

Fotografia 3 - Workshop sobre Cláusulas Sociais  


