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Nota de Imprensa 

CES-UC apresenta resultados do Atlantic Social Lab  

Fábio Sampaio, membro da equipa, dissemina a experiência do projeto na 

Universidade do Algarve 

O CIEO - Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações e a ESEC - Escola 

Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve acolheram e 

promoveram, em colaboração com o CES - Centro de Estudos Sociais da Universidade 

de Coimbra, o seminário “Empreendedorismo e a resposta a necessidades sociais 

emergentes”. Este seminário ilustrou vários aspetos da relação entre inovação social e 

empreendedorismo académico e social, com base na experiência em curso no projeto 

Atlantic Social Lab, em particular, nas atividades de levantamento e avaliação de 

necessidades sociais e a experimentação de ações piloto para a inovação social que 

estão a ser atualmente implementadas pela parceria em várias regiões do Espaço 

Atlântico. 

A apresentação dos resultados do projeto esteve a cargo de Fábio Sampaio, investigador 

júnior do CES e membro da equipa do projeto. O seminário, realizou-se no passado dia 

15 de março no Complexo Pedagógico do Campus da Penha em Faro, para uma plateia 

de cerca de 40 participantes, composta essencialmente por docentes, estudantes de 

mestrado e da licenciatura em Educação Social. Esta apresentação enquadra-se num 

leque de várias atividades de disseminação e divulgação dos resultados do projeto que 

já incluíram comunicações nos seguintes eventos: 25º Congresso da Associação 

Portuguesa de Desenvolvimento Regional, X Congresso Português de Sociologia, 

Workshop Empresas Sociais: Conceitos, Contextos e Investigação, Colóquio dos 40 anos 

do CES, Conferência Final da Social Innovation Community, I e II Congresso Nacional de 

Economia Política, VII Congresso Internacional de Tecnologia, Ciência e Sociedade, entre 

outros. 
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O projeto Atlantic Social Lab, liderado pelo Município de Avilés (Espanha) e no qual o 

CES participa, 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 março de 2019. 

Pessoa de contacto: Investigador responsável Hugo Pinto: hpinto@ces.uc.pt 
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