Nota de Imprensa

Centro de Estudos Sociais debateu perspetivas para a
inovação social na Irlanda no Norte
Partilha de conhecimentos decorreu em Derry no contexto do Atlantic Social Lab

A inovação social e a forma como deve ser implementada foi o tema mobilizador da terceira
reunião de coordenação do projeto Atlantic Social Lab – Cooperação Atlântica para a promoção da
inovação social, realizada nos dias 06 e 07 de março na cidade de Derry na Irlanda do Norte. A
reunião teve como enfoque as medidas de inovação social que os parceiros elaboraram para a
resolução de problemas e desafios societais nos seus territórios.
A reunião do primeiro dia foi sobretudo um espaço de partilha de conhecimentos, onde foram
apresentadas boas-práticas de inovação social e a definição das principais atividades do
projeto. Em particular foram analisadas questões relativas à caracterização da inovação social
no Espaço Atlântico, tarefa sob a coordenação científica do CES - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra. O debate incidiu sobre o mapeamento de necessidades que serão
posteriormente colmatadas com ações piloto. A análise de impacto destas ações piloto foi
também debatida. Esta avaliação é essencial para a estruturação do “Observatório da Inovação
Social no Espaço Atlântico”, atividade que se inicia em 2018, sob responsabilidade do CES, para
fornecer evidências e tendências da inovação social nas regiões atlânticas.
Terminadas as reuniões de caráter institucional, foi proporcionado um espaço de
aprendizagem coletiva sobre inovação social. Foram realizadas apresentações de organizações
que promovem a inovação social quotidianamente. A primeira apresentação foi da Kippie,
uma empresa social com sede em Derry. Esta tem no seu ADN de forma saliente a inovação
social, trabalhando com jovens com e sem necessidades especiais de aprendizagem, para
ajudá-los aproveitar o seu potencial, promovendo entre outras competências, a aprendizagem
de informática, programação e codificação. A segunda apresentação foi da UV Arts, uma
empresa social que promove a arte e reabilitação dos espaços urbanos a partir da arte de rua.
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A empresa ajuda a criar um espaço público animado, dinâmico e seguro, utilizando para tal,
jovens com problemas de inclusão social, ensinando a arte do graffiti e deixando que eles
expressem os seus sentimentos através da arte, promovendo assim simultaneamente a
inclusão social destes jovens e animação e a reabilitação da cidade.
O segundo dia foi dedicado à realização de visitas de estudo a entidades de Derry, para
apresentar, discutir e partilhar boas práticas de inovação social. Pretendeu-se analisar a
possibilidade de transferibilidade dessas práticas para outros territórios. A primeira visita de
estudo foi ao Nerve Centre / Fab Lab. Este é o principal centro de artes, media e comunicação
criativa da Irlanda do Norte. Promove o desenvolvimento e inclusão social dos jovens da região
a partir do gosto pela música, assim como, dinamiza culturalmente toda a região. Mais de 120
mil pessoas por ano beneficiam do vasto programa de projetos e eventos artísticos. O Nerve
Centre pode ser considerado um exemplo de uma empresa social bem-sucedida, empregando
neste momento mais de 40 pessoas, em Derry e Belfast. A segunda visita permitiu conhecer a
Reuse Centre, um projeto de aproveitamento de itens domésticos. Após a triagem, o público
pode comprar os artigos que foram renovados, por indivíduos com dificuldades de
aprendizagem, a preços inferiores aos do mercado. A terceira visita de estudo, teve lugar no
Liberty Consortium (The Playtrail). Esta organização tem como objetivo proporcionar, através
de uma abordagem descontraída e inclusiva, oportunidades de aprendizagem e emprego a
jovens adultos com dificuldades de aprendizagem. O Playtrail é atualmente utilizado por um
conjunto alargado de organizações. As suas instalações estão abertas para que toda a
comunidade possa usufruir do espaço.
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, 16 de março de 2018.

Pessoa de contacto:
Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt
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Parceiros do Atlantic Social Lab no primeiro dia de reunião em Derry

Parceiros do Atlantic Social Lab durante a visita de estudo as instalações da Reuse Centre
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