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Nota de Imprensa 

Atlantic Social Lab: conferência final do projeto 

Evento decorreu em formato online devido à Pandemia 

A conferência final do Atlantic Social Lab (ASL) realizou-se no dia 16 de setembro em formato 

online com o principal objetivo de apresentar os resultados do projeto e destacar algumas das 

principais aprendizagens resultantes da sua implementação. O evento foi organizado pela 

Comunidade de Aglomeração de Pau Béarn Pyrénées e reuniu cerca de 30 participantes. 

Preparado inicialmente para acontecer em França em formato presencial em março, foi 

cancelado nessa altura devido à Pandemia da Covid-19. 

A Conferência contou com as boas-vindas de Pauline Dubois, diretora da Secção de 

Solidariedade & Saúde da Comunidade de Aglomeração de Pau Béarn Pyrénées. Corinne 

Letuppe, também da entidade anfitriã apresentou a agenda e a ordem de trabalhos à 

audiência.  

Um segundo momento foi dedicado à apresentação das ações piloto por representantes dos 

parceiros do ASL e à exibição de testemunhos de beneficiários. Estas ações piloto foram 

implementadas em quatro grandes domínios que tornaram o projeto diferente e inovador No 

domínio da “inovação social & engajamento público ativo”, foram ouvidas as intervenções de 

Vera Soares, representante da Comunidade Intermunicipal do Ave, e de Stephen Murphy, 

delegado da cidade de Cork. No domínio de “economia verde inclusiva”, participaram 

Amandine Bonneau do CRESS Bretagne e John McGowan da Enteprise North West. No âmbito 

da “economia social e responsabilidade social no sector privado”, intervieram Javier Val 

Campos pelo município de Avilés, parceiro líder do ASL, David O’Brien, Juliette Crowley e Ray 

Burke, em representação da cidade de Cork, e Brian O’Neill da Enterprise North West. No 

domínio de “inovação social & serviços de assistência social” foi retratado por Corinne 

Letuppe, com a colaboração de Clemence Hiernard, as iniciativas Ensembl'-Solidar'IT e Pau 

Partage.  

O comentário final foi reservado a Hugo Pinto, coordenador do projeto no CES, que detalhou 

os resultados existentes, em particular da avaliação de impacto das ações piloto e do 

Observatório para a Inovação Social no Espaço Atlântico, desafiando a parceria a continuar o 
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desenvolvimento e estudo sobre inovações sociais, que ganharam ainda maior relevância com 

a Pandemia atual.   

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, 17 de setembro de 2020. 

 

Pessoa de contacto: 

Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt

mailto:hpinto@ces.uc.pt
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Fotos do Evento 

 
 

Foto 1: A Comunidade de Pau foi a anfitriã do evento 

 

 

 

Foto 2: Mariví Monteserín, alcaidessa de Avilés, sublinhou a importância do ASL 
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Foto 3: Corinne Letuppe e Pauline Dubois (Pau) apresentaram as ações piloto deste parceiro 

 

 

 

Foto 4: Hugo Pinto (CES) discutiu resultados e atividades futuras 
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Foto 5: Fábio Sampaio (CES) testemunhou as suas aprendizagens no ASL 

 

 

 

Foto 6: A inovação social é fundamental e tornou-se ainda mais importante no contexto atual 

de Pandemia 

 


