Nota de Imprensa

CES apresenta visão para o Observatório de Inovação
Social no Espaço Atlântico
Apresentação decorreu em Cork no contexto do Atlantic Social Lab

A monitorização e observação da inovação social e de necessidades sociais foram os temas
mobilizadores da sexta reunião de parceria do projeto Atlantic Social Lab – Cooperação Atlântica
para a promoção da inovação social, realizada nos dias 26 e 27 de março na cidade Cork na
Irlanda. A reunião teve como destaque a apresentação, por parte da equipa do CES - Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, da estrutura e conteúdos do micro-site do
Observatório de Inovação Social do Espaço Atlântico,
A reunião de coordenação, que decorreu no primeiro dia, permitiu apresentar boas-práticas de
inovação social e a definição 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 uma maior sinergia entre as diferentes iniciativas dos parceiros. Durante
estas sessões foram analisadas questões relativas ao progresso das atividades, dificuldades na
sua implementação, medidas de impacto a considerar e a transferibilidade das iniciativas. Foi
efetuada uma breve explicação dos resultados preliminares da avaliação de impacto das ações
piloto de inovação social a decorrerem nas regiões parceiras.
Ainda durante o período da manhã foi apresentada a estrutura para o Observatório de
Inovação Social no Espaço Atlântico. Carla Nogueira, investigadora da Universidade do Algarve
e especialista convidada da equipa do projeto em Coimbra, foi responsável por apresentar aos
parceiros a visão e objetivos do micro-site a ser desenvolvido.
Terminados os momentos relativos à coordenação da implementação do projeto, foi
proporcionada à parceria uma visita técnica a uma empresa social. A visita de estudo foi à
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“Sailing into Wellness”. Este projeto de inovação social consolidou-se no contexto da
navegação como sendo uma atividade educacional e terapêutica que permite ajudar a
comunidade a superar problemas e desafios físicos e mentais. A empresa trabalha
fundamentalmente com pessoas afetadas por abuso de substâncias, ex-presidiários, indivíduos
com saúde mental precária e jovens em risco.
O segundo dia também foi dedicado a três visitas técnicas a entidades na região, 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 desse dia foi à STEAM Education, uma empresa que visa promover
e inspirar as crianças para o estudo em STEAM - Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e
Artes. A metodologia de ensino passa por programas educacionais inovadores, divertidos e
práticos nas áreas da STEAM, usando um modelo de co-ensino, ou seja, os especialistas da
STEAM trabalham diretamente com o professor da escola utilizando métodos de
aprendizagem experimental. A parceria do ASL durante esta visita teve a oportunidade de
compreender de perto e de realizar algumas das atividades educacionais inovadoras que as
crianças realizam durante as aulas, compreendendo desta forma, como é que se pode
"aprender brincando".
A segunda visita permitiu conhecer o Cork Foyer and Bishopgrove, gerido pelo Cork City
Council. O Cork Foyer é membro da UK Foyer Federation, uma rede de aproximadamente 70
foyers acreditados que têm como premissa ajudar e fornecer alojamento, desenvolvimento
pessoal, suporte para a empregabilidade num ambiente seguro e familiar. O projeto destina-se
a jovens entre os 18 e os 25 anos de idade sem-abrigo ou estão em risco de ficar sem-abrigo.
A parceria teve ainda a oportunidade de conhecer a Churchfield Community Trust, uma
comunidade que pretende oferecer formação e emprego em competências empresariais,
tendo o seu foco principal na educação de adultos, aprendizagem experimental, marcenaria,
pintura e horticultura. Existe a preocupação por parte da comunidade em colmatar lacunas da
educação formal através de ferramentas de aprendizagem colaborativa e experimental nas
áreas da computação, culinária, assim como, um enfoque na alfabetização dos indivíduos.
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, 29 de março de 2019.
Pessoa de contacto:
Investigador responsável Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt
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Fotografias da Reunião e Visitas Técnicas em Cork

Fotografia 1 - Parceiros do Atlantic Social Lab durante a Reunião de Coordenação em Cork
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Fotografia 2 - Visita de Estudo à Sailing Into Wellness

Fotografia 3 - Visita de Estudo à STEAM Education
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Fotografia 4 - Visita de Estudo ao Cork Foyer and Bishopgrove

Fotografia 5 - Visita de Estudo à Churchfield Community Trust
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