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Centro de Estudos Sociais debate Inovação Social e o Papel do Estado
-----------------------------------------------------------A Oficina Internacional "A Inovação Social e o Papel do Estado" realiza-se no dia 9 de maio, pelas
14h00, no Centro de Estudos Sociais (Colégio de S. Jerónimo), em Coimbra. Organizada no
âmbito do projeto europeu de investigação Atlantic Social Lab, pretende debater a inovação social,
permitindo refletir sobre as funções de vários atores, nomeadamente do Estado, na resposta
inovadora a necessidades sociais.
A Sessão Plenária, em Inglês, reúne dois reputados especialistas, Phil
Cooke (Professor da Universidade da Noruega) e Elvira Uyarra (Professora
da Universidade de Manchester). Tiago Santos Pereira e José Reis
(investigadores do CES) moderam e comentam as intervenções plenárias.
A oficina inclui ainda uma Mesa Redonda, em Português, sobre Dinâmicas
de Inovação Social e o Papel do Estado, em que participam Carlota Quintão
(Diretora da Associação A3S), Filipe Almeida (Presidente da Comissão
Diretiva da Iniciativa Portugal Inovação Social), Jorge Brandão
(Representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro), Liliana Simões (Coordenadora e Fundadora do
Microninho_Incubadora Social) e Vera Soares (Representante da
Comunidade Intermunicipal do Ave). A moderação estará a cargo de Sílvia
Ferreira (investigadora do CES) e Carla Nogueira (investigadora da
Universidade do Algarve).
Este evento poderá interessar a decisores de política local, regional e
nacional, às organizações do Terceiro Sector, aos praticantes de inovação social, aos
empreendedores sociais, entre outros. É também de interesse potencial para docentes,
investigadores e estudantes nestas temáticas. A inscrição é gratuita, mas obrigatória.
Esta atividade realiza-se no âmbito do Atlantic Social Lab, projeto liderado pelo Município de Avilés
(Espanha), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do
Programa de Cooperação INTERREG Espaço Atlântico, com a referência EAPA_246/2016.
Mais informações:
https://ces.uc.pt/pt/agenda-noticias/agenda-de-eventos/2019/social-innovation-and-the-role-ofthe-state/apresentacao
Para outras questões, contactar Hugo Pinto, investigador responsável do Atlantic Social Lab |
hpinto@ces.uc.pt

