INOVAÇÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTE
Ciclo de Três Workshops
21 DE SETEMBRO | 28 DE SETEMBRO | 7 DE OUTUBRO
2016
9:30 – 12:30 | 14:00 – 17:00
AVEIRO

OBJETIVOS
Promover o conhecimento de ferramentas para a estimulação da inovação social.
Aprofundar o conhecimento sobre mecanismos de accountability das Organizações e explorar a sua articulação
com a monitorização do impacte social.
Desenhar ideias de projetos de intervenção social, integrando os conteúdos relativos à inovação social e à
avaliação de impacte social.

A abordagem da inovação e da avaliação de impacte nas organizações com intervenção na área social surge da consideração de que estes
são domínios que se relacionam intrinsecamente e que detêm um potencial de exploração tão grande e diversificado quanto o são os
desafios que os atuais cenários de mudança colocam, de forma especialmente acutilante, à sociedade e, de forma muito específica, ao
setor social. Com este ciclo de workshops pretende-se explorar as orientações estratégicas e metodológicas para a implementação de
projetos potenciadores de inovação e impacte social.
CONTEÚDOS
- Geração de ideias colaborativas e transectoriais para a inovação social: ferramentas de design thinking, gestão de equipas, participação
comunitária e comunicação institucional e intercultural para o sector social.
- Os processos de accountability na monitorização do impacte social.
- Aplicação dos pressupostos de inovação social e de avaliação de impacte social no desenho de projetos de intervenção social.
CARGA HORÁRIA: 18 horas
PÚBLICO-ALVO: entidades públicas e privadas com intervenção na área social
FACILITADORES
Andreia Ruela é licenciada em Serviço Social e mestre em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, pela Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação e pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Colabora em projetos de promoção da
cidadania, da accountability e da resiliência local. Tem experiência em projetos de empreendedorismo social e em avaliação de impacte
social.
João Rosa é diretor da 4iS - plataforma para a inovação social, coordenador de projetos de voluntariado e desenvolvimento estratégico no
sector cultural, social e ensino superior. É formador certificado em gestão de projetos, educação não-formal e educação para os direitos
humanos, diálogo intercultural e cidadania ativa. É coordenador do VivaCidade – vestir os vazios da cidade – projeto de participação
comunitária para a regeneração urbana através da intervenção de base cultural e colaboração transectorial.
INSCRIÇÃO: associados/as da EAPN Portugal: Gratuito | Não associados/as: 30€
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, numerário ou cheque (à ordem de
EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).
As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 16 de setembro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Aveiro | Estr. Nova do Canal, n.º 111, R/C Dto., Vera Cruz | 3800-236 Aveiro
Telefone: 234 426 702 | E-mail: aveiro@eapn.pt

