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Enquadramento
Os problemas e desafios sociais emergentes 
exigem novas respostas pois as instituições 
cada vez têm mais dificuldade em fornecer e 
proporcionar soluções baseadas em métodos 
tradicionais. As sociedades contemporâneas, 
encontram-se num ponto de viragem, deparando-
se também com um duplo desafio: 1) responder 
às necessidades emergentes como consequência 
de preferências sociais renovadas e mudanças 
estruturais (demografia, falta de pessoal, inovações 
tecnológicas, entre outros aspetos); e 2) fazê-lo no 
contexto de sérias restrições orçamentais.

Objetivos do Projeto
O Atlantic Social Lab procura desenvolver e promo-
ver abordagens e métodos de inovação social para 
dar resposta a problemas sociais crescentes no Es-
paço Atlântico, afetando os cidadãos, o terceiro setor, 
as empresas sociais e o setor público. Através de uma 
cooperação transnacional intensa, os parceiros vão 
implementar, testar e sugerir o scaling-up de inter-
venções de pequena dimensão nas seguintes áreas:
i. inovação social & serviços de assistência social,
ii. inovação social & engajamento público ativo,
iii. economia verde inclusiva e
iv. economia social e responsabilidade social no setor 

privado.



Programa de Trabalhos
As atividades do Atlantic Social Lab estão a ser 
desenvolvidas em conjunto pelos parceiros do projeto 
com a seguinte lógica: as organizações públicas, locais 
e regionais, organizações e associações do terceiro setor 
são responsáveis pela implementação das ações piloto 
enquanto as universidades atuarão como controlo 
de qualidade das iniciativas, tendo um papel de 
aconselhamento científico no que toca à monitorização 
das ações. As universidades parceiras irão ainda orientar 
e produzir os documentos dos resultados finais e o kit 
de avaliação de ações de inovação social com base na 
informação fornecida pelos restantes parceiros.

WP1
Coordenação e Gestão

WP2
Comunicação do Projeto

WP3
Capitalização

WP4
Mapeamento da Inovação Social no Espaço Atlântico

WP5
Planos de Ação de Inovação Social

WP6
Observatório de Inovação Social no Espaço Atlântico 
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Parceria
A parceria é composta por um total de 9 parceiros 
cobrindo, desta forma, todos os países elegíveis do 
Espaço Atlântico. Dos 9 parceiros, 5 são entidades 
públicas, regionais e locais, 2 são universidades, os 
dois restantes são uma organização do terceiro setor 
e uma associação também ela do terceiro setor.


