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1 Introdução 

1.1 Sobre este Kit de Ferramentas 
Este kit de ferramentas destina-se a Autoridades Locais que procuram ativamente soluções eficazes para problemas 

de inclusão social, estando assente num método inovador e emergente – os Laboratórios de Inclusão Social. Este 

método difere de outras abordagens tradicionais baseadas em laboratórios e implica uma equipa que reflita a 

diversidade social dos desafios abordados. 

“Nós temos laboratórios científicos e tecnológicos para resolver os nossos desafios científicos e 

tecnológicos mais difíceis. Precisamos de laboratórios sociais para resolver os nossos desafios sociais 

mais prementes.  
Fonte: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges, 

Berrett-Koehler Publishers 

Tradução livre 

 

A sociedade muda rapidamente, a forma como as pessoas interagem, pensam e se comportam é totalmente diferente 

hoje do que era há 10 anos. Esta mudança cria ou reforça tensões e problemas existentes, mas também proporciona 

formas inovadoras de abordar e superar os desafios coletivamente. Os Governos e especialmente as Autoridades 

Locais estão cada vez mais atentas à importância de comunicarem com os cidadãos de novas formas. Estes últimos 

podem, efetivamente, contribuir para desenhar melhores soluções para questões e desafios locais, mas para isso 

precisam de ser incluídos em processos colaborativos de tomada de decisão. 

Esta mudança de paradigma está a ser implementada em todo o mundo através de laboratórios (de inovação) social, 

que estão a gerar resultados incríveis e positivos na sociedade. A revolução deste paradigma deve-se em grande 

parte a Zaid Hassan, Professor Convidado do California College of Arts (CCA), Fellow do Babson College na área da 

Inovação Social, ensaísta e autor do livro “The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex 

Challenges.” (Berrett-Koehler 2014). A metodologia adotada por Hassan para os Laboratórios Sociais foi uma fonte 

de inspiração para aqueles que, em várias partes do mundo, procuram soluções para problemas complexos. Foi 

também o ponto de partida para este kit de ferramentas.  

Este kit de ferramentas visa guiar as Autoridades Locais na abordagem aos problemas locais e ao 

desenvolvimento de respostas para desafios sociais completos através do estabelecimento e facilitação de 

plataformas transversais para a inclusão social. Este documento, desenvolvido de forma a disponibilizar 

orientações claras, linhas de referência, ferramentas, atividades e apoio, baseia-se numa abordagem metodológica 

experiencial e passo-a-passo.  

Através deste documento, espera-se que as Autoridade Locais fiquem mais familiarizadas com a metodologia e com 

o processo de criação e manutenção de Laboratórios Sociais para a Inclusão, através de pistas úteis, ideias para 

atividade e exemplos inspiradores, que podem estimular potenciais soluções, inovadoras e mais eficientes, para os 

problemas complexos. Espera-se que os Laboratórios constituíam oportunidades específicas para as Autoridades 

Locais reforçarem o seu conhecimento e relações com uma multitude e diversidade de setores da sua realidade 

local, trazendo diferentes atores para contextos comuns que beneficiem do seu conhecimento e capacidade para 

identificar soluções para desafios locais enquanto uma equipa. 

 

1.2 O que são Laboratórios Sociais? 
Os Laboratórios Sociais são, antes de mais, uma plataforma transversal de cooperação para a inclusão social, 

consistindo numa comunidade de prática/rede/grupo composto por diferentes participantes ativamente 

envolvidos, que reúnem presencialmente para partilhar experiências e trabalhar colaborativamente para 
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responder a desafios e problemas sociais, com o objetivo de desenhar e testar soluções e ações concretas. No âmbito 

do projeto SOCI@LL, o presente kit de ferramentas foi desenhado para apoiar a criação de uma plataforma que visa 

desencadear ações com vista à promoção da inclusão social no setor da educação, liderado por Autoridades Locais 

e com a participação ativa de atores da comunidade que reflitam a transversalidade dos desafios. 

Estas plataformas de inclusão social apresentam três características essenciais: 

• A plataforma deve ser social. Isto significa que as pessoas que colaboram e que constituem a plataforma 

refletem a diversidade da natureza do problema que está a ser focado e representam diferentes tipologias 

de atores, incluindo setor público, sociedade civil, terceiro setor e empresas. 

• O trabalho desenvolvido pela equipa deve ser experimental. A abordagem a seguir será 

fundamentalmente assente na tentativa e erro, contrastando com a maior parte das abordagens 

tradicionais de planeamento estratégico seguidas pelas Autoridades Locais e outros atores. Assim sendo, 

não se espera que exista uma resposta única ao problema identificado, mas sim um portefólio de “soluções 

com potencial” geradas pelos participantes envolvidos na plataforma (valorizando-se a aprendizagem 

resultante do que não funciona).  

• O trabalho deve ter uma natureza sistémica. Os membros da plataforma vão examinar o que está a gerar o 

problema e trabalhar colaborativamente para identificar formas de agir para responder eficazmente aos 

desafios identificados. Existe uma inspiradora mudança de atitude entre tentar superar os problemas para 

tentar superar as razões desses problemas. 

No âmbito do projeto SOCI@LL, a criação e manutenção dos Laboratórios Sociais para a Inclusão estarão sob a 

responsabilidade das Autoridades Locais, que terão como ferramentas de apoio o presente referencial e o SOCI@LL 

online LAB). Estes laboratórios vão estimular processos de inovação (através por exemplo da prototipagem e teste 

de soluções), através de atividades com vários formatos (workshops, percursos de aprendizagem, fóruns, 

protótipos, etc.) e os resultados e aprendizagens vão ser capitalizados, gerando novas iniciativas (por exemplo, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções baseadas noas propostas dos participantes), parcerias e 

capacidades/competências. O principal objetivo do Laboratório Social vai ser estimular mudanças efetivas em 

relação a um determinado desafio. Esta mudança pode acontecer ou não ao longo do processo no qual várias 

soluções são propostas e testadas.  

 

1.3 Recursos Adicionais  
O presente kit de ferramentas é parte integrante de um conjunto de recursos desenvolvidos no âmbito do projeto 

SOCI@LL, sendo complementado pelo hub virtual SOCI@LL (disponível aqui: https://lab-social.eu/). Este hub é 

uma plataforma online criada para encorajar e apoiar o debate e sinergias transnacionais gerados pelos 

laboratórios sociais criados a nível regional e nacional. Outros recursos adicionais, que podem contribuir para uma 

visão alargada da promoção da inclusão social através de abordagens globais da escola, incluem um kit de 

ferramentas para professores e para gestores escolares. Estes recursos podem ser descarregados gratuitamente no 

website do projeto (aqui: http://wholeschoolsociallabs.eu/) 

 

2 Metodologia dos Laboratórios Sociais  
A metodologia aqui apresentada oferece um breve enquadramento à abordagem que as Autoridades Locais podem 

adotar e adaptar para criar e manter um Laboratório Social para a Inclusão para responder às necessidades, 

problemas e desafios locais. Esta introdução será desenvolvida nas secções seguintes deste documento. 

https://lab-social.eu/
https://lab-social.eu/
https://lab-social.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/
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Antes de iniciar, as Autoridades Locais devem estabelecer um secretariado que ficará responsável pelo Laboratório, 

incluindo a facilitação, moderação e organização das sessões com os participantes da plataforma. Este passo é 

explicado em maior detalhe na secção 3, dedicada às Ações Preparatórias.  

Assim que os Laboratório Sociais estejam estabelecidos e os participantes estejam identificados, as Autoridades 

Locais devem pôr em marcha os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Metodologia dos Laboratórios Sociais  

 

Em síntese, esta abordagem metodológica pode ser definida da seguinte forma: 

Como identificar os desafios? 

Cada Laboratório Social vai aprofundar um determinado problema ou desafio. É possível que o problema 

surja de diferentes formas e através de vários canais. Este apoio as Autoridades Locais a facilitar a 

identificação de problemas e desafios comuns.  

Como envolver stakeholders? 

As Autoridades Locais vão formar o secretariado da plataforma, como especificado nas atividades 

preparatórias, sendo esta estrutura responsável por estabelecer a equipa da plataforma, cujos membros 

serão os atores relacionados ou interessados com o desafio comum identificado. Este passo vai apoiar as 

Autoridades Locais a envolver os stakeholders.  

Discussão e prototipagem: uma abordagem metodológica passo-a-passo.  

Esta seção analisa a forma como as Autoridades Locais podem conduzir o Laboratório Social, assim que o 

problema/desafio esteja identificado e os participantes tenham formado a equipa da plataforma. Este passo 

pode ser considerado o ponto de entrada para o centro da plataforma de inclusão social, uma vez que marca 

o momento no qual os membros observam, discutem e debatem ideias sobre o que poderá ser feito para 

responder à situação. As ideias de soluções, que serão subsequentemente testadas, correspondem aos 

protótipos.  

Teste das soluções 

Esse passo delineia o processo de teste das soluções desenhadas. Isto traduz-se na forma como será 

pensada a implementação de ações concretas, identificadas colaborativamente, como respostas possíveis às 

raízes do problema/desafio social em causa. Estes protótipos são o núcleo da plataforma de inclusão social. 

As tentativas e erros que decorrem durante esta fase tornam-se fundamenais para perceber o que funciona 

e o que não, dando pistas sobre o que pode ser mudado e seguimento ao próximo passo.  

 

Identificar 
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resultados
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Recolha de resultados 

Uma abordagem baseada em prototipagem não envolve apenas o teste de soluções possíveis, mas também 

uma aprendizagem sobre o processo. Num Laboratório Social isto inclui testar a viabilidade, recolher 

feedback sobre os dados recolhidos ou testar a procura. Os protótipos devem ser testados no terreno, 

ajustados e melhorados ou descartados, integrando as lições aprendidas em novos protótipos.    
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3 Ações de preparação  
Como construir e preparar o secretariado do Laboratório Social  

O dever do secretariado, enquanto estrutura facilitadora da plataforma é assegurar um processo efetivo de gestão 

da plataforma. O secretariado deverá ser criado pelos representantes das Autoridades Locais, sendo composto por 

normalmente entre duas a quatro pessoas. Encontrar as pessoas “certas” para o secretariado é fundamental para o 

desenvolvimento do Laboratório Social. Este kit de ferramentas, juntamente com o programa de capacitação 

preparado no âmbito do projeto SOCI@LL, fornecem o apoio e métodos necessários às Autoridades Locais para a 

criação do secretariado, indicando as competências necessárias à equipa, nomeadamente as ligadas à tomada de 

decisão, resolução de conflitos, mediação da comunicação entre os membros. Para mais informação consultar o 

Anexo 6.1. 

Como identificar/mapear, convidar e notificar a equipa técnica  

As Autoridades Locais devem ser capazes de mapear e alcançar, direta ou indiretamente, diferentes atores, em 

particular indivíduos e organizações que possam contribuir para a plataforma e que reflitam a natureza diversa do 

problema a que se procura responder. É importante que as Autoridades Locais consigam reunir não só um grupo 

heterogéneo de representantes da comunidade local, mas também as pessoas e organizações que podem participar 

e contribuir ativamente. As Autoridades Locais também assumem um papel crucial no apoio aos membros que 

possam ter dificuldades em participar, compreendendo as razões e tentando respostas para essas dificuldades. 

Alguns conselhos práticos sobre como fornecer este apoio são disponibilizados no Anexo 6.1. 

 

4 Como implementar um Laboratório Social  
Nesta secção do kit de ferramentas são apresentados detalhes para a implementação do Laboratório Social, 

seguindo a metodologia brevemente apresentada na secção 2. Aqui pode ser encontrado um resumo de cada passo 

e adquirida uma visão geral de cada um e de como se relacionam entre si.  

 

4.1 Identificar desafios  
Objetivo 

O objetivo deste passo da metodologia de Laboratórios Sociais é identificar, definir e acordar o desafio específico 

(ou grupo de desafios) que serão abordados. Neste contexto, o desafio funcionará como uma espécie de bússola que 

orienta os esforços dos participantes do Laboratório Social para responder a um determinado problema 

identificado na comunidade. Depois de concluído este passo, os participantes deem ter uma compreensão 

partilhada sobre o desafio ou problema com o qual pretendem trabalhar. Como Hassan apresenta “começar o 

trabalho sem a afirmação de um desafio é como querer escalar uma montanha, mas não conhecer os seus detalhes”. 

As Autoridades Locais vão liderar a facilitação deste passo assim como os passos seguintes da metodologia de 

Laboratório Social, mas – como se repetirá várias vezes ao longo dos diferentes passos – toda a equipa do 

Laboratório Social deve ser envolvida e participar. O primeiro assunto a ser tratado pela equipa será a análise e 

decisão sobre que desafio de inclusão social focar. É importante salientar aqui que os primeiros dois passos da 

metodologia estão profundamente relacionados. Pode não ser possível tomar uma decisão final sobre com que 

desafio trabalhar sem ter envolvido todos os stakeholders (pelo menos numa primeira fase). Ao mesmo tempo, pode 

ser difícil mapear todos os stakeholders sem ter identificado o desafio. Por esta razão, pode ser necessário repetir 

ou intercalar estes passos até que o desafio esteja acordado entre os membros da equipa, que provenham de 

diferentes enquadramentos e contextos, profissões, etc. Pelo contrário, pode acontecer a situação de o principal 
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desafio de inclusão social de uma determinada comunidade ser facilmente evidente e consensual para todos. Isto 

não significa, contudo, que o Laboratório Social conseguirá facilmente responder ao problema ou desafio dada a sua 

complexidade. O que torna um desfio complexo é a sua urgência, o que torna difícil separar claramente as causas e 

as consequências, uma vez que existem muitos fatores mutáveis que influenciam estas situações. Por exemplo, a 

falta de inclusão no sistema educativo é um problema complexo porque depende de muitos fatores (por exemplo, 

condições socioeconómicas desfavoráveis, falta de sensibilidade e informação sobre a diversidade social na escola, 

etc.) que são simultaneamente causas e consequências da exclusão. Devido a esta complexidade é importante que 

a equipa do Laboratório Social esteja focada na especificidade do desafio identificado durante este passo.   

 

Prática inspiradora  

Uma boa prática que ilustra claramente o processo pelo qual diferentes membros da comunidade identificam em 

conjunto um desafio pode ser encontrado no caso da Regulamentação para a Proteção e Regeneração Urbana e Bens 

Comuns de Bolonha. Cidadãos residentes, autoridades locais, ativistas e outros stakeholders uniram-se para criar 

um documento no qual refletiam a sua visão sobre o desenvolvimento da cidade. O resultado foi um documento de 

30 páginas, a Regulamentação para a Proteção e Regeneração Urbana e Bens Comuns de Bolonha, que estabelece o 

enquadramento legal para o estabelecimento de parcerias entre a cidade os cidadãos num conjunto de motivações 

e enquadramentos, incluindo serviços sociais, inovação digital, criatividade e urbanismo e serviços de colaboração.  

Este processo apresentou a vantagem distintiva de limitar o conflito político e o partidarismo ideológico que 

frequentemente domina a cultura e políticas na Itália. Os objetivos são definidos mutuamente e os programas são 

cocriados o que significa que o foco de todos os envolvidos está em trabalhar as divergências e diferenças e menos 

em “vencer” a oposição política. A abertura do processo também ajudou a evitar a síndroma "NAMP" (Não à minha 

porta) e revigorar a legitimidade da ação governativa de forma continuada. Ao contrário de um sistema burocrático, 

este foi desenhado para garantir o feedback rápido dos cidadãos e iteração constante. Ao longo do tempo, os 

cidadãos consciencializam-se de que podem adotar uma atitude diferente em relação ao poder local e tornam-se 

participantes ativos no processo de autogovernação. A cidade pertence-lhes verdadeiramente. 

 

Como identificar um desafio?  

Um bom ponto de partida para que a equipa do Laboratório Social identifique o desafio à inclusão social pode ser 

encontrado na pesquisa conduzida na primeira fase do projeto SOCI@LL, no âmbito da qual se analisam diferentes 

desafios, com as seguintes características: 

• Relacionam-se com a inclusão social no sistema educativo  

• Estão geográfica e administrativamente circunscritos à Autoridade Local e/ou instituições de ensino 

que são parceiros do projeto 

• Baseiam-se em pesquisa de dados que fornecem mais informação sobre os fatores de inclusão e 

exclusão envolvidos. 

Estes desafios podem ser diferentes dos que existem noutros contextos, contudo, podem servir de referência à 

equipa. As atividades apresentadas na secção 6.2 oferecem às Autoridades Locais e à equipa dos Laboratórios 

Sociais detalhes sobre como identificar desafios, sinalizando objetivos, passos para a implementação, resultados 

esperados e recursos necessários para a implementação de diferentes atividades. A inspiração para as atividades 

propostas resultou das metodologias existentes no âmbito de vários Laboratórios Sociais e são ajustáveis a 

diferentes contextos. Aquando da preparação da sessão dedicada a este passo, o secretariado pode optar por 

escolher outras atividades que permitam atingir os mesmos objetivos. A primeira atividade corresponde a um 

simples brainstorming que gere vários desafios locais relacionados com a inclusão social. A segunda atividade 

permite enquadrar os desafios e dividi-los em cinco passos. Estes passos permitem que a equipa se concentre 

https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons
https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons


 

 
 

7 

gradualmente num desafio específico. A técnica de critérios SMART é implementada no final deste passo para 

orientar a equipa para aspetos fundamentais do desafio selecionado, incluindo a relevância e mensurabilidade.  

Mais informação sobre o processo e orientações passo a passo sobre a identificação de objetivos pode ser 

encontrada na sessão da secção 6.2.1. 

 

4.2 Envolver stakeholders 
Objetivo 

A abordagem de Laboratórios Sociais prevê o envolvimento de atores chave dentro de um espaço multidisciplinar 

colaborativo que permita o desenvolvimento de soluções para desafios sociais complexos. Neste sentido, no âmbito 

da criação, dinamização e sustentabilidade dos Laboratórios, as Autoridades Locais devem envolver 

stakeholders de diferentes contextos, que trabalhem predominantemente, mas não exclusivamente no 

setor da educação e juventude. Alguns exemplos incluem: 

• Comunidades escolares – nomeadamente alunos, professores, auxiliares da ação educativa e técnicos 

de apoio, gestores e chefias intermédias, famílias e tutores. 

• Outros atores relevantes ligados à educação e assuntos sociais – por exemplo organizações e 

especialistas com conhecimento em tópicos relacionados com educação para a cidadania, abordagem 

global da escola, ciências sociais, inovação curricular, educação, formação e juventude. 

Um dos desafios colocados às Autoridades Locais durante o envolvimento de atores de diferentes setores da 

sociedade é a identificação de stakeholders chave (indivíduos e organizações versados sobre as temáticas e com 

vontade de participar ativamente no Laboratório). É de suma importância que as Autoridades Locais consigam 

reunir diversos representantes da comunidade local que estejam motivados e disponíveis para colaborar 

ativamente no processo.  

As plataformas de inclusão social que serão criadas no âmbito do projeto SOCI@LL terão uma estrutura composta 

por duas camadas: o secretariado e a equipa da plataforma. O secretariado deverá ser composto por membros das 

Autoridades Locais que estão responsáveis por estabelecer as equipas das plataformas. Os stakeholders chave 

constituirão as equipas das plataformas, não tendo uma sequência hierárquica relacionada com o poder o 

conhecimento, mas sim uma composição aberta à inclusão de membros da comunidade que possam contribuir 

efetivamente para o desenho de soluções e ações para responder aos desafios identificados. Os grupos das equipas 

das plataformas são, portanto, abertos e flexíveis à incorporação de novos membros em qualquer passo do processo 

dos Laboratórios Sociais.  

Posto isto, é importante que as Autoridades Locais consigam alcançar o máximo número de stakeholders possível, 

envolvendo-os no processo de desenvolvimento das plataformas para a inclusão. Adicionalmente, é fundamental 

mencionar que esta estrutura pode acontecer aquando da criação de um novo Laboratório Social, mas o grupo 

formado pode também trabalhar como um grupo único. O mais relevante é garantir uma total flexibilidade. Os 

stakeholders podem também desistir do processo ou novos membros podem ser adicionados, mudando 

consequentemente a estrutura e dinâmica da equipa da plataforma.  
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Figura 2 – Secretariado e equipas de trabalho dos Laboratórios Sociais 

 

Mais especificamente, no que se refere ao envolvimento dos stakeholders, as Autoridades Locais devem ter em conta 

os seguintes objetivos: 

• Identificar necessidades e desafios locais na sua comunidade local que possam ser abordados através da 

metodologia dos Laboratórios Sociais; 

• Motivar os stakeholders a participarem (esclarecendo as razões e os potenciais benefícios do seu 

envolvimento); 

• Mapear atores relevantes e heterogéneos que possam contribuir para a identificação de soluções e ações 

concretas para superar os problemas/desafios selecionados; 

• Recorrer a social media e outros canis de comunicação para alcançar novos membros e convidá-los a 

juntarem-se à plataforma para a inclusão social (através de convites abertos); 

• Estabelecer e reforçar sinergias entre stakeholders diferentes com vista a concretização de um objetivo 

comum (várias organizações e setores com um interesse comum associado a um problema/desafio 

específico). 

 

Práticas inspiradoras 

Um exemplo interessante sobre como envolver atores chave em plataformas sociais pode ser encontrado no caso 

do projeto KoSI-Lab, uma iniciativa desenvolvida que desenvolveu dois laboratórios de inovação social municipais 

na Alemanha para apoiar o trabalho colaborativo no âmbito de problemas sociais, ecológicos e económicos das 

cidades. Estes laboratórios reúnem vários stakeholders, incluindo autoridades locais, empresas e indústria, e 

sociedade civil, de forma a pensarem novas soluções para os problemas. A abordagem facilitadora do laboratório 

no que se refere ao envolvimento de stakeholders é assegurada por processos cuidadosos de facilitação que 

respeitam os diferentes valores e lógicas institucionais e antecipam as possíveis agendas escondidas. A metodologia 

do KoSI-Lab assenta em três aspetos essenciais: 

• Cada laboratório funciona como uma organização (iniciação, recursos, metas, apropriação) 

• Cada laboratório é tratado como um método (tópicos, ferramentas, impacto) 

• Cada laboratório precisa de pessoas chave e de redes para garantir a colaboração transversal e as relações 

entre os stakeholders. 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

Secretariado:  

Autoridades 

Locais 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

Equipa da 

Plataforma: 

subgrupo 

http://www.kosi-lab.net/english.html
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Como é que as Autoridades Locais podem identificar stakeholders? 

Existem várias formas, enquadramentos e procedimentos para as Autoridades Locais podem desenhar e adotar 

para envolver stakeholders de uma forma transversal nos seus Laboratórios Sociais. No entanto, antes de o fazer, 

devem ser considerados os seguintes aspetos: 

• O secretariado tem um papel muito importante para as plataformas para a inclusão social. Por esta razão, 

as Autoridades Locais devem procurar atribuir esta responsabilidade e tarefas aos candidatos mais 

adequados dentro da sua estrutura. Isto significa que os colaboradores a envolver no secretariado devem 

estar preparados e ter capacidade para aplicar a metodologia e dinamizar o laboratório. 

• É fundamental criar uma estratégia que permita a identificação de candidatos com potencial, 

considerando o seu interesse e competências relacionadas com o desafio social num contexto 

selecionado. 

• Os stakeholders envolvidos precisam de saber analisar o problema/desafio adotando diferentes 

perspetivas. 

• Todos os stakeholders que participam no processo devem estar empenhados e comprometidos a resolver 

o problema identificado pela plataforma. 

• Uma vez que as relações e trabalho em rede são fundamentais para o sucesso do Laboratório Social, é 

importante que as Autoridades Locais conheçam as dinâmicas de eventuais subgrupos de forma a 

estarem prontas para responder a potenciais conflitos ou questões menos fáceis que possam surgir 

durante o processo.  

• As Autoridades, enquanto secretariado do Laboratório Social, precisam de estar na posição de encorajar 

novos membros a juntarem-se à plataforma, assim como de inspirar os atuais membros a manterem um 

espírito aberto à colaboração com outros atores que estejam interessados em participar no processo. 

• As Autoridades Locais precisam de reunir as competências para promover a aceitação e legitimidade 

entre os stakeholders que participam na plataforma. 

• As Autoridades Locais precisam de estar consciencializadas para os recursos que estão disponíveis para 

que a colaboração possa ser garantida.  

 

Como estabelecer uma estratégia de colaboração com as partes interessadas 

O processo de criação do Laboratório Social e de envolvimento dos diferentes stakeholders requer tempo e implica 

bastante esforço. O aspeto mais importante para que a colaboração seja bem-sucedida é encetar e manter relações 

de longo prazo com os atores chave. Estas colaborações, só podem resultar se reunirem as seguintes características: 

1. Conhecemos os stakeholders. 

2. Identificamos o papel dos stakeholders. 

3. Compreendemos a “linguagem” de cada stakeholder. 

4. Estabelecemos expetativas específicas. 

5. Demonstramos a importância do seu contributo.  

Mais informação sobre o processo e orientações passo a passo sobre o envolvimento de stakeholders pode ser 

encontrada na sessão da secção 6.2.2. 

 

4.3 Discussão e prototipagem  
Objetivo 

O objetivo do passo dedicado à discussão e prototipagem é gerar ideias e desenvolver protótipos que permitam 

testar o potencial das soluções inovadoras criadas em resposta a desafios sociais. No mundo atual 
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enfrentamos um conjunto amplo e crescente de desafios locais e sociais. Urge assim debater e desenhar novas 

soluções para inovar, colaborar e desenvolver capacidade para guiar e gerar mudanças sistémicas em contextos 

complexos. As Autoridades Locais estão cada vez mais a testar novas formas de comunicar com os seus cidadãos, 

envolvendo-os na identificação de soluções. 

Este passo baseia-se sobretudo no debate em torno dos desafios, permitindo a identificação de ideias e 

conceitos que possam ajudar a materializar as soluções em protótipos experimentais. Prototipagem, neste 

contexto, significa desenhar soluções para as testar juntamente com utilizadores finais a um custo baixo. 

No âmbito desta abordagem, discussão e prototipagem relacionam-se com a inovação que estimula a partilha de 

conhecimento e experiências para a identificação de soluções para um desafio social, gerando inovação social. Neste 

sentido, inovação pode ser pensada como forma de resolução de problemas ou a resposta à questão “o que 

precisamos de fazer, desenvolver e criar para resolver o desafio?”. No enquadramento dos Laboratórios Socais, 

nunca é de mais relembrar que as soluções que são relevantes são aquelas que vão além das necessidades 

individuais, alcançando e/ou impactando a nível sistémico. 

A discussão é um processo que envolver conversar sobre alguma coisa de forma a tomar decisões ou mudar ideias 

partilhando diferentes pontos de vista e opiniões e clarificando todas as opções possíveis. A discussão começar 

quando a equipa tem já nas suas mãos um claro enunciado do seu desafio e está preparada para gerar ideias de 

soluções possíveis. Neste kit de ferramentas, o termo discussão refere-se à geração de ideias que são 

posteriormente combinadas em conceitos. 

• Ideias são pensamentos preliminares e resultam da capacidade dos membros da equipa para pensar em 

diferentes soluções alternativas para os desafios. Normalmente, uma ideia é um pensamento cruo que 

precisa ainda de alguma reflexão, melhoria e contributos adicionais antes de poder ser considerada uma 

opção ao nível do planeamento ou execução. 

• Conceitos são ideias que foram refinadas durante o tempo, ou seja, um conceito pode ser a forma final de 

uma ideia inicial submetida a um processo de reflexão. Num conceito é possível ver um caminho mais 

estruturado e robusto, incluindo um início, pontos intermédios e um ponto final. 

Prototipagem significa testar soluções assim que possível, depois de um produto ou serviço estar 

disponível. A componente de prototipagem é uma parte essencial da abordagem de Laboratórios Sociais, 

permitindo o teste de conceitos e soluções potenciais numa pequena escala, envolvendo os utilizadores finais e 

recolhendo o feedback que possa enriquecer o conceito original e aprimorar os protótipos no sentido de uma 

solução final consolidada. Nesta fase, as primeiras soluções e conceitos são materializados num formato de 

protótipo, esperando-se a sua validação por parte de um grupo de utilizadores. O processo é desenhado de maneira 

a continuar e a formar um círculo: os contributos dos utilizadores são integrados nos conceitos e protótipos, que 

serão testados novamente.   

Esta abordagem assente na prototipagem de desafios sociais é um exercício criativo que permite a identificar de 

uma forma sustentável de um formato tangível para um determinado conceito, apoiando um processo de 

aprendizagem que é próximo dos utilizadores finais. Esta abordagem permite obter um conhecimento mais 

profundo sobre as expetativas, desejos e necessidades dos utilizadores, mas também testar uma eventual solução e 

ajustá-la de acordo com os contributos recolhidos durante o teste. O processo de transformação de um conceito em 

algo tangível pode resultar num objeto, visualização, um cenário de role-play, um guião, um fluxo de serviço, um 

esboço de uma legislação ou outro formato adequado e dependente das circunstâncias. 
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Figura 3 – Visão das etapas de discussão e prototipagem, incluindo o teste e análise de resultados 

 

Práticas Inspiradoras 

Grove 3547 representa, neste contexto, uma prática que pode servir de referência. O desafio central no qual está 

focado este Laboratório traduz-se da seguinte forma: como podemos trabalhar em conjunto para apoiar os jovens 

de Chicago a desenvolver percursos de vida resilientes? A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, é conhecida pela 

sua profunda crise e elevado nível de segregação, reunindo décadas de corrupção e desinvestimento, resultando 

numa cidade despedaçada pelo racismo estrutural. Por esta razão, o objetivo do Grove 3547 consistiu em responder 

ao maior número de desafios possíveis enfrentados pelos cidadãos de Chicago. 

Foi criada uma abordagem metodológica específica que cobriu de forma plena a abordagem dos Laboratórios 

Sociais, desde o estabelecimento da equipa do laboratório através do envolvimento de stakeholders, a identificação 

dos conceitos a ter em consideração, o desenho de protótipos e seu teste com utilizadores finais, com recurso a 

processos iterativos e de retroalimentação. 

 
Como organizar sessões de discussão e prototipagem 

Este kit de ferramentas fornece linhas de orientação para a preparação e implementação de uma sessão prática 

para discussão e prototipagem. Na secção 6.2.3. apresenta-se um conjunto de atividades e detalham-se os seus 

objetivos, passos para a sua implementação, resultados esperados e recursos necessários. A inspiração para estas 

práticas foi recolhida com base em metodologias de vários Laboratórios Sociais e devem ser interpretadas como 

sugestões. Na preparação das sessões, os moderadores podem optar por outras atividades que lhes permitam 

atingir os mesmos objetivos e resultados. A implementação aqui apresentada deve ser planeada num formato de 

duas sessões: uma primeira, dedicada à fase de discussão (incluindo as atividades 1 a 4) e uma segunda focada na 

prototipagem (incluindo as atividades 5 a 7). 

  

https://social-labs.org/grove-3547-social-lab-chicago-intro/
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Sessão 1: Discussão Sessão 2: Prototipagem 

Duração  3h 30m Duração 3h 30m 

Boas-vindas e apresentação dos objetivos da 
sessão 

10m 
Boas-vindas e apresentação dos objetivos da 
sessão 

10m 

Introdução à Discussão 60m Introdução à Prototipagem 60m 

Coffee-Break 20m Coffee-Break 15m 

Atividade 1 – Criação de demonstrações de 
insight 

30m Atividade 5 – Conceito de protótipo 60m 

Atividade 2 – Brainstorming 30m Atividade 6 – Protótipo e empatia 30m 

Atividade 3 – Agrupamento de insights e 
votação  

20m 
Atividade 7 – Desenho do protocolo de 
intervenção 

20m 

Atividade 4 – Aperfeiçoamento de ideias e 
lista de verificação 

30m Avaliação, reflexões e conclusão 10m 

Avaliação, reflexões e conclusão 10m 
 

 

Figura 4 – Plano para a implementação de sessões de discussão e prototipagem 

 

Mais informação sobre o processo e orientações passo a passo sobre discussão e prototipagem pode ser encontrada 

na sessão da secção 6.2.3. 

 

4.4 Testar soluções  
Objetivo 

Enquanto a sessão anterior se dedicou à prototipagem oferece aos designers da inclusão social a oportunidade de 

criar soluções alternativas de acordo com um problema ou desafio específico, este passo prevê o teste da sua 

praticabilidade e investigação das soluções mais promissoras para os resultados esperados. Trata-se de um 

processo não linear, iterativo, que contribui para compreender as necessidades e utilizadores em causa, desafiar os 

pressupostos, criar soluções inovadoras e redefinir problemas e soluções através de um ciclo de prototipagem e 

teste. 

Em vez de recorrer a uma abordagem de planeamento estratégico tradicional, que está associada à identificação de 

uma única solução para um determinado desafio – a abordagem de teste de soluções não pressupõe a existência de 

uma resposta específica para um problema, mas sim um portefólio de respostas. Estas respostas serão geradas pelos 

membros que constituem a equipa do Laboratório Social (as plataformas técnicas e de secretariado), explorando 

de forma mais profunda o desafio, aprendendo com aquilo que não resulta e, subsequentemente, melhorando a 

tomada de decisão e resolução de problemas associadas às questões de inclusão social. 

Implementar com sucesso as soluções é parte de um processo de tentativa e erro no qual se reforça o conhecimento 

sobre um determinado tópico e as suas características, preparando formas mais ajustadas na resposta a desafios 

semelhantes. É um processo de avaliação contínuo no qual os resultados obtidos correspondem a inputs que podem 

ser incluídos na cadeia de design thinking. Isto acontece porque este processo não é sempre sequencial e pode ser 

repetido iterativamente tantas vezes quantas as soluções precisarem de ser testadas para gerar resultados 

convincentes.  

Os Laboratórios Sociais estruturam-se para refletir o perfil/áreas de preocupação dos beneficiários finais das 

decisões que são tomadas. Isto permite uma abordagem baseada nas necessidades, testando soluções com o 

envolvimento e participação ativa dos públicos-alvo, em especial, dos membros da plataforma de inclusão social e 
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stakeholders externos, que podem fornecer o conhecimento e experiência necessários ao desenho de soluções 

alternativas. Desta forma, estão criadas as premissas para uma abordagem e estratégia eficiente de tomada de 

decisão e é possível gerar soluções válidas e sustentáveis para os problemas e desafios abordados. Uma abordagem 

baseada no teste soluções visa testar eventuais soluções “vencedoras”. Os participantes das plataformas para a 

inclusão social identificam as dificuldades e os desafios associados a um determinado ou vários assuntos e, então, 

procedem a prototipagem de soluções, planeando e implementando ações que promovam a inclusão social. As 

soluções são testadas, monitorizadas e avaliadas. O processo de aprendizagem é provavelmente uma das 

componentes mais importantes da plataforma, uma vez que permite aos membros descartar (se necessário), numa 

fase precoce, práticas sem sucesso, adaptando e/ou recomeçando do zero com novos protótipos de acordo com os 

efeitos que as soluções geraram.  

 

Práticas Inspiradoras  

A Leadership and Innovation Network for Children (LINC) é uma rede de larga escala que envolve uma multitude 

de stakeholders anualmente em torno de objetivos de longo prazo, como aumentar a quantidade e qualidade de 

cuidados a milhões de crianças órfãs ou vulneráveis pelo VIH/SIDA na África do Sul. O primeiro Laboratório de 

Inovação, criado em 2007, reuniu 60 atores chave de setores representativos destas crianças: funcionários públicos 

de departamentos estratégicos do governo, líderes das maiores organizações da sociedade civil ativas neste 

domínio, diretores das estruturas de responsabilidade corporativa das maiores empresas, investigadores e 

professores universitários, organizações internacionais doadoras e líderes das comunidades. 

Atualmente, a rede envolve mais de 100 atores e contribuí para a capacitação destes líderes, ajudando-os a pensar 

sistematicamente e a colaborar proactivamente, alternado os procedimentos institucionais no setor para reforçar 

a coesão, cooperação e coordenação e criando oportunidades para os líderes e suas organizações inovarem e 

acionarem soluções. 

 

Como organizar a sessão do teste de soluções 

 

Os Laboratórios Sociais não são experiências pontuais. São esforços continuados e sustentados. A equipa envolvida 

no trabalho utiliza uma abordagem iterativa aos desafios a que pretendem responder, procedendo à prototipagem 

de intervenções e gerindo um portfólio de soluções promissoras. Esta dimensão reflete a natureza experimental 

dos laboratórios sociais, por oposição à natureza baseada em projetos que existe em muitas intervenções sociais1. 

É importante adotar uma mentalidade flexível aquando do teste dos protótipos. Por exemplo, se se chegar à 

conclusão de que determinados aspetos do protótipo está a desviar a atenção de funções centrais desse mesmo 

protótipo, é possível optar por remover ou alterar esses aspetos para retomar o foco nos elementos chave da ideia. 

Adicionalmente, se se concluir que o guião planeado para o teste das soluções não está a resultar como esperado, 

não há problema em introduzir desvios e recorrer à improvisação durante a sessão de teste, para garantir o melhor 

feedback possível dos utilizadores.  

Durante a sessão de teste, as Autoridades Locais devem permitir aos membros das suas equipas que contribuam 

com ideias relacionadas com os protótipos sugeridos. Pode ser solicitado aos membros da equipa, por exemplo, que 

pensem como o produto ou serviço pode ser melhorado. Seguindo esta abordagem, estamos a encorajar os 

membros da equipa a partilhar críticas úteis e ajudar a melhorar as soluções possíveis.  

As seguintes atividades foram identificadas para apoiar a equipa do Laboratório Social a responder a diferentes 

desafios e questões que podem surgir aquando do teste das soluções. 

 
1 https://ssir.org/articles/entry/the_social_labs_revolution_a_new_approach_to_solving_our_most_complex_chall 

https://www.synergos.org/linc
https://ssir.org/articles/entry/the_social_labs_revolution_a_new_approach_to_solving_our_most_complex_chall
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ATIVIDADE DESAFIO/OBJETIVOS 

Definição de 

critérios 

Definir um conjunto de critérios que permitam à equipa do Laboratório Social avaliar 

uma solução que seja bem-sucedida e medir o seu impacto.  

Mapeamento 

mental (“Mind 

mapping”)  

Um mapa mental é um diagrama usado para organizar visualmente a informação. É um 

mapa hierárquico que demonstra as relações entre as partes de um conjunto. É 

frequentemente criado em torno de um conceito único, sendo desenhado como uma 

imagem no centro de uma página branca, ao qual se associam representações de ideias, 

como imagens, palavras ou partes de palavras. As ideias principais estão diretamente 

conectadas com o conceito central e outras ideias derivam dessas ideias centrais. 

Análise SWOT 

A análise SWOT é uma técnica amplamente popular para examinar as forças, limitações, 

oportunidades e ameaças. Pode ser implementada num projeto, proposta ou 

organização para avaliar a viabilidade e compatibilidade para tomar decisões específicas 

informadas. 

Figura 5 – Atividades que podem ser úteis para responder a diferentes desafios de teste 

 

Mais informação sobre o processo e orientações passo a passo sobre teste de soluções pode ser encontrada na 

sessão da secção 6.2.4. 

 

4.5 Recolha de resultados  
Objetivo 

Este passo objetiva a apoiar as Autoridades Locais e equipa do Laboratório Social a compilar os diferentes 

resultados dos protótipos testados para um determinado desafio e a retirar aprendizagens de tudo o que for gerado 

durante as fases de prototipagem e teste. Desta forma, os diferentes protótipos podem ser observados, modificados 

e melhorados ou descartados, sendo que as aprendizagens retiradas deste processo devem ser embebidas em novos 

protótipos. O processo de recolha de resultados deve ajudar o Laboratório Social a avaliar o que mudou (se de facto 

aconteceu alguma mudança), como e por que razão. Considerando que muitos dos desafios à inclusão social são 

complexos e que as soluções são frequentemente imprevisíveis, recolher resultados e aprender com eles pode 

ajudar o Laboratório Social a compreender melhor a sua complexidade, trazendo luz às relações entre causas e 

efeitos, em contextos nos quais vários atores diferentes influenciam as mudanças, onde existem limitações 

económicas, etc. 

Apesar de ser incerta a recolha de resultados totalmente concretos – seguinte o princípio da emergência – os 

Laboratórios sociais geram um conjunto de resultados de aprendizagem (capital) que pode ser recolhido e que 

permite às Autoridades Locais e aos membros das plataformas para a inclusão social aprender sobre a mudança e 

melhorar a solução desenhada ou, preferencialmente, encontrar soluções duradouras para os desafios: 

Múltiplos Resultados de Aprendizagem (principais) 

Físicos/Digitais 
 
 

Novos serviços 
ou 

infraestruturas  

Humanos 
 
 

Novas 
competências e 

capacidades 

Sociais 
 
 

Colaboração e 
confiança 

reforçadas  

Intelectuais 
 
 

Mais 
informação e 

conhecimento 

Económicos 
 
 

Novos serviços 
e oportunidades 

financeiras 

Naturais 
 
 

Novos 
ecossistemas e 

serviços 
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Figura 6 – Múltiplos resultados de aprendizagem (principais) nos Laboratórios Sociais 

 

As Autoridades Locais, em conjunto com a equipa Laboratório Social (e outros stakeholders relevantes) vão tentar 

captar estes resultados de aprendizagem (capital), aprender com eles e capitalizar o seu potencial. Como resultado, 

serão tomadas decisões relativamente à necessidade de introduzir mudanças (se aplicável), melhorando ou 

descartando soluções no futuro no sentido de garantir mudanças sistemáticas.  

 

Práticas Inspiradoras 

Uma prática inspiradora relacionada com a recolha de resultados foi descria pela Lifehack, que criou um 

Laboratório Social chamado “The Labs Wānanga”, dedicado ao bem-estar e saúde mental dos jovens de Aotearoa, 

na Nova Zelândia. A informação e histórias recolhidas ao longo de dois são anos apresentadas numa História de 

Impacto. Quando este Laboratório Social começou, os seus membros não tinham certeza sobre a direção exata que 

tomariam e procuraram concentrar-se em estruturar um processo forte de aprendizagem. 

“Se está a conduzir um Laboratório Social, a nossa sugestão é que preveja um período longo de liderança (não inferior a dois 

anos) para que consiga ver os resultados mais sistemáticos que procura”. Lifehack  

O Laboratório Lifehack não tinha certezas relativamente à forma de avaliar os seus resultados ou contra a sua 

história baseada nos resultados gerados através do envolvimento da comunidade. Decidiram então começar a 

mapear a primeira camada do seu impacto através dos “5 capitais” – Social, Humano, Económico, Intelectual e 

Físico/Digital. Escolheram então usar vídeos como nova forma de promover o seu storytelling, capturando de forma 

mais adequada a sua experiência. Adicionando a narração à ilustração, criaram séries de minidocumentários e 

breves retratos que foram publicados no canal de YouTube deste Laboratório Social. Publicaram também um vídeo 

do Bootcamp de inovação social. 

Ao longo de dois anos e meio, o Laboratório Lifehack envolveu mais de 450 pessoas em iniciativas face-a-face e mais 

de 6 mil em programas online, organizando mais de 45 projetos e iniciativas na comunidade que chegaram a um 

número estimado de 100 mil pessoas.  

 

Como é que as Autoridades Locais irão recolher resultados? 

Este kit de ferramentas apoiará as Autoridades Locais na preparação e implementação dos passos necessários a 

esta fase de final de ciclo do Laboratório Social, referente à recolha de resultados. Estes passos, detalhados na secção 

6.2 deste documento, foram adotados de uma metodologia intitulada “Recolha de Resultados” (proposta por 

Wilson-Grau, 2015), como esquematizado na figura abaixo. A metodologia em questão pressupõe que a equipa do 

Laboratório Social tenha gerado questões (passo 1) que orientam a sua reflexão e interpretação (passos 2 a 6) 

relativamente aos resultados recolhidos e ao seu próprio contributo para o Laboratório. Subsequentemente, vão 

introduzir um conjunto de ferramentas ao longo dos passos, com vista a facilitar o processo de aprendizagem que 

vai permitir avaliar o que aconteceu em termos de influência e mudança. A equipa do Laboratório Social vai também 

contribuir com momentos de feedback e reflexão (passos 3 e 4) com escolas e outros stakeholders relevantes que 

estão envolvidos no desafio. Vão ser fornecidas linhas de orientação para que as Autoridades Locais possam 

implementar duas atividades específicas que cobrem os seis passos abaixo identificados.  

Neste kit de ferramentas, as Autoridades Locais podem encontram mais detalhes relativamente aos objetivos, 

sugestões de implementação, resultados esperados e recursos necessários para recolher os resultados do 

Laboratório Social. 

 

https://medium.com/the-labs-wananga/developing-an-impact-story-for-a-social-lab-32ea02822270
https://www.youtube.com/user/lifehackHQ
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Figure 7 – Processo de recolha de resultados nas Plataformas de Inclusão Social  

 

Mais informação sobre o processo e orientações passo a passo sobre a recolha de resultados pode ser encontrada 

na sessão da secção 6.2.4. 
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5 Sustentabilidade 
Este kit de ferramentas visa constituir um guia concreto para apoiar as Autoridades Locais a estabelecer e 

implementar Laboratórios Sociais. Não existe, contudo, uma fórmula garantida ou linha temporal que possa ser 

usada como solução milagrosa. Cada desafio à inclusão social é único e complexo. O mesmo acontece com cada 

Laboratório Social e, por esta razão, é necessário que as Autoridades Locais, juntamente com os stakeholders 

possam investir tempo e recursos para que possam ser criadas oportunidades de reunirem presencialmente e 

trabalharem em conjunto para superar os desafios identificados. 

É também importante que as Autoridades Locais e o secretariado sejam flexíveis e ajustem a metodologia se e 

quando necessário. É também expetável que as componentes de prototipagem, teste e recolha de resultados se 

prolonguem para além do esperado, no sentido de garantir que as soluções sejam testadas, monitorizadas e 

avaliadas várias vezes. O processo de aprendizagem é possivelmente um dos resultados mais relevantes dos 

Laboratórios Sociais, permitindo aos membros desistir de práticas que se revelem pouco promissoras numa fase 

inicial e adaptar ou (re)começar novos protótipos com base nos efeitos das soluções precedentes. É importante que 

as Autoridades Locais estejam familiarizadas e preparadas para preparar este tipo de processos iterativos, 

conseguindo garantir que o ritmo do Laboratório é sustentável para as partes integrantes: secretariado e equipa do 

Laboratório. 

Manter uma visão holística permite às Autoridades Locais ver o todo e avaliar, por exemplo, se a equipa que foi 

reunida está a trabalhar de forma eficaz, se está em falta algum tipo específico de conhecimento ou competências, 

ou se a fonte do desafio identificado reside longe da dimensão local. As Autoridades Locais podem beneficiar 

amplamente se criar oportunidades de articulação e troca com outras plataformas para a inclusão social ou 

experiências semelhantes. Esta sugestão pode ser sintetizada nos seguintes três pontos: 

• Fortalecer o que funciona;  

• Desistir do que não funciona; 

• Descobrir o que não está garantido.  

A inovação no setor público, envolvendo as Autoridades Locais e as Escolas, é frequentemente vista como 

intimidante e difícil de manter, especialmente em termos económicos. Os Laboratórios Sociais oferecem uma forma 

de superar estas barreiras à inovação, oferecendo um ambiente seguro para a experimentação e para o erro. Esse 

ambiente seguro é um espaço híbrido de cocriação. Neste sentido, quando um protótipo não resulta como esperado, 

garanta-se uma distância de segurança entre a experiência fracassada e as Autoridades Locais. O mesmo é verdade 

no caso contrário: uma solução bem-sucedida e que ativa a mudança desejada é o resultado do processo de 

cocriação da plataforma. Apesar das Autoridades Locais serem responsáveis pelo estabelecimento da plataforma, o 

seu legado é partilhado por todos os seus membros. Esta coautoria é um dos elementos chave que contribui também 

para reduzir o peso das barreiras económicas. Encontrando-se o Laboratório Social ativo, todos os membros podem 

decidir sobre e contribuir para o manter, criando iniciativas e acordando sobre como garantir o seu 

desenvolvimento. Todos os membros devem avaliar o que está a faltar (se alguma coisa) e como pode ser suprimida 

essa necessidade (no caso de existir). É adotada uma abordagem de “partilha criativa” na procura de soluções para 

um desafio à inclusão social, dando continuidade à metodologia do Laboratório Social.  

Vários Laboratórios Sociais têm sido ciados nos últimos anos, contribuindo para gerar mudança e iniciativas 

complementares que contribuem para reforçar o impacto social, a coesão e o bem-estar assim como para responder 

a um conjunto de desafios importantes num mundo cada vez mais complexo. É importante que cada Laboratório 

Social conte e partilhe a sua história, divulgando o seu impacto e influenciado os outros. Existem inúmeras histórias 

inspiradoras, das quais se destaca a seguinte: 
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O Laboratório Alimentar Sustentável e Reforço das Cadeias Alimentares Sustentáveis 

O Laboratório Alimentar Sustentável (SFL) é um Laboratório Social transcontinental com dois anos, focado em como 

tornar o sistema alimentar global mais sustentável. Guiar o sistema alimentar global em direção à sustentabilidade 

é uma tarefa grande e difícil, uma vez que exige uma mudança numa rede inter-relacionada de instituições e 

relacionamentos embebidos em sistemas sociais, políticos e ecológicos complexos. O Laboratório Alimentar 

Sustentável foi criado em 2002 como o primeiro Laboratório Social global de larga escala, envolvendo uma 

multitude de stakeholders. A equipa do Laboratório é composta por um grupo diversificado de profissionais e atores 

chave que trabalham no sistema alimentar global. Em conjunto, eles identificaram o potencial de colaboração 

inovadora e transversal necessária à transformação do sistema. Ao longo dos anos, o SFL evoluiu, passando de um 

Laboratório para um grande programa continuado, envolvendo uma ampla variedade de stakeholders e líderes 

internacionais de todo o sistema alimentar. Todas as iniciativas do SFL, desde as desenvolvidas nos tempos iniciais 

do Laboratório até as que continuam hoje, têm como alvo os pontos críticos de alavancagem sistémica do sistema 

global alimentar que, sendo intervencionados, podem contribuir para reforçar a sustentabilidade do sistema. 

Foram geradas várias estratégias e iniciativas no Laboratório, incluindo a alteração de padrões de certificação para 

influenciar as práticas de produção, a reorganização das cadeias de fornecimento, a melhoria do acesso ao mercado 

para reforçar a subsistência dos pequenos produtores e a alteração do discurso público sobre alimentos para 

aumentar a procura de produtos sustentáveis. Uma das iniciativas de longa data do SFL, a iniciativa Sobrevivência 

Sustentável, dedicada ao reforço da competitividade e sustentabilidade dos sistemas agrícolas de pequena escala, 

continua a identificar e criar respostas a importantes barreiras à participação dos pequenos agricultores nas 

cadeias nacionais e internacionais de fornecimento de alimentos. Duas áreas prioritárias desta iniciativa incluem o 

desenvolvimento de novos modelos de negócios e o aumento da procura de produtos gerados com base em 

princípios éticos. Os projetos promovidos no Guatemala e na República Dominicana têm contribuindo, de forma 

especial, para criar um importante corpo de trabalho que pode ser replicado em outras cadeias de fornecimento de 

produtos alimentares. Na África, com o apoio que a Fundação Gates está a fornecer à aliança Rainforest, o 

Laboratório Alimentar está a criar novas oportunidades de mercado para os produtores de feijão na Etiópia, os 

produtores de cacau no Gana e os produtores no Quénia e Uganda. Estes esforços de colaboração exigem tempo e o 

Laboratório Alimentar tem demonstrado resultados e sucesso porque desenvolveu uma equipa permanente para 

que atua como espinha dorsal na facilitação e envolvimento. O Laboratório é uma intervenção sistémica, contínua 

e de longo prazo que atua num sistema antigo e tradicional e, embora o tempo não possa ser visto como um recurso 

interminável, os membros do Laboratório não procuram soluções rápidas, mas estáveis. 

Muitas outras iniciativas paralelas têm sido promovidas em todo o mundo e foram reunidas várias aprendizagens 

sobre o impacto positivo potencial destes esforços, bem como sobre os desafios que devem ser superados. São 

vários os elementos fundamentais para o sucesso do Laboratório Alimentar – desde a criação de um espaço seguro, 

no qual os indivíduos podem reunir e, enquanto aprendizes dizer "eu não sei, mas quero saber", ao reforço da 

confiança e respeito entre setores, incluindo também os primeiros passos para fazer algo tangível conjuntamente e 

a promoção da resiliência necessária a estes processos de longo prazo. 

No início do Laboratório, a cidadão comum e os media não se preocupavam ou falavam sobre alimentos 

sustentáveis, segurança alimentar ou fornecimento ético. Agora as notícias sobre estes temas são numa base diária. 

O ponto de inflexão para mudar o sistema alimentar pode ser alcançado. Além disso, à medida que o Laboratório 

continua, o conhecimento e a experiência adquiridos com seu trabalho apoiarão grupos de diversos stakeholders 

noutras áreas que estejam também a progredir na realização de mudanças sistémicas. 

 

 

  

http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Change%20Lab%20Case%20Study%20-%20SFL.pdf
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6 Anexos 
 

6.1 Planear procedimentos 
Como construir e preparar um secretariado 

Idealmente, um Laboratório Social deve ter uma estrutura de duas camadas, composta pelas suas duas equipas 

principais necessárias para manter a plataforma: o secretariado e a equipe da plataforma. As Autoridades Locais 

identificarão os membros do secretariado e este, por sua vez será responsável pela criação da equipe da plataforma. 

O secretariado da plataforma pode ser formado entre duas e quatro pessoas e seu papel não é liderar com uma 

abordagem de cima para baixo, mas apoiar a equipa da plataforma no seu trabalho, oferecendo uma gama de 

serviços, como networking entre os membros da equipa da plataforma, facilitação e suporte logístico. A criação 

formal destas duas equipas corresponde normalmente ao lançamento do Laboratório Social, correspondendo os 

seus membros aos stakeholders com ligação ou interesse no desafio comum em questão. 

As Autoridades Locais vão envolver os stakeholders relevantes, procurando garantir a sua diversidade, que poderão 

contribuir para encontrar soluções e ações concretas para superar os desafios identificados. Sendo o Laboratório 

Social um espaço flexível, que adota uma abordagem colaborativa para a solução de problemas por meio de 

pensamento e experimentação sistemáticos, é altamente previsível que outros membros se juntem à plataforma no 

seu decurso. Esses novos membros podem ser convidados por outros membros e não apenas exclusivamente pelo 

secretariado (embora deva haver consenso sobre o valor acrescentado da sua participação). 

Poderá o trabalho colaborativo ser projetado e facilitado ou a equipa da plataforma precisa de estar alinhada 

antecipadamente? As duas situações podem ocorrer. As atividades de um Laboratório Social podem ter início 

garantindo-se um certo compromisso entre todos os participantes relativamente à resolução de um desafio 

identificado e acordado. Por outro lado, é necessária uma facilitação cuidadosa do processo para que possam ser 

obtidos resultados efetivos e este será o papel assumido pelas Autoridades Locais. Este papel facilitador 

corresponde a uma função de agente de mediação ou de intermediário. Abaixo promove-se a análise das 

competências necessárias para o estabelecimento e facilitação de plataformas para a inclusão social. 

As Autoridades Locais devem procurar responder a um conjunto de questões importantes aquando da constituição 

do secretariado e da equipe da plataforma: 

• Antes de começar: consegui identificar e alocar as pessoas “certas” (preparadas e com as competências 

necessárias) da minha organização (Autoridade Local) ao secretariado, para que facilitem o Laboratório Social? 

• Criei uma estratégia de envolvimento que me permite identificar os atores adequados para participar na equipa 

do Laboratório, tendo em conta o seu interesse e potencial “capacidade de resolução” de um determinado 

desafio social de um contexto específico? 

• A definição conjunta do desafio/problema permitiu que os participantes visualizassem o problema segundo 

diferentes perspetivas? 

• Todos os membros da plataforma estão empenhados e comprometidos na resolução do desafio? 

• Os membros do secretariado estão cientes das relações de poder entre os membros da equipa do Laboratório (e 

o próprio secretariado) e sabem como resolver eventuais conflitos ou questões que possam surgir? 

• Enquanto facilitador, estou aberto e incentivo novos membros a juntarem-se à plataforma ao longo do processo? 

Sei como facilitar a sua integração e participação? 

• Sei como facilitar a aceitação da legitimidade e outros stakeholders? 

• Identifiquei os recursos necessários e disponíveis para que a colaboração possa prosseguir? 

Estas e outras questões relevantes devem ser consideradas e respondidas possíveis devem ser levantadas, 

garantindo que se reúnem três requisitos básicos necessários à implementação da plataforma para a inclusão social 

pelo secretariado: 
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• Constituir uma equipa diversificada;  

• Desenhar um processo iterativo  

• Criar ativamente espaços sistémicos  

 

Como mencionado acima, a criação do secretariado da plataforma exige às Autoridades Locais, a reunião de um 

amplo conjunto de competências, desde relacionadas com a facilitação de processos de grupo à capacidade de 

contar histórias. Isso não significa que uma única ou todas as pessoas da instituição precisem de reunir todas as 

competências necessárias, sendo esta característica o reflexo da natureza “social” e colaborativa da plataforma: o 

conjunto de competências necessárias para lidar com desafios complexos serão garantidos pelos diferentes 

membros do grupo, que reúne uma gama diversificada de conhecimento e capacidades. 

“Em muitos aspetos, a estratégia para constituir uma equipa de excelência para a administração de Laboratórios Sociais 

bem-sucedidos não é diferente das estratégias para reunir equipas de futebol de classe mundial. É preciso reunir 

talento. (Hassan 2014) 

A combinação do secretariado da plataforma e membros da equipa deve garantir diversas competências-chave para 

que sejam gerados processos efetivos no âmbito do Laboratório Social: 

• Competências de gestão de projeto  

o Planeamento, coordenação e execução de projetos inovadores 

o Auto-organização 

o Abordagem clara  

o Conhecimento e cumprimento de requisitos legais, burocráticos e financeiros 

 

• Competências de relacionamento e comunicação  

o Comunicação verbal  

o Escuta ativa  

o Seleção dos canais de comunicação mais adequados e adaptação do estilo e conteúdo das mensagens aos 

diferentes stakeholders e contextos 

o Comunicação escrita 

o Comunicação não-verbal  

 

• Competências de facilitação e interculturalidade  

o Facilitação da participação da equipa 

o Diplomacia 

o Mediação 

o Resolução de conflitos 

o Empatia 

 

• Competências para pensar e atuar “fora da caixa! 

o Criatividade 

o Capacidade para combinar ideias e conhecimento de forma inovadora  

o Design thinking 

o Planeamento de teoria da mudança 

o Lidar com a complexidade 

o Ausência de receio relativamente ao erro e fracasso 

 

• Competências de investigação e avaliação  

o Pensamento crítico 

o Desenho e recolha de dados e informação 

o Desenho de uma visão coletiva 

o Encorajamento à partilha de ideias e participação em processos de aprendizagem coletiva  
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Como identificar/mapear, convidar e notificar a equipa técnica 

Uma vez estabelecido o secretariado da plataforma, uma de suas tarefas iniciais será constituir a equipa técnica do 

Laboratório Social. Esta equipa deverá ser composta por indivíduos diferentes (aproximadamente 16, embora este 

número seja apenas uma indicação, pois dependerá dos recursos disponíveis para trabalhar em torno de um ou 

mais desafios) geralmente oriundas do "ecossistema" no qual estão inscritas as Autoridades Locais. 

Na secção 6.2. do presente documento são disponibilizados alguns conselhos práticos adicionais sobre como 

identificar e envolver os stakeholders. Conforme mencionado acima, o secretariado da plataforma pode desenvolver 

uma estratégia para identificar, convidar e reunir os participantes adequados da plataforma. Os stakeholders a 

envolver participarão na definição do problema (e do desafio), devendo incluir escolas e diferentes unidades 

orgânicas das Autoridades Locais ou relacionadas (por exemplo, serviços sociais e de saúde), organizações do 

terceiro setor ativas nas áreas da inclusão e educação social, organizações de desenvolvimento local/regional, 

organizações juvenis, PME e representantes da indústria, bem como outros membros relevantes da comunidade. 

Seguem-se algumas estratégias possíveis para criar a equipa da plataforma: 

 

 

Figura 8 – Estratégias para construir a equipa dos Laboratórios Sociais 

 

Uma vez estabelecida, a equipa não seguirá uma hierarquia tradicional de poder e conhecimento, mas estará aberta 

a incluir todos os membros da comunidade que puderem contribuir efetivamente e de diferentes formas, para 

propor soluções e ações para as dificuldades identificadas. Diferentes metodologias de trabalho em grupo podem 

ser adaptadas para atender às características e necessidades do grupo, variando, portanto, entre cada nova 

plataforma para a inclusão social. Não há, no entanto, uma maneira simples de garantir uma colaboração transversal 

eficaz. Os atores envolvidos nos processos ativados no âmbito do Laboratório devem garantir alguma diversidade 

e precisam de ter influência nos seus respetivos campos de trabalho, sendo provenientes de diferentes setores e 

organizações da sociedade. Essa diversidade significa que os atores envolvidos devem ter agendas e lógicas 

institucionais diferentes. Os processos que envolvem uma multitude de stakeholders exigem, portanto, o 

estabelecimento de parcerias que respondam efetivamente superem eventuais obstáculos à colaboração. Uma 

compreensão reflexiva do próprio papel e do papel dos stakeholders no Laboratório é um requisito importante para 

um trabalho eficaz e construção de confiança. 

Planear a estratégia de 
envolvimento: mapear e envolver 

os stakeholders pode requer muito 
tempo e consumir muitos recursos. 

Enviar um convite aberto e à 
tomada de ação, convidando os 

stakeholders a participarem e 
estarem presentes numa reunião 

inicial.

Começar por procurar pequenos 
grupos de indivíduos e 

organizações, com algum poder de 
influência, que possam contribuir 

para espalhar a palavra através das 
suas redes. 

Divulgar o convite, enviando-o para 
vários stakeholders. 

Recrutar os participantes 
relevantes e interessados. 

Manter a equipa num formato 
aberto e flexível , garantindo que 
novos membros possam juntar-se 

ao longo do processo.

Se necessário, os membros da 
plataforma podem criar sub-grupos 

dentro da equipa para reforçar a 
capacitação e foco da plataforma.
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Uma vez definida a equipa do secretariado e plataforma, o Laboratório Social começará seu trabalho e o primeiro 

passo será a seleção e acordo relativamente ao desafio/problema a abordar. 
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6.2 Planos de sessão para colocar os Laboratórios Sociais 
em prática 

 

Esta secção apresenta uma série de planos de sessão com o objetivo de apoiar as Autoridades Locais (AL) na 

implementação de um Laboratório Social, explorando a abordagem de cinco passos descrita na secção 4. Cada plano 

de sessão apresenta orientações práticas e sugestões para implementação num cenário real. Tratando-se de planos, 

devem ser vistos como um instrumento flexível, que pode ser ajustado às necessidades, desafios, composição da 

equipa, recursos disponíveis, etc. é aconselhável percorrer todos os planos de sessão cuidadosamente e desenhar a 

sua própria abordagem.  

 

6.2.1 Sessão 1: Identificar desafios 
 

METODOLOGIA  Este é o primeiro plano de sessão que as Autoridades Locais, juntamente com 

toda a equipa do Laboratório Social, poderão usar para criar e manter esta 

plataforma de inclusão social. A primeira sessão foca-se na identificação do 

desafio que o Laboratório Social pretende ultrapassar. O desafio identificado 

é uma espécie de bússola que orienta os esforços dos participantes no sentido 

de tratar determinado problema identificado na comunidade. As Autoridades 

Locais deverão ser as facilitadoras deste passo assim como os passos 

seguintes desta metodologia, mas tal como poderemos verificar 

repetidamente ao longo destes passos, toda a equipa do Laboratório Social 

será envolvida e irá co-desenhar o Laboratório. A primeira tarefa para a 

equipa será explorar e decidir em que desafio de inclusão social se focar. De 

notar que, os passos 1 e 2 (e respetivamente as sessões 1 e 2) estão 

intimamente relacionados. Assim, pode não ser possível clarificar em que 

desafio o Laboratório Social irá trabalhar sem ter envolvido todas as partes 

interessadas (pelo menos na primeira fase) e, do mesmo modo, poderá ser 

difícil mapear todos os atores relevantes sem ter identificado o desafio. Pode, 

então, ocorrer, que estes dois primeiros passos sejam repetidos ou mesmo 

levados a cabo em paralelo, até que haja um acordo entre todos os membros 

da equipa acerca do desafio. Por outro lado, pode acontecer que a questão de 

inclusão social em determinada comunidade é evidente para todos e 

rapidamente se chega a um consenso. Isto não significa, naturalmente, que o 

Laboratório Social será capaz de abordar facilmente a questão identificada, 

dada a complexidade do desafio. O que torna determinado desafio complexo é 

o seu cariz de emergência, o que faz com que seja difícil distinguir as causas 

das consequências, uma vez que há vários fatores que influenciam a situação. 

Por exemplo, a falta de inclusão no sistema educacional é um desafio complexo 

porque depende de vários fatores (tais como baixos rendimentos, pouca 

consciência da diversidade social na escola, etc.) que são simultaneamente 

causas de consequências da exclusão. A primeira atividade desta sessão 

permitirá à equipa do Laboratório Social trocar ideias sobre desafios da 

inclusão social. É importante que esta troca de ideias seja livre e não 

condicionada por qualquer fator externo, uma vez que a maioria dos 

participantes estará pela primeira vez no Laboratório Social. As suas ideias, 

conhecimentos e experiência contribuirão para co-criar o Laboratório Social 
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desde o seu início e esta atividade de troca de ideias será uma forma de, sem 

julgamentos, permitir a todos os participantes começarem do mesmo ponto.  

 

Pode, no entanto, partilhar com a equipa os resultados da investigação do 

projeto SOCI@LL, pois indicam questões de inclusão social habitualmente 

identificadas em contexto escolar. Estes recursos podem ser usados caso 

sejam considerados úteis e talvez somente num segundo momento, ou seja, 

após uma troca de ideias inicial sem qualquer condicionamento.  

A segunda atividade proposta nesta sessão analisa os desafios de inclusão 

social em maior profundidade, ajustando o seu foco de modo a gerar, como 

resultado final, uma “formulação do desafio” que deverá ser O foco de todo o 

desenvolvimento subsequente do Laboratório Social. A atividade está 

estruturada em 5 passos que permitem aos participantes gradualmente 

passar de uma abordagem mais geral para o foco nas questões específicas do 

desafio.  

Por exemplo, em vez de perguntar “Como fazer das escolas locais mais 

inclusivos?” (um desafio bastante geral), pode perguntar “Como fazer das 

escolas secundárias do nosso município ambientes mais inclusivos para 

alunos, funcionários e pais no que toca a oportunidades de aprendizagem e 

relações dentro da comunidade escolar”? 

Este desafio é mais específico pois indica a cobertura geográfica (município), 

nível educacional (escola secundária), os grupos-alvo ou beneficiários (alunos, 

funcionários e pais), assim como as áreas específicas de inclusão 

(oportunidades de aprendizagem e relações). Um desafio assim formulado 

permite mais facilmente ao grupo desenvolver uma estratégia para lidar com 

o assunto.  

O passo 5 da metodologia proposta nesta sessão introduz a técnica “SMART” 

para fomentar uma análise ainda mais aprofundada do desafio identificado. 

Assim, o desafio deve ser formulado de uma forma:  

✓ Específica (Specific) – compreensível, sem espaço para ambiguidade ou 

múltiplas interpretações 

✓ Mensurável (Measurable) – de maneira que seja possível quantificar o 

seu nível de cumprimento e/ou verificar concretamente que o desafio foi 

ultrapassado.  

✓ Alcançável (Achievable) – um objetivo/desafio demasiado ambicioso 

não só é mais difícil de concretizar como pode desmotivar os envolvidos, 

dada a dificuldade da sua concretização. 

✓ Relevante (Relevant) – deve ser um passo em frente e representar um 

valor importante para quem estiver envolvido.  

✓ Definido no tempo (Time-bound) – deve ser definido o intervalo de 

tempo em que se pretende atingir o objetivo definido.  

 

Embora pareça que concordar acerca de um desafio poderá ser uma tarefa 

relativamente fácil, é importante dedicar tempo e atenção a este passo (e 

sessão) da metodologia, especialmente pelas seguintes razões:  

• Diferentes níveis de informação: nem todos os participantes no 

laboratório terão o mesmo conhecimento e acesso aos factos. A primeira 
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sessão é uma oportunidade para partilhar esta informação, de modo a ter 

uma base comum antes de começar a desenhar uma estratégia.  

• Diferentes perspetivas e conceitos: os participantes do Laboratório 

terão diferentes experiências e perspetivas, pois uma das características 

principais do grupo deverá ser precisamente sua diversidade. As 

definições de inclusão, aprendizagem, comunidade – todos eles termos 

cruciais que poderá querer usar na formulação do desafio – serão 

diferentes em função da experiência pessoal e nível de informação acerca 

destas questões. A exclusão também terá uma perspetiva diferente vinda 

de um funcionário novo, em comparação com um pai ou mãe cujo/a filho/a 

tenha síndrome de Asperger, por exemplo. Aquando da identificação do 

objetivo, certifique-se que todos podem contribuir para a compreensão do 

problema.  

• Motivações pessoais: o Laboratório Social requer um esforço individual 

de todos os participantes. Quer a participação seja parte do trabalho (por 

exemplo, no caso de um funcionário da Câmara, um professor, etc.) ou 

ocorra no tempo pessoal (no caso de um pai, voluntário ou ONG, por 

exemplo) a dedicação dos participantes depende da possibilidade de eles 

conseguirem identificar um ganho pessoal no ultrapassar do desafio. 

Assim, a primeira sessão é uma oportunidade para identificar 

compromissos e interesses pessoais relacionados com o desafio.  

É importante recordar que os desafios também mudam constantemente, tal 

como peças de sistemas complexos que ajustam constantemente e de forma 

autónoma o seu comportamento em resposta a nova informação e mudanças. 

Por este motivo, o desafio identificado pode ser revisto e reformulado durante 

qualquer um dos passos do Laboratório. Se tal acontecer, é fundamental que, 

tal como aconteceu durante a formulação inicial do desafio, toda a equipa do 

Laboratório Social esteja envolvida e chegue a um consenso acerca do que 

deve ser reformulado ou ajustado.  

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

Atividade 1: partilha de ideias/discussão sobre desafios de inclusão 

social 

Objetivo: Identificar uma lista de desafios de inclusão social relevantes e 

urgentes, que sejam partilhados por toda a equipa do Laboratório Social.  

 

Implementação: 

• O facilitador pode optar por partilhar os resultados da investigação do 

SOCI@LL com a equipa para ter uma base sobre os possíveis desafios a 

abordar ou fomentar a partilha de ideias sobre as questões de inclusão 

social mais relevantes e/ou urgentes no seu contexto.  

• É escrita uma lista num quadro/apontador. 

 

Resultado esperado: Os participantes devem co-criar uma lista inicial de 

desafios/questões de inclusão social a nível local/da sua comunidade.  

 

Duração: 20 minutos 

 

Recursos: 
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• Equipa do Laboratório Social e espaço adequado para realizar a sessão 

• Quadro e marcadores 

• Lista de desafios identificados na investigação SOCI@LL 

• Bloco (Flip chart)  

 

Atividade 2: Enquadrar o desafio  

Passo 1 

• O facilitador inicialmente propõe um desafio abrangente, por exemplo 

“Como podemos melhorar a inclusão na escola”? 

• Os participantes são agrupados em pares ou grupos pequenos, sendo-

lhes pedido que definam um objetivo relacionado com este desafio. O 

objetivo deve ser concretizável e importante, seguindo a frase proposta:  

O que quero realmente alcançar nesta área é…. (por exemplo: Eu quero 

mesmo que cada criança tenha interações relevantes na escola; Eu quero 

que os alunos, independentemente do seu contexto, tenham 

oportunidades de aprender e evoluir, etc.)  

 

• O facilitador distribui o modelo do hexágono a todos os pares / grupos e 

pede aos participantes que coloquem as suas respostas no hexágono azul. 

• Os pares / grupos são convidados a criar uma declaração que indique: 

O que realmente queremos alcançar nesta área é… 

• As respostas são colocadas no hexágono branco. 

 

Passo 2 

• Em pares/grupos, os participantes debatem sobre como os objetivos 

indicados podem ser atingidos. 

• O facilitador pede aos participantes para escreverem algumas das suas 

ideias usando o seguinte formato: 

Nós conseguimos alcançar isto através de… 

 

Passo 3 

• Agora, pede-se aos participantes que pensem em ser específicos, 

colocando alguns limites no que podem trabalhar para enfrentar o 

desafio de maneira realista. (por exemplo, é importante ter 



 

 
 

27 

conhecimento e / ou informações sobre a área, nível de educação, grupo-

alvo, compreender o que é inclusão etc.). 

• Os pares / grupos anotam algumas das suas ideias e explicam-nas usando 

o seguinte formato: 

Nós queremos focar-nos em ……………….........        

porque…………………………………………………. 

 

Nós queremos focar-nos em ……………….........        

porque…………………………………………………. 

 

Nós queremos focar-nos em ……………….........        

porque…………………………………………………. 

 

Passo 4 

• Solicita-se aos participantes que olhem para a declaração geral “Como 

podemos melhorar a inclusão na escola?” e tentem reformulá-la, tendo 

em mente o que foi dito até ao momento. 

• Os participantes reformulam e escrevem uma nova declaração de desafio, 

que é então partilhada com toda a equipa. 

 

Passo 5 

• Os participantes olham então para a sua declaração e pensam de forma 

crítica. Será que a declaração/frase cumpre os critérios SMART? 

✓ Específica (Specific) – compreensível, sem espaço para ambiguidade ou 

múltiplas interpretações 

✓ Mensurável (Measurable) – de maneira que seja possível quantificar o 

seu nível de cumprimento e/ou verificar concretamente que o desafio foi 

ultrapassado.  

✓ Alcançável (Achievable) – um objetivo/desafio demasiado ambicioso 

não só é mais difícil de concretizar como pode desmotivar os envolvidos, 

dada a dificuldade da sua concretização. 

✓ Relevante (Relevant) – deve ser um passo em frente e representar um 

valor importante para quem estiver envolvido.  

✓ Definido no tempo (Time-bound) – deve ser definido o intervalo de 

tempo em que se pretende atingir o objetivo definido.  

 

• Em pares / grupos, os facilitadores avaliam a sua declaração usando os 

critérios SMART. Se não estiverem satisfeitos com a declaração do 

desafio, poderão continuar a tentar! 

• Para concluir, todas as declarações de desafio são partilhadas e deve ser 

encontrado um consenso pelo grupo para se concentrar numa das 

declarações de desafio. Isso deve ser feito democraticamente por toda a 

equipa. 
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Resultado esperado: Uma declaração de desafio partilhada por todos os 

participantes.  

 

Duração: 90 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Mesas móveis que possam ser agrupadas de diversas formas 

• Quadro branco ou Flipchart e marcadores 

• Hexágono impresso em papel A3 – um por par/grupo 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO  No final de cada uma das sessões, é importante ter um momento para refletir 
sobre as atividades implementadas e o que os participantes aprenderam. 

Para esta sessão, é proposta a seguinte atividade (duração estimada de 20 

minutos): 

• Peça aos participantes que andem pela sala e, quando disser "pare", eles 

terão que encontrar duas pessoas mais próximas e responder a uma 

pergunta. 

• Após 2 a 3 minutos, peça para que voltem a andar e repita o procedimento, 

fazendo perguntas diferentes a cada vez. 

• Ouça o que os grupos estão a dizer e anote as respostas para futuros 

facilitadores 

Perguntas de avaliação que os participantes podem usar: 

• O que levo desta sessão? 

• O que é que eu aprendi? 

• Do que mais me orgulho? 

• Qual é a minha preocupação para sessões futuras? 

• O que eu mudaria para tornar o laboratório social uma experiência melhor 

e mais proveitosa? 

SUMÁRIO DA SESSÃO Nesta primeira sessão, a equipa do Laboratório Social terá a possibilidade de 

debater livremente e também concentrar-se mais especificamente nos 

desafios locais de inclusão social. A técnica de critérios SMART permitirá que 

a equipa considere aspetos cruciais em relação ao desafio, como a sua 

relevância e mensurabilidade. No final da sessão, a equipa decidirá em qual 

desafio específico de inclusão social se focará no Laboratório Social e isso 

orientará todo o trabalho e atividades em todas as outras sessões. Como já foi 

mencionado, a identificação de um desafio não significa que o desafio seja 

imutável e é sempre possível que a equipa redefina o desafio se considerar 

isso importante. 

BIBLIOGRAFIA E RECURSOS 

ADICIONAIS  

The Field Guide to Human-Centered Design, IDEO.org, Canada 2015.  

Design Thinking for Educators, 2nd edition IDEO.org, 2013 disponível em 

https://designthinkingforeducators.com/toolkit/ 

D-Think Toolkit, Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja Oraviita,  

2017.  

Facilitator Handbook #1, #2, disponível em 

http://competendo.net/en/Handbooks_for_Facilitators 

https://designthinkingforeducators.com/toolkit/
http://competendo.net/en/Handbooks_for_Facilitators


 

 
 

29 

Social-Labs-Fieldbook, disponível em 

https://bluesolutions.info/images/Social-Labs-Fieldbook-D11.pdf 
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6.2.2   Sessão 2: Envolver stakeholders 
 

METODOLOGIA  Esta sessão foi projetada para ativar o processo e a dinâmica do envolvimento 

dos vários atores numa plataforma social inclusiva. A metodologia consiste em 

realizar três atividades projetadas para abranger os diferentes objetivos ou 

metas que um Laboratório Social pode ter. As três atividades complementam-

se e desenvolvem-se mutuamente, fazendo uma mudança sequencial entre os 

diferentes passos que podem ser tomados. 

Além de usar uma abordagem “teoria na prática”, os estudos de caso também 

são usados para ilustrar o potencial de envolver as partes interessadas 

(stakeholders) num Laboratório Social. 

A metodologia pode ser aplicada em diferentes casos de desafios sociais em 

diferentes contextos locais num período bastante curto de tempo (2-3 horas). 

 

“Lutar pela inclusão significa que uma organização está comprometida em 

refletir, em todas as etapas do processo, as visões e necessidades de todos os 

grupos de participantes. As opiniões das partes interessadas são obtidas por meio 

de um processo de participação que permite que sejam expressas sem medo ou 

restrição. A inclusão requer a consideração de partes interessadas "sem voz", 

incluindo as gerações futuras e o meio ambiente” (Krick, T. et all, 2005).  

 

O envolvimento dos stakeholders no Laboratório Social tornou-se parte 

integrante da abordagem a desafios sociais em diferentes contextos. No 

entanto, este envolvimento, para ser bem-sucedido, precisa de medidas 

proactivas, além de um diálogo amplo e contínuo. Apesar dos desafios óbvios 

de envolver as partes interessadas nas plataformas inclusivas do SOCI@LL, os 

resultados ao fazê-lo ajudarão a enfrentar importantes desafios sociais e a 

trazer uma mudança sistémica em direção ao desenvolvimento sustentável. 

Mas, porque é que o envolvimento das partes interessadas nas 

plataformas inclusivas do SOCI@LL é tão importante? 

 

Envolver os stakeholders é uma prática que pode gerar confiança entre uma 

Autoridade Local e esses atores. Essa confiança e colaboração podem ajudar a 

reavaliar o objetivo das autoridades locais na sociedade. Dessa forma, as 

Autoridades Locais podem aproveitar essa vantagem e incorporar o 

envolvimento dos stakeholders de maneira mais colaborativa, inclusiva e 

estratégica. As Autoridades Locais, juntamente com outras organizações em 

posição de reconhecer o potencial da contribuição de vários atores para trazer 

mudanças perante um problema social, podem ser beneficiadas com novos 

conhecimentos, credibilidade e contactos, tendo ainda oportunidades para 

inovar e colaborar com os stakeholders para gerir desafios sociais partilhados. 

Como resultado, as Autoridades Locais que desejam envolver stakeholders na 

abordagem a um desafio social, devem considerar três dimensões: o objetivo 

do envolvimento, o tipo de participantes (partes interessadas ou stakeholders) 

e a profundidade do envolvimento (BSR, 2016). 

 

As três dimensões da Inovação no Envolvimento de Stakeholders 
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Figura – Três dimensões da Inovação no Envolvimento de Stakeholders (BSR, 2016). 

 

O diagrama em baixo mostra a dinâmica do envolvimento de atores nos 

Laboratórios Sociais.  

 

 
Figura –Envolvimento das partes interessadas na abordagem de laboratório social 

 

A metodologia de envolvimento das partes interessadas assenta em 5 passos 

tal como ilustrado a seguir:  

 

Medidas 
perparatórias

• Secretariado 
(Autoridades 
Locais)

Início do 
processo

• Definição da 
equipa técnica 
(envolvimento de 
stakeholders)

Durante o 
processo

• Novos 
membros da 
Platafora 
(novos 
stakeholders)

Passo 1. Mapear atores, 
definir estratégias, priorizar

Passo 2. Análise e 
planeamento

Passo 3. Capacitar as 
Autoridades locais para 

responder ao desafio social e 
apoiar as partes interessadas

Passo 4. Identificar 
diferentes abordagens e 

técnicas de envolvimento

Passo 5. Planear e 
acompanhar atividades para 
um efetivo envolvimento de 

atores
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Figura – Ciclo dos 5 passos para envolver partes interessadas nas plataformas sociais 

inclusivas.  

 

Passo 1: Diagnóstico de necessidades: como é que o desafio social identificado 

num contexto local se relaciona ou afeta os possíveis stakeholders e como a AL 

pode mapear os atores a envolver para enfrentar esses desafios sociais? As 

Autoridades Locais devem identificar o seu desafio social no seu ambiente local 

e identificar possíveis interessados a serem envolvidos na resolução do desafio 

social. Para que esta etapa seja bem-sucedida, é importante estabelecer uma 

comunicação clara e consistente. Para partilhar uma preocupação comum 

sobre uma questão social, as partes interessadas precisam de entender a visão 

da AL e o seu papel no cumprimento das metas. 

 

 

Passo 2: Níveis de envolvimento: análise do relacionamento da Autoridade 

Local com os possíveis stakeholders para se envolverem nos Laboratórios 

Sociais. Nesta etapa, as autoridades locais devem explorar e identificar outros 

possíveis stakeholders que se possam interessar em aderir às plataformas 

sociais inclusivas e decidir o tipo de relacionamento que desejam desenvolver 

com esses atores específicos. Além disso, é importante, para cada tipo de 

relacionamento identificado, mapear as principais etapas em que o 

envolvimento dos stakeholders será necessário, o nível de envolvimento e 

porque o seu envolvimento é valioso. Com base nas diferentes categorias de 

relacionamento projetadas, é importante que as AL planeiem atividades 

diferentes que permitam às partes envolvidas participar e interagir. Dar um 

sentido de “propriedade” aos stakeholders permite que eles reforcem a partilha 

de ideias e objetivos, além de dar um contributo construtivo ao longo do 

processo. 

 

 

 
Figura – Relação entre influência/poder e abordagens de envolvimento de stakeholders 

(Morphy, 2008) 

 

 

Parceria

Participação

Consulta

Impulsionar a Comunicação

Atrair Comunicação
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Passo 3: Orientações para o envolvimento de stakeholders: as Autoridades 

Locais, com este kit de ferramentas, devem estar totalmente preparadas para 

fornecer orientação e apoio aos participantes que ingressarão no Laboratório 

Social. As Autoridades Locais (e o secretariado) devem estar cientes de todas 

as etapas da metodologia do Social Lab e prontas para dar apoio e orientação 

às partes envolvidas. 

 

Passo 4: Técnicas de envolvimento de stakeholders: para que as Autoridades 

Locais consigam envolver as partes interessadas, é importante ter diferentes 

abordagens e técnicas com base nas necessidades de cada desafio social e no 

tipo de atores que as Autoridades Locais pretendem envolver. As Autoridades 

Locais devem personalizar sua abordagem com cada stakeholder, com base nas 

suas especificidades. Além da análise de relacionamento entre a Autoridade 

Local e os possíveis stakeholders (Fig. 10), deve haver uma abordagem 

diferente para cada nível de envolvimento: 

 

Técnicas de envolvimento de stakeholders 

Técnica Descrição 

Parceria Partilha e reciprocidade de: responsabilidades, envolvimento, 

aprendizagem, decisões e ações. 

Participação Parte da equipa alocada ao desenvolvimento de tarefas ou com 

responsabilidade em determinada área/atividade. Envolvimento 

conjunto dentro dos limites da responsabilidade.  

Consulta Envolvimento, mas não responsabilização e não necessariamente 

capaz de influenciar para além dos limites da consulta. 

Envolvimento limitado: a AL coloca questões, os stakeholders 

respondem. 

Figura - Técnicas de envolvimento de stakeholders 

 

Passo 5: Este kit de ferramentas fornece às AL orientações e atividades para 

acompanhar o envolvimento de diferentes stakeholders, além de dicas para 

garantir que os participantes se sentem incluídos e confiantes por fazer parte 

do Laboratório Social. 

 

Nesta etapa final do processo, é importante esclarecer que cada Laboratório 

Social é diferente. Assim, é muito importante notar que a metodologia acima, 

projetada para os objetivos do projeto SOCI@LL, pode ser ajustada com base 

nas necessidades e desafios sociais de cada plataforma social e seu ambiente 

local. Além disso, algumas das etapas acima podem precisar ser executadas ao 

mesmo tempo ou em um “círculo”. Por último, mas não menos importante: 

muitos Laboratórios Sociais não são sustentáveis pois o envolvimento dos 

stakeholders não foi encarado como parte integrante de todo o processo. O 

Laboratório Social deve, de certo modo, intensificar o envolvimento de todas as 

partes relevantes, incluindo nas discussões e decisões, reforçando a ideia de 

que os stakeholders têm um papel importante em diferentes momentos ao 

longo do caminho. Por fim, para maximizar a possibilidade da continuação do 

Laboratório no futuro, é importante lembrar que os atores que não têm uma 

imagem clara das metas e objetivos do Laboratório, não ficarão ativos e 

envolvidos no processo. 
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Figura – Gerir expectativas no envolvimento de stakeholders 

 

Os benefícios do envolvimento de stakeholders 

Há muitos benefícios que uma Autoridade Local pode ter ao envolver as partes 
interessadas no processo de um laboratório social. Alguns desses benefícios 
são: 
• Construir confiança: esforços sinceros podem melhorar as relações 

existentes entre stakeholders e AL; 

• Gestão de riscos: envolver as partes interessadas pode levar a um ambiente 

mais estável para o Laboratório Social e trazer informações novas e 

importantes para o processo de tomada de decisão; 

• Produtividade melhorada: todas as partes envolvidas podem reunir 

conhecimento e experiência durante o processo de co-criação de 

identificação de soluções. Isso pode levar a maior eficiência e à identificação 

de estratégias; 

• Oportunidades estratégicas: o envolvimento de stakeholders pode ajudar 

uma Autoridade Local a identificar novas oportunidades relevantes para os 

seus desafios sociais; 

• Parcerias: as Autoridades Locais podem definir quem são os atores mais 

relevantes e construir novos relacionamentos que possam agregar valor. Os 

atores que podem afetar ou ser afetados pela mudança social podem 

expressar as suas opiniões. Além disso, os stakeholders e as Autoridades 

Locais podem reunir recursos para atingir as metas e objetivos do 

Laboratório Social. 

• Nova visão: as Autoridades Locais têm uma visão partilhada com os 

stakeholders que desejam influenciar. 

• Nova dinâmica: fortalecimento dos esforços e atividades do Laboratório 

Social 

 

A primeira atividade designa-se “Mapeando os seus stakeholders”. É uma 

atividade de brainstorming que permite às AL pensar amplamente sobre os 

atores que poderiam ser incluídos no Laboratório Social. Podem ser pensadas 

categorias ou questões como as seguintes: 

 

o Expectativas dos stakeholders: os stakeholders terão as suas próprias 

opiniões sobre o desafio social. Além disso, podem esperar um "retorno" 

pelo seu envolvimento em termos de ação e apoio. É importante ser o mais 

claro possível em relação aos seus pontos de vista sobre o desafio social e 

expectativas em relação ao laboratório social. 

o Conhecimento do problema: Há casos em que os stakeholders podem ter 

um amplo conhecimento do desafio social e você pode querer usar e 

(Re)definir as necessidades 
e o desafio social a ser 

abordado 

Rever o nível de 
envolvimento de stakeholders 

na abordagem ao desafio 
social 

Prototipagem social e teste 
de soluções 
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partilhar esse conhecimento. Por outro lado, também pode haver 

participantes que não estão tão familiarizados com o assunto e que 

gostariam / precisavam que as AL os informassem. 

o A legitimidade do representante dos stakeholders: ao envolver um 

indivíduo que representa uma organização específica, espera-se que este 

represente um grande grupo de stakeholders. No entanto, é importante que 

as AL estejam cientes do estatuto e da posição dessa pessoa, bem como do 

nível de autoridade que ela possui numa organização / grupo. 

o Disposição para se envolver: Para que um stakeholder seja envolvido com 

sucesso no laboratório social, é importante mostrar disposição e 

determinação para fazer parte dele. Por outro lado, a AL precisa de 

reconhecer o direito da pessoa não estar interessada ou disposta a 

envolver-se. 

o Possíveis impactos (negativos ou positivos) do representante: Ser o 

secretariado do Laboratório Social significa que a Autoridade Local precisa 

ser clara com as partes envolvidas sobre os possíveis impactos que a sua 

contribuição tem no laboratório. 

o Contexto cultural: ao envolver os stakeholders, as Autoridades Locais 

devem considerar diferentes questões culturais, tais como idioma, questões 

de género, hábitos de interação social, etc. 

o Escala geográfica em que operam: Com base no desafio identificado, é 

muito importante que as Autoridades Locais estejam cientes da escala 

geográfica em que as partes envolvidas podem operar. 

o Capacidade de envolvimento dos stakeholders: as Autoridades Locais 

precisam de respeitar a atenção e o tempo de cada envolvido no laboratório 

social. 

o Relações entre stakeholders: este é um aspeto particularmente 

importante, pois o envolvimento de diferentes atores deve ser tratado com 

particular cuidado, tanto a nível individual como coletivo. Isso evitará 

tensões ou situações difíceis durante a colaboração ou ao estabelecer o 

relacionamento entre stakeholders. 

 

Durante a primeira atividade de mapeamento de stakeholders, as Autoridades 

Locais têm acesso a uma ferramenta para documentar os stakeholders 

identificados. As Autoridades Locais podem ajustar ou adicionar categorias 

com base no desafio social identificado a nível local. 

 

A segunda atividade designa-se "Modelo de sumário para O envolvimento 

de stakeholders". Trata-se de uma atividade prática e utiliza as informações 

recolhidas na primeira atividade. Caso decida “passar” (não realizar) a primeira 

atividade, será necessário mais esforço para a segunda atividade. As 

Autoridades Locais têm acesso a diretrizes e a uma ferramenta para identificar 

os desafios sociais no seu contexto local, juntamente com o envolvimento de 

possíveis interessados (conforme mapeado na primeira atividade). Esta 

ferramenta permite ainda às AL avaliar o nível de “adequação” de cada possível 

participante, com base no desafio social identificado.  

Por último, mas não menos importante, a terceira atividade, “desenvolver a 

comunicação com os stakeholders sobre o desafio social identificado”, ajudará 

a definir as metas e estratégias da sessão. Esta atividade deve seguir a sessão 

de brainstorming para identificar possíveis interessados e tem como objetivo 

elaborar uma comunicação direcionada a cada um (grupo). Essa comunicação 
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deve incluir: qual é o desafio social, por que é importante para as partes 

interessadas e como os seus contributos serão usados para o processo. 

IMPLEMENTAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

Após analisar cuidadosamente a metodologia da sessão e identificar o desafio 

do Laboratório Social, o próximo passo é implementar as atividades planeadas. 

É aqui que as Autoridades Locais podem concentrar-se no envolvimento de 

stakeholders para atender aos objetivos do Laboratório. Para esta terceira 

sessão foram projetadas atividades sequenciais. A implementação das três 

atividades não dura mais que 2-3 horas. 

 
Atividade 1: Começar – Método “café mundial” 
 
Objetivo: Ajudar os participantes a ter um diálogo colaborativo, envolver-se 
ativamente com os outros e criar possibilidades construtivas para o 
envolvimento de stakeholders no seu Laboratório Social.  
 
Implementação: 
• O facilitador configura o espaço com mesas redondas ou mesas de grupo 

para criar um espaço separado para 4-5 pessoas. 

• O facilitador explica aos participantes que serão divididos em 4 grupos mais 

pequenos e terão 4 rondas de conversa de aproximadamente 5 a 10 

minutos cada. 

• Cada grupo recebe uma das seguintes perguntas: 

- Qual o contributo dos stakeholders na abordagem ao desafio social 

identificado? 

- Quais são os benefícios de envolver com estes atores no Laboratório 

Social? 

- Qual o nível de apoio ou recursos necessários internamente para envolver 

os stakeholders? 

- O que motiva os stakeholders e quem influencia sua opinião? 

• O facilitador incentiva cada grupo a escrever ou desenhar ideias no papel. 

• Depois de completar a 1ª ronda, os participantes levantam-se e passam 

para outra mesa. Todos os 4 grupos devem passar pelas 4 perguntas, a fim 

de dar contribuições, ideias, perguntas etc. 

• Depois da rotação dos quatro grupos terminar, os participantes reúnem 

para discutir os resultados das suas contribuições em cada estação. 

• O facilitador convida os participantes a refletir sobre os resultados de todas 

as 4 perguntas. 

 
Resultado esperado: Os participantes ficam com uma perceção mais clara do 
papel, impacto e importância dos stakeholders em relação ao desafio social que 
identificaram. 
 
Duração: 1 hora 
 
Recursos: 
• Mesas redondas ou mesas organizadas em 4 espaços diferentes 
• Papel branco e marcadores 
• Lista de desafios anteriormente identificados  
• Bloco (Flip chart) para a discussão plenária final 
 
 
Atividade 2: Identificar e mapear os stakeholders: esta atividades está 
relacionada com o passo 1 descrito na metodologia de envolvimento de 
stakeholders. 
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Objetivo: O objetivo desta atividade é assegurar que as Autoridades Locais 
serão capazes de identificar todos os atores relevantes em função do desafio 
identificado no seu contexto local.  
 
Implementação: 
• A Autoridade Local devem olhar para a lista de desafios identificados na 

Sessão 1 e fazer uma discussão de 20 minutos sobre possíveis stakeholders 

a serem envolvidos na plataforma de inclusão social.  

• Os participantes podem focar-se nas seguintes questões orientadoras:  

- Quem são os diferentes stakeholders? 

- Quais são os seus interesses? 

- Como é que estes atores podem ter influência/impacto no desafio social 

identificado? 

- Como é que estes atores entendem/encaram o desafio social identificado 

- Até que ponto cada stakeholder é afetado pelo desafio social identificado? 

• A Autoridade Local terão acesso a um diagrama (ver figura 13) que devem 

preencher. Este diagrama dá aos participantes a possibilidade de agrupar 

os vários stakeholders em três grupos principais: “stakeholders que 

demonstram particular interesse no desafio social da plataforma de 

inclusão social”, “stakeholders que provavelmente influenciarão o 

desempenho da plataforma social” e “stakeholders que são afetados pelo 

desempenho da plataforma de inclusão social”. 
 
Material de apoio que os participantes podem usar (Morphy, 2008): 
 
Questões para a avaliar a importância/legitimidade dos stakeholders: 
• Quanta influência tem o stakeholder? 

• O stakeholder é mais ou menos influente em áreas específicas? 

• O stakeholder tem um direito legal? 

• Como pode ser um obstáculo? 

• Já interagimos com o stakeholder antes? Que tipo de envolvimento houve 

/qual o seu status? Que responsabilidades temos para com esse 

stakeholder?  

Questões para a motivação de stakeholders 
• Quais são as expectativas dos stakeholders?  

• Qual é exatamente o interesse do stakeholder?  

• O que espera ganhar/receber/obter? 

• Quais são as preocupações do stakeholder? 

Questões para ajudar a desenvolver a estratégia de envolvimento de 
stakeholders 
• Do que necessitam? 

• O que seriam “ganhos rápidos” para este stakeholder? 

• Quais são as questões/preocupações de longo prazo? 

• Que ações podíamos tomar para ir ao encontro das preocupações do 

stakeholder? 

• O que seria um resultado “mais-mais” para nós/para o nosso projeto e para 

este stakeholder? 

 
Nota: O facilitador/ Autoridade Local deve explicar aos participantes que o 
brainstorming deve ocorrer com base no mapeamento/divisão dos 
participantes em diferentes categorias (ou seja, expectativas dos 
stakeholders, conhecimento do problema, legitimidade do representante 
dos stakeholders, disposição para participar, possíveis impactos, contexto 
cultural, capacidade de envolvimento) demonstrado anteriormente. Como 
material de apoio, o facilitador pode partilhar a tabela de mapeamento, onde os 
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participantes podem anotar nomes de indivíduos ou organizações como 
possíveis interessados. As Autoridades Locais podem ajustar ou adicionar 
categorias com base no desafio social identificado a nível local. 
 

 
Figura – Estrutura de categorização de stakeholders que pode ser usada para esta 
atividade 

 
Resultado esperado: Mapear possíveis stakeholders relevantes para o desafio 
social identificado anteriormente e “poder” de cada stakeholder em relação ao 
Laboratório Social.  
 
Duração: 1 hora 
 
Recursos: 
• Um desafio social acordado 
• Sala de reuniões com quadro branco e flipchart 
• Marcadores de cores diferentes 
• Post-it 
 
Atividade 3: Desenvolver a comunicação com os stakeholders sobre o 
desafio social identificado 
Objetivo: Desenvolver uma comunicação eficaz com as partes interessadas 
ajudará a definir as metas e estratégias nesta sessão. Esta atividade segue-se à 
sessão anterior de discussão para identificar possíveis stakeholders e tem como 
objetivo elaborar uma comunicação direcionada a cada um (grupo). Essa 
comunicação deve incluir: explicação do desafio social, por que é importante 
para os stakeholders e como as suas contribuições serão usadas para o 
processo. 
 
Implementação: 
• O facilitador pede aos participantes que discutam e encontrem um meio 

comum para comunicar o seu desafio social (por exemplo, um anúncio 

numa publicação mensal, jornal local, reuniões de equipa, reuniões de 

associações locais etc.). Para tal, os participantes discutem os materiais / 

planos de comunicação (folhetos, brochuras, materiais das sessões de 

orientação, publicações nas redes sociais, etc.) que podem ser partilhados 

com os stakeholders (sobre a importância do desafio social identificado) e 

informação sobre os esforços de melhoria. 

• O facilitador garante que toda a equipa tem uma visão comum para o 

desafio social, que incorpora as informações dos stakeholders. 

• • Os participantes podem trabalhar em pares ou em pequenos grupos, cada 

grupo selecionando um grupo de stakeholders. A tarefa dos grupos é 

comunicar efetivamente as seguintes informações aos stakeholders 

Stakeholders que 
mostram particular 
interesse no desafio 
social da plataforma

________________

________________

Stakeholders que 
provavelmente 
influenciarão o 
desempenho da 

plataforma social

________________

________________

Stakeholders que 
provavelmente serão 

inflienciados pelo 
desempenho da 

plataforma social

________________

________________
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identificados: 1) qual é o desafio social, 2) por que é importante para os 

stakeholders, 3) qual poderia ser o seu papel no Laboratório Social, e 4) 

como os seus contributos serão usados para o processo. 

• Os participantes escolhem outro grupo de stakeholders assim que terminam 

e repetem a atividade. 

• Os participantes reúnem em plenário antes de concluir a sessão e partilham 

as suas mensagens de comunicação. 

 
Resultado esperado: Uma mensagem consistente para cada stakeholder, 
explicando o desafio social no qual foi convidado a trabalhar. É importante 
assegurar que os stakeholders têm um entendimento claro da importância dos 
esforços necessários, assim como o seu papel no processo.  
 
Duração: 1 hora 
 
Recursos:  
• Sala de reunião com quadro branco e flipchart 
• Desafio social identificado 
• Stakeholders mapeados na atividade 1 
• Papel e lápis coloridos 
• Post-it 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO Avaliação da sessão para as atividades relacionadas com o envolvimento 
de stakeholders: 
No final da sessão, é importante que os participantes analisem rapidamente os 
pontos fortes e fracos de cada uma das atividades realizadas, bem como 
formem recomendações sobre melhorias futuras ou coisas que desejam ver 
posteriormente no conjunto de atividades. 
O facilitador deve pedir aos participantes que realcem as forças, fraquezas e 
coisas que esperariam ver nesta sessão. Essa reflexão pode ser mais bem 
comunicada com o uso de notas de “post-it” nas quais os participantes são 
convidados a anotar seus comentários e, em seguida, explicar seu ponto de vista 
ao resto do grupo. 
Finalmente, o facilitador deve agradecer aos participantes pela participação na 
sessão e dar uma visão geral das atividades que ocorrerão na próxima sessão, 
“discussão e prototipagem”. 

RESUMO DA SESSÃO Esta sessão foi concebida para dar às AL o conhecimento e as ferramentas 
relevantes para envolver os stakeholders ou outros atores sociais num espaço 
colaborativo multidisciplinar, a fim de enfrentar um desafio social complexo. 
Tendo já identificado os desafios no seu contexto local, espera-se que, através 
desta sessão, as Autoridades Locais estejam em posição de superar os desafios 
e atingir os resultados esperados do envolvimento de stakeholders nos 
Laboratórios Sociais. 
Certifique-se de informar os participantes que todas as atividades cobertas pela 
sessão de “envolvimento de stakeholders” serão úteis para a sessão seguinte, 
que é a “discussão e prototipagem”. 
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6.2.3  Sessão 3: Discussão & Sessão 4: Prototipagem  
 

METODOLOGIA Seguindo a abordagem metodológica passo-a-passo, apresentada neste Kit de 
Ferramentas, para a implementação de um Laboratório Social, este plano de 
lições concentra-se no terceiro passo. Anteriormente identificou o desafio ou 
desafios que serão abordados no contexto do Laboratório Social e também 
identificou e envolveu indivíduos e stakeholders. Agora é hora de começar 
com a fase da discussão e prototipagem de potenciais soluções. Esta fase é 
extremamente relevante, pois permite às Autoridades Locais facilitar e apoiar 
diversos grupos de indivíduos e stakeholders para que apresentem respostas 
inovadoras, que serão posteriormente testadas o mais cedo possível e 
avaliadas. A prática da discussão e da prototipagem está no centro da 
abordagem dos Laboratórios Sociais. 
 
Discussão e Prototipagem estão associadas pilha 1: Inovação. Na abordagem 
do Laboratório Social, a pilha de inovação permite a partilha de conhecimento 
e experiências para a identificação de soluções para um desafio social, gerando 
inovação social. Neste sentido, inovação pode ser pensada como forma de 
resolução de problemas ou a resposta à questão “o que precisamos de fazer, 
desenvolver e criar para resolver o desafio?”. A discussão e a prototipagem 
vão além da identificação de soluções, já que também se espera materializar 
os conceitos de soluções em protótipos e desenhar as condições para testá-los 
com os utilizadores finais. 
No enquadramento dos Laboratórios Socais, nunca é de mais relembrar que 
as soluções que são relevantes são aquelas que vão além das necessidades 
individuais, alcançando e/ou impactando a nível sistémico. Lembre-se de que 
Inovação Social é descobrir soluções promissoras ou caminhos para os 
desafios sociais e depois esforçar-se para espalhá-los e escalá-los 
sistemicamente. Um exemplo de resultado desse processo pode ser um 
produto, um serviço, um processo ou uma tecnologia, mas também pode ser 
um princípio, um texto legislativo, um movimento social, uma intervenção 
social, ou qualquer combinação entre eles. 
 
Porquê que este passo é importante? 

• Gerar ideias inovadoras  

• Utilizar e dar sentido a uma vasta quantidade de dados 

• Identificar oportunidades para desenhar novas soluções e protótipos 

• Construir bons protótipos de ideias (e múltiplos protótipos) 

• Preparar um teste de empatia no Laboratório Social 

• Definir as condições necessárias para a fase de teste. 

 

A fim de realizar uma discussão e uma etapa de prototipagem bem-sucedida, 
a abordagem dos Laboratórios Sociais requer uma equipa que reflita a 
diversidade social dos desafios que estão a enfrentar e a resolver. Isto 
significa que os Laboratórios Sociais são geridos por equipas compostas por 
indivíduos e stakeholders, com diferentes formações, que irão trabalhar em 
colaboração, refletindo sobre um desafio a partir de perspetivas alternativas, 
considerando as necessidades distintas e trazendo ideias divergentes. 
Portanto, este método de resolução de problemas requer que os membros da 
equipa possuam um conjunto de competências e atitudes diferentes daquelas 
exigidas pelos paradigmas tradicionais de planeamento.  
Na verdade, uma atitude de trabalho colaborativo requer dos membros da 
equipa uma mentalidade específica que vai para além do simples "trabalhar 
em conjunto".  
É importante destacar alguns elementos que contribuem para uma 
colaboração saudável: 
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• É necessário concordar sobre os papéis de cada membro da equipa no 

processo colaborativo (por exemplo, alguém terá que liderar e moderar o 

grupo) 

• A comunicação precisa de ser aberta e todos os dados e informações 

partilhados 

• No início, é necessário um consenso sobre os objetivos a alcançar e as 

tarefas a realizar. Estes estão acima de qualquer satisfação ou 

reconhecimento pessoal (a colaboração não tem a ver com os objetivos 

individuais) 

• Todas as ideias e contribuições são importantes e, portanto, devem ser 

bem-vindas e valorizadas (sem julgamento ou crítica) 

 

A tabela abaixo apresenta algumas das competências mais relevantes que os 

membros da equipa deverão considerar para terem sucesso ao trabalhar em 

colaboração. 

 

COMUNICAÇÃO RESPEITO PELA DIVERSIDADE 

Escuta ativa 

Comunicação escrita 

Comunicação verbal 

Comunicação não-verbal 

Comunicação aberta 

Reconhecer e recompensar em grupo 

Conquistas 

Sensibilidade a origens étnicas e religiosas 

Construir e gerir expectativas 

Facilitar a discussão em grupo 

Concordar com papéis que capitalizem pontos 

fortes individuais  

Qualidades 

Promover consenso 

Promover e escolher os pontos de vista de um 

membro da equipa mais relutante 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL OUTRAS COMPETÊNCIAS DE COLABORAÇÃO 

Resiliência 

Não ser facilmente ofendido 

Competências interpessoais 

Capacidade de se distanciar dos seus 

pontos fortes  

Emoções 

Curiosidade 

Empatia 

Compaixão 

Identificar problemas sistemáticos 

Resolução de conflitos 

Analisar os problemas sem atribuir 

culpas 

Culpa 

Brainstorming 

Compromisso 

Atribuir/Definir funções mutuamente aceitáveis 

Responsabilidades / Delegação 

Identificar obstáculos ao sucesso 

Gestão de tempo / Organização 

Liderança / Mediação 

Competências analíticas 

Criatividade 

Pensamento crítico 

Resolução de problemas 

Inovação 

Tabela – Competências recomendadas para a equipa do Laboratório Social 

 

 

O QUE É A DISCUSSÃO? 

 

A discussão, em geral, é um processo que envolver conversar sobre alguma 

coisa de forma a tomar decisões ou mudar ideias partilhando diferentes 

pontos de vista e opiniões e clarificando todas as opções possíveis. A discussão 

começar quando a equipa tem já nas suas mãos um claro enunciado do seu 

desafio e está preparada para gerar ideias de soluções possíveis. A discussão 

permite passar da atenção de um foco restrito para um mais diversificado. 

Neste Kit de Ferramentas, o termo "discussão" refere-se à geração de ideias 

que são posteriormente combinadas em conceitos. 
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• Ideias são pensamentos preliminares e resultam da capacidade dos 

membros da equipa para pensar em diferentes soluções alternativas para 

os desafios. Normalmente, uma ideia é um pensamento cruo que precisa 

ainda de alguma reflexão, melhoria e contributos adicionais antes de 

poder ser considerada uma opção ao nível do planeamento ou execução. 

• Conceitos são ideias que foram refinadas durante o tempo, ou seja, um 

conceito pode ser a forma final de uma ideia inicial submetida a um 

processo de reflexão. Num conceito é possível ver um caminho mais 

estruturado e robusto, incluindo um início, pontos intermédios e um 

ponto final. 

No processo de discussão, é habitual que o grupo apresente um grande 

conjunto de ideias e que vários conceitos possam surgir como parte de uma 

solução holística para o desafio. Como tal, nesta fase é também muito 

importante assegurar que os diferentes conceitos estão alinhados e façam 

sentido em conjunto, assim como definir quais devem ser testados primeiro. 

 

Porquê que a discussão é importante? 

• Focar na definição do desafio (identificado na primeira fase) 

• Gerar alternativas radicais de design (a partir de muitas ideias, alguns 

conceitos podem ser alcançados) 

• Fazer surgir novas ideias que possam resolver o problema 

• Ir para além das soluções aparentes e aumentar o potencial de inovação 

de um conjunto típico de soluções 

 

 

O QUE É A PROTOTIPAGEM? 

 

No âmbito de uma definição mais básica, fazer um protótipo significa testar 

soluções o mais rapidamente possível, antes de um produto ou serviço 

já pronto estar disponível. A componente de prototipagem é uma parte 

essencial da abordagem de Laboratórios Sociais, permitindo o teste de 

conceitos e soluções potenciais numa pequena escala, envolvendo os 

utilizadores finais e recolhendo o feedback que possa enriquecer o conceito 

original e aprimorar os protótipos no sentido de uma solução final 

consolidada. 

Nesta fase de prototipagem, as primeiras soluções e conceitos são 

materializados, prototipados e validados com um grupo de utilizadores e o 

processo continua de forma cíclica: as opiniões dos utilizadores são integradas 

no conceito e no protótipo, que pode ser testado novamente. O feedback 

recebido pode, no entanto, apontar para o fim da experiência de um 

determinado conceito e protótipo. Os utilizadores podem determinar que ele 

não corresponde às suas necessidades e expectativas. No entanto, em tal 

situação nada se perde, pois a equipa do Laboratório deve aprender com a 

experiência e usar essa aprendizagem para redefinir o conceito e o protótipo 

e testá-lo novamente. 

Esta abordagem assente na prototipagem de desafios sociais é um exercício 

criativo que permite a identificar de uma forma sustentável de um formato 

tangível para um determinado conceito, apoiando um processo de 

aprendizagem que é próximo dos utilizadores finais. Esta abordagem permite 

obter um conhecimento mais profundo sobre as expetativas, desejos e 
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necessidades dos utilizadores, mas também testar uma eventual solução e 

ajustá-la de acordo com os contributos recolhidos durante o teste. O processo 

de transformação de um conceito em algo tangível pode resultar num objeto, 

visualização, um cenário de role-play, um guião, um fluxo de serviço, um 

esboço de uma legislação ou outro formato adequado e dependente das 

circunstâncias. Como vários conceitos e protótipos podem resultar da 

discussão, a fase da experiência deve ser cuidadosamente planeada a fim de 

garantir o teste de todos os conceitos numa abordagem passo-a-passo. As 

soluções mais promissoras após a validação com os utilizadores finais são 

combinadas num sistema de conceitos que funcionam em conjunto e que 

formam uma solução holística para o problema. 

Figure – Uma visão do passo Discussão e Protótipo, incluindo o teste e análise de 

resultados 

 

As intervenções com protótipos permitem aos indivíduos aprender com a 

experiência e numa fase precoce, bem como de reafirmar novas intervenções 

com base na incorporação das lições aprendidas. Esta abordagem pode 

minimizar os riscos para as Autoridades Locais quando comparada com a 

implementação de uma grande intervenção planeada, projetada sem levar em 

consideração as necessidades e expectativas dos utilizadores. Esta abordagem 

é uma forma muito mais económica e eficaz de desenvolver, testar e avaliar o 

impacto de cada protótipo, e de trabalhar em como responder, em comparação 

com as respostas de planeamento estratégico que têm taxas de falha muito 

elevadas. 

 

Porquê que a prototipagem é importante? 

• Tornar ideias e conceitos tangíveis  

• Envolver utilizadores e stakeholders e permanecer o mais próximo 

possível das suas necessidades  

• Testar soluções o mais cedo possível 

• Cometer erros o mais cedo possível, e a um baixo custo, antes de investir 

num maior número de recursos 

• Aperfeiçoar os conceitos originais, incorporando os resultados de 

aprendizagem dos testes aos utilizadores 

 

Executar a sessão da Discussão e Prototipagem  

Para criar e manter as plataformas transversais de inclusão social, o projeto 

SOCI@LL utiliza a abordagem dos Laboratórios Sociais com o apoio do método 

Design Thinking como uma ferramenta útil para abordar a fase de discussão e 

prototipagem. Os seguintes passos metodológicos são propostos: 
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FASE 1 – FOCO 

O foco na definição de desafio é essencial para que o grupo alcance os seus 

objetivos. Mesmo que a discussão seja toda sobre divergência, permanecer no 

tópico poupará tempo e manterá os pensamentos nítidos. Este foco é 

transversal a todas as fases do processo e deve considerar o desafio definido 

numa fase anterior que deve ser apresentado aos participantes em termos 

concretos e apoiado por todos os dados relevantes disponíveis (seja 

informação estatística, testemunhos de utilizadores, testemunhos de 

stakeholders, resumos de políticas, etc.). Ao mesmo tempo, os participantes 

devem estar conscientes de quais os objetivos do processo: gerar ideias, 

aperfeiçoar ideias em conceitos, desenhar protótipos, avaliar a experiência 

para aprender com ela e definir um protocolo de implementação. 

 

 

FASE  2 – GERAR 

Nesta fase, é fundamental apresentar várias ideias para resolver o problema. 

Poderão ser em forma de notas, fotos, impressões, citações ou outras. O uso de 

rascunhos e maquetes não só dará clareza à ideia de um indivíduo, mas 

também ajuda a garantir que todos na equipa estão a pensar na mesma coisa 

quando se discute o assunto. 

Durante esta fase, ideias em bruto surgirão, mas ainda não são soluções – 

precisam ainda de ser discutidas e aperfeiçoadas em conceitos mais 

abrangentes e robustos. 

Embora todas as ideias tenham um valor e devam ser levadas em 

consideração, nesta fase, nem todas podem ser selecionadas ou parte dos 

conceitos formados. Isto pode ser uma consequência da falta de viabilidade 

considerando a realidade do contexto, baixa adequabilidade quando 

comparada com as necessidades e expectativas dos utilizadores, falta de 

capacidade de inovação ou falta de potencial para provocar um impacto 

significativo, etc. 

Nesta fase, as ideias serão agrupadas e discutidas, extraindo delas o sentido 

mais correto. Gerar e ter ideias sobre possíveis soluções é apenas o começo. 

Aperfeiçoar ideias em conceitos e pensar mais sobre as limitações dos 

cenários reais será o passo seguinte, permitindo ao grupo criar conceitos 

concretos que podem ser transformados posteriormente em protótipos. 

A partir de um grande conjunto de ideias podem surgir diferentes conceitos, 

pode ser útil ter um tipo de diário de bordo de conceitos, onde são priorizados 

para o desenho de protótipos. 

Há um terceiro passo nesta fase que depende de uma autoavaliação em equipa 

sobre a viabilidade do conceito. Esta reflexão deverá focar-se em: alinhamento 

dos conceitos com o desafio social, identificação de eventuais 

constrangimentos à fase de desenho e classificação dos conceitos. 

 

FASE 3 – DESENHO 

A fase do Desenho é dedicada ao desenvolvimento de protótipos tangíveis, 

com base nos conceitos definidos anteriormente.  

Ideias e conceitos são assim traduzidos, através de pensamentos abstratos, em 

objetos ou ações concretas para serem testados no formato de protótipos. A 

escolha dos conceitos a construir e testar (e a respetiva ordem) requer a 

avaliação da sua viabilidade de gerar o impacto desejado sobre os utilizadores 
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finais. Outras características também devem ser levadas em consideração ao 

classificar os conceitos, incluindo o seu potencial de inovação, acessibilidade 

dos utilizadores finais, etc. A resposta às seguintes perguntas pode ser útil na 

escolha dos conceitos mais relevantes:  

- Quais os conceitos que têm mais potencial para gerar impacto? 

- Quais os conceitos mais viáveis? 

- Quais os conceitos mais inovadores ou originais? 

- Quais são os conceitos que mais entusiasmam a equipa? 

 

Tendo decidido os conceitos a testar, é hora de definir e desenhar os 

protótipos. Estes podem assumir formatos diferentes, mas devem dar ao 

conceito um formato tangível. É muito importante considerar que a chave para 

além dos protótipos não é o ato de tornar algo real, mas sim a criação de 

condições para aprender algo com o processo, testando a viabilidade dos 

conceitos, obtendo feedback e melhorando-os. 

Um protótipo tangível pode ser praticamente tudo! Um roteiro, um diagrama, 

uma história, um anúncio, uma maquete; um modelo de um qualquer objeto 

ou cenário; um role-play, etc. É muito importante lembrar que, nesta fase, 

ainda não estamos a trabalhar na solução final. Como tal, não tente ser 

perfeito! 

Um protótipo, especialmente a primeira versão, não é a solução final e, 

naturalmente, parecerá indefinido. Use todos os materiais que conseguir 

encontrar, papel, cartaz, cartão, revistas antigas, limpadores de canos, tecidos, 

legos, plasticina, cola, pedaços de fio ou corda, clipes, adesivos, tesouras, etc. 

Com o tempo e após o teste, o protótipo irá evoluir para versões de maior 

fidelidade, com detalhes visíveis e peças definidas. À medida que mais tipos de 

materiais estão disponíveis, mais criativa pode ser a equipa. 

Na fase de design também é possível dividir a equipa do Laboratório em 

pequenos grupos e: 

• Pedir o design de vários protótipos para abordar o mesmo conceito 

• Abordar vários conceitos ao mesmo tempo e pedir o desenho de um 

protótipo para cada conceito. 

 

FASE 4 – AVALIAÇÃO INTERNA  

A fase final concentra-se em rever o progresso, refletir sobre o caminho de 

aprendizagem e incorporá-lo ao processo. Em última análise, o objetivo da 

construção de protótipos é testá-los. Os testes permitem responder a 

perguntas, testar suposições e obter insights que depois são usados para 

melhorar uma solução. Como tal, cada protótipo deve ser criado para abordar 

uma questão específica que, uma vez respondida, pode ser usada para fazer 

mais perguntas e criar protótipos mais robustos.  

O teste de protótipos é parte do próximo passo "Soluções de Teste". No 

entanto, um teste interno pode ser definido, com a equipa do Laboratório para 

aperfeiçoar o protótipo projetado, antes de partilhá-lo com os utilizadores 

finais. Aqui o objetivo não é testar a solução, mas desenvolver a empatia ativa 

dos utilizadores finais em relação ao protótipo projetado e colocar-se a si 

mesmo e à equipa no lugar do utilizador.  

Esta abordagem é muito útil para que a equipa aprofunde os seus 

conhecimentos em determinados aspetos ou características do protótipo ou 

para pesquisar a perceção que o protótipo está a abordar (a partir da 

perspetiva das necessidades dos utilizadores finais). Observe o protótipo a 
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partir de uma perspetiva externa e tente identificar sobre que aspetos do 

desafio e conceito quer aprender mais e, em seguida, discuta ou faça um 

brainstorming sobre as melhores maneiras de investigar esse assunto. 

O protótipo de empatia ajudará a equipa a entender as necessidades e 

problemas que os utilizadores finais podem ter ao usar um protótipo na fase 

de teste. Por exemplo: criar um website para exibir informações de uma forma 

semelhante à que o website procuraria por alguém que é daltónico. Isto ajuda-

o a compreender as necessidades deste grupo de utilizadores no que diz 

respeito ao uso de cores e contraste para o design de um website. 

 

FASE 5 – PROJETAR O PROTOCOLO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação corresponde ao início do ciclo de protótipos, onde os 

conceitos mais relevantes ou prioritários serão testados e avaliados (consulte 

a etapa "Soluções de Teste"). O objetivo é materializar o conceito num 

protótipo e levá-lo ao contexto real com os utilizadores finais para testá-lo e 

avaliar o seu potencial de enfrentar o desafio e causar impacto.  

Normalmente, isto significa a implementação e teste de um conceito e 

protótipo no momento, mas soluções alternativas podem ser encontradas, 

onde o mesmo protótipo é testado em diferentes contextos ou diferentes 

protótipos são testados no mesmo contexto, ou em contextos alternativos. 
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Figura – Quatro opções para a fase de teste 

 

Decidir se vai optar por uma abordagem mais conservadora ou reunir os 

recursos para os múltiplos testes vai depender dos recursos disponíveis para 

o Laboratório Social criado. Os múltiplos testes requerem uma equipa de 

laboratório maior, bem como mais tempo para assegurar a coordenação das 

fases de implementação e avaliação. Para assegurar que a implementação 

possa ter sucesso no sentido de produzir os resultados necessários para a 

equipa (feedback concreto e valioso dos usuários e lições aprendidas), será 

importante definir um protocolo de implementação. O protocolo deve 

considerar, entre outros aspetos, as seguintes questões: 

• Em que tipo de ambiente o melhor aconteceria? 

• Quais são as principais características a serem testadas? E o que 

queremos aprender? 

• Quem convidar e envolver nos testes? E quantos participantes? 

• Quais são as funções dos membros da equipa do Laboratório durante o 

processo? (observadores, especialistas, conselheiros, …) 

• Quanto tempo o teste deve durar? 

• Como podemos motivar os participantes e tornar o piloto também uma 

experiência divertida? 

(Para esta última pergunta, é importante considerar que a implementação de 
um protótipo deve funcionar durante alguns dias ou semanas).  
 
Há alguns aspetos a ter em conta para o protocolo de intervenção: 

• A compreensão das perguntas às quais quer responder usando um 

protótipo ajudará a definir como ele deve ser construído. 

• Falhar cedo e muitas vezes é parte do processo. Falhar não é uma coisa 

negativa desde que a equipa do Laboratório seja capaz de aprender com 

ele e usar o conhecimento para melhorar ainda mais o conceito ou o 

próximo protótipo. 

• Compreender que um protótipo não precisa de ser totalmente polido para 

responder às perguntas desejadas (nunca será "a" solução final). 

• Utilizar protótipos paralelos - trabalhar em múltiplos contextos ou com 

conceitos multiplicadores pode ser mais rápido e eficiente, mas também 

tem alguns riscos. 

IMPLEMENTAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

Nesta seção, apresentamos algumas atividades que podem ser implementadas 

para apoiar a fase de discussão e protótipo, seguindo a metodologia 

apresentada acima. Para cada atividade, encontrará uma descrição do 

objetivo, as etapas de implementação, os resultados esperados e os recursos 

necessários. 

As atividades apresentadas são sugestões e pode encontrar atividades 

alternativas baseadas noutros métodos para o Laboratório Social. 

A implementação deve ser planeada para duas sessões. A primeira sessão deve 

cobrir a fase de discussão e poderá implementar as atividades 1, 2, 3 e 4. A 

segunda sessão cobrirá o protótipo e poderá implementar as atividades 5, 6 e 

7 (veja um calendário detalhado apresentado no resumo acima). 

 

Atividade 1 – Criação de demonstrações de insight (Relacionada com a 

Fase 1 – Foco) 

Objetivo: Identificar as perceções que irão impulsionar a fase de design, 

através do desafio social definido e das informações disponíveis, Com esta 
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atividade, poderá apresentar uma síntese da informação disponível, baseada 

em frases sucintas, ajudando a avançar para a geração de ideias, mantendo ao 

mesmo tempo o foco no desafio. 

 

Implementação:  

• A partir dos dados recolhidos para definir o desafio social, o facilitador 

ajuda os participantes a identificar os temas ou tópicos mais relevantes e 

incluí-los em folhas de flipchart ou folhas de papel tamanho A3. 

• O facilitador divide os participantes em grupos menores e atribui os 

tópicos a cada um deles. 

• Os participantes (em cada grupo) são convidados a reformular os tópicos 

numa breve afirmação. A afirmação não é a solução, mas sim a perceção 

central que orientará as fases subsequentes. 

• Uma vez todos os temas e tópicos estarem definidos, o facilitador convida 

os participantes a olhar para trás para as afirmações originais e descartar 

as que não estão diretamente relacionadas com o desafio (o alvo são três 

a cinco afirmações). 

• Em conjunto, revejam as afirmações de insight selecionadas e 

aperfeiçoem-nas, certificando-se de que soam razoáveis para todos os 

membros da equipa. Em caso de necessidade, o facilitador reescreve o 

conceito numa nova folha de papel (flipchart ou tamanho A3) e pendura-

a na parede. 

 

Resultado esperado: Três a cinco afirmações de insight para orientar o 

trabalho em equipa em direção a soluções.  

 

Duração: 30 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart 

• Desafio Social e informação-chave sobre ele 

• Folhas de flipchart ou folhas de papel tamanho A3 e canetas  

 

 

Atividade 2 – Brainstorming (Relacionada com a Fase 2 – Gerar) 

Objetivo: Esta atividade visa promover a geração de ideias (o maior número 

possível) para responder a um Desafio Social, com base nas afirmações de 

insight. 

 

Implementação: 

• A equipa define quem é o moderador. Ele ou Ela irá dinamizar a sessão 

dando voz a todos, gravando as ideias-chave e gerindo o tempo. Enquanto 

Autoridade Local, pode optar por assumir o papel de moderador. 

• Concentrando-se no Desafio Social e nas afirmações de insight, dê aos 

participantes algum tempo para reflexão individual e tomada de notas. 

Cinco minutos serão suficientes.  

• Abra a palavra para que os participantes comecem a partilhar as suas 

ideias para cada uma das afirmações de insight. Poderá ir por declaração 

(e todos os participantes partilham as suas ideias sobre essa afirmação; 

depois avance para a seguinte declaração), ou pelos participantes (cada 
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um irá partilhar as suas ideias para todas as afirmações de insight; depois 

avance para o próximo participante). 

• Nota: há várias opções para tornar isto operacional. Use as folhas de papel 

com as afirmações finais ou escreva-as num quadro branco ou flipchart e: 

1) peça aos participantes para escreverem as suas ideias debaixo de cada 

afirmação; 2) peça aos participantes para escreverem as suas ideias no 

post-its e cole-as debaixo de cada afirmação. 

• Poderá implementar uma segunda ronda, dando aos participantes a 

oportunidade de adicionar outras ideias, mas esta ronda deve ser muito 

curta. 

 

Notas importantes a considerar ao usar esta atividade. Para estimular os 

participantes a apresentar um maior número possível de ideias com novas 

perspetivas, é importante garantir o seguinte: 

• Todos se mantenham focados nas afirmações de insight 

• Nenhuma crítica ou julgamento é permitido. Todas as ideias são 

válidas. 

• Promova a criatividade dos participantes. Ideias fora da caixa são 

bem-vindas 

• Controle o grupo, certificando-se de que todos têm a sua voz, e 

ninguém fala por cima de outra pessoa. 

• Convidar os participantes a desenhar as ideias, em vez de apenas 

escrevê-las. Uma figura simples pode ajudar a visualizar melhor a 

ideia. 

• Nesta fase, prefere a quantidade à qualidade. A melhor maneira de 

encontrar o melhor é apresentar muitas ideias. 

 

Resultado esperado: Lista de ideias em bruto por cada uma das afirmações de 

insight. 

 

Duração: 30 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

• Desafio Social e afirmações de insight 

• Folhas de flipchart ou folhas de papel tamanho A3 e canetas  

 

 

Atividade 3 – Agrupamento de insights e votação (Relacionada com a Fase 

2 – Gerar) 

Objetivo: A terceira atividade visa convergir as ideias geradas na atividade de 

brainstorming em conjuntos organizados, verificando ao mesmo tempo que as 

ideias estão a ser abordadas nas definições de insight.  

 

Implementação: 

• Os participantes permanecem em pequenos grupos e leem as afirmações 

de ideias/pensamentos, agrupando-os em grupos baseados em relação. 

Nesta fase, algumas ideias podem ser redutoras ou muito semelhantes. 

Não as descarte, pois é relevante considerar ideias semelhantes, já que é 

uma indicação de tendências de pensamento no grupo. 
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• Uma vez agrupadas todas as ideias, os participantes devem encontrar um 

nome adequado para cada uma delas.  

• Utilize uma versão simples da "Técnica de Votação por Pontos", onde cada 

participante do grupo recebe 3 ou 4 post-its para distribuir entre os 

agrupamentos de ideia. Aqui o objetivo é votar nos conjuntos que têm um 

potencial maior de se tornarem conceitos a serem testados como 

potenciais soluções para o Desafio Social. 

 
Resultado esperado: Agrupamentos de ideias relacionadas em conceitos, 
classificados por relevância para abordar o Desafio Social e as afirmações de 
insight. 
 

Duração: 20 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

• Desafio Social e afirmações de insight 

• Folhas de flipchart, canetas e post-its 

 

Atividade 4 – Aperfeiçoamento de ideias e Idealização de uma Lista de 

Verificação (Relacionada com a Fase 2 – Gerar) 

Objetivo: Rever e avaliar as ideias agrupadas em conceitos em termos de 

viabilidade, antecipando possíveis restrições ou dificuldades para o desenho 

dos protótipos, e elaborar uma lista de verificação dos conceitos classificados 

anteriormente com os inputs do aperfeiçoamento das ideias.  

 

Implementação: 

• Os participantes reúnem-se e revêm os conceitos um por um, 

identificando do que se trata realmente o conceito: qual é o valor agregado 

para os utilizadores finais? Qual é a necessidade real que o conceito está a 

abordar? 

• O facilitador lista os constrangimentos e as dificuldades que a 

implementação pode enfrentar fazendo as seguintes perguntas por cada 

conceito: o que nos está a faltar? Quem se opõe ao conceito? O que seria 

difícil de implementar ou alcançar? 

• Um rápido brainstorming pode ser feito para superar barreiras e 

desenvolver o conceito com sugestões. Se necessário, o facilitador 

reescreve os conceitos em novas folhas de papel. Se algum conceito se 

tornar demasiado difícil de criar ou se a equipa não for estimulada por ele, 

arquive-o (mas mantenha toda a informação porque pode ser útil no 

futuro). 

 

Resultado esperado: Lista final dos conceitos a serem materializados nos 

protótipos durante a fase de design 

 

Duração: 30 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 
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• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

• Desafio Social e afirmações de insight 

• Folhas de flipchart, canetas e post-its 

 

Atividade 5 – Conceito de Protótipo (Relacionada com a Fase 3 -Projetar) 

Objetivo: Transformar o conceito numa manifestação visual, material e 

experimental, que possa ser testada pelos utilizadores finais. Esta atividade 

tem tudo a ver com dar vida a um conceito, a uma forma e a uma expressão 

gráfica. Os protótipos permitirão às Autoridades Locais partilhar um conceito 

com os utilizadores finais e discutir como aperfeiçoá-lo ainda mais. 

 

Implementação: 

• Escolha um dos conceitos da lista elaborada e depois identifique a forma 

que melhor se adapta ao conceito. 

• É importante entender que um protótipo pode assumir uma grande 

variedade de formas, como por exemplo: 

o Um roteiro - mostre visualmente o seu conceito ao longo do tempo 

através de uma série de imagens, esboços, desenhos animados ou 

apenas blocos de texto. Não precisa de ser um artista e pode usar uma 

tesoura para cortar imagens de revistas antigas, por exemplo. 

o Um diagrama - um mapa para estruturar uma rede, uma viagem ou 

um processo do seu conceito. 

o Uma história - conte a história do seu conceito, descrevendo o que 

seria a experiência. 

o Um anúncio - pense fora da caixa e crie um anúncio falso para 

promover o melhor do seu conceito. 

o Uma maquete - de ferramentas digitais e websites usando simples 

esboços de telas em papel. 

o Um modelo - construir uma representação tridimensional do 

conceito.  

o Um role-play - representar o conceito pode ser uma boa ideal, pois 

você será capaz de experimentar os papéis dos usuários e descobrir 

questões relevantes. 

 
Nota: não tente ser perfeito. Um protótipo, especialmente a primeira versão, 

não é a solução final e, naturalmente, terá um especto “cru”. Use todos os 

materiais que encontrar, desde papel a cartão, limpadores de canos, tecidos, 

legos, plasticina, cola, pedaços de fio ou corda, etc. Com o tempo, e após o teste, 

o protótipo irá evoluir para versões de maior fidelidade, com detalhes de 

modo e peças definidas. 

 

• Determine quais os materiais que precisará de utilizar para projetar e 

construir um protótipo. 

• Crie o protótipo. Aqui várias opções podem ser aplicáveis: ou todos os 

membros da equipa trabalham para o mesmo protótipo para ilustrar um 

conceito, ou pode dividir a equipa em grupos e pedir a cada um que crie o 

seu protótipo para o mesmo conceito. Neste último caso, deverá prever 

um momento para cada grupo apresentar o seu trabalho e toda a equipa 

pode escolher o melhor protótipo para testar. 
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Nota importante: uma abordagem orientada pelo utilizador final para a 

prototipagem também pode ser uma opção. Na abordagem apresentada, a 

equipa do Laboratório cria um protótipo no laboratório, e este último 

apresentá-lo-á aos utilizadores finais, permitindo que eles interajam com ele 

e deem o seu feedback. Em alterativa, poderá optar por uma abordagem 

orientada pelo utilizador final, convidando-os para o processo de design e 

pedindo-lhes para criar o protótipo com a equipa. Nesta abordagem, em vez 

de apenas avaliar a experiência do protótipo, os utilizadores finais também 

participarão no processo de construção do mesmo. 

 

Resultado esperado: Um ou mais protótipos prontos para testar com os 

utilizadores finais, mostrando um conceito concreto. 

 

Duração: 60 minutos 

 

Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

• Conceitos acordados 

• Reúna uma grande variedade de materiais como papel, cartazes, cartão, 

revistas antigas, limpadores de canos, tecidos, legos, plasticina, cola, 

pedaços de fio ou corda, clipes, adesivos, tesouras, etc. (quanto maior for 

a variedade, mais criativas as equipas podem ser) 

 

Nota: se optar pela abordagem orientada pelo utilizador final para o design do 

protótipo, precisará de convidar alguns utilizadores para o processo e prever 

um momento introdutório onde lhes apresentará o Desafio Social, as 

afirmações de insight e o conceito.  

 

 

Atividade 6 – Protótipo para a Empatia (Relacionado com a Fase 4 - 

Avaliação) 

Objetivo: Testar internamente o projeto do protótipo considerando as 

necessidades dos utilizadores finais e as perspetivas conhecidas, antecipando 

os problemas que eles podem enfrentar durante os testes e identificando 

melhorias ou mudanças para mitigar esses problemas. 

 

Implementação: 

• O facilitador pede a um membro da equipa para se voluntariar para 

apresentar o protótipo como se estivesse apresentando-o aos utilizadores 

finais. O resto da equipa assumirá o papel dos utilizadores e dos aspetos 

específicos de identidade de uma experiência de utilizador que possam 

não ser claros para a equipa. 

• O facilitador identifica, junto do grupo, quais os aspetos que surgiram e 

segue uma discussão (por cada aspeto) para entender melhor os possíveis 

problemas que o utilizador possa enfrentar. O facilitador lista tanto os 

aspetos como as melhorias ou mudanças que surgem para melhorar o 

protótipo. 

• O grupo decide quais as sugestões que podem ser implementadas 

rapidamente e deixar as outras melhorias numa lista de reserva para que 
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possam ser incorporadas, numa fase posterior, no mesmo protótipo, se 

necessário. 

 

Resultado esperado: Um protótipo melhorado, mais alinhado com as 

necessidades e expectativas dos utilizadores finais e com os insights para 

melhorias posteriores. 

 

Duração: 30 minutos 

 

Recursos:  

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

•  Protótipos definidos 

 

Atividade 7 – Desenho do protocolo de intervenção (Relacionada com a 

Fase 5 – Projetar o Protocolo de Implementação) 

Objetivo: Desenhar o protocolo de intervenção para o teste do protótipo. 

 

Implementação: 

• O facilitador pede aos participantes que façam um brainstorming das 

características e recursos necessários para o teste do protótipo com os 

utilizadores finais, respondendo a algumas perguntas-chave: 

o Em que tipo de cenário se enquadraria melhor? 

o Quais são as características-chave a serem testadas? E o que 

queremos aprender? 

o Quem deve ser convidado e envolvido nos testes? E para quantos 

participantes? 

o Quando devem ser enviados os convites? E em que formato? 

o Quais são os papéis dos membros da equipa do Laboratório durante 

o processo? (observadores, peritos, conselheiros, …) 

o Quanto tempo deve durar o teste? 

o Como podemos motivar os participantes e transformar a fase piloto 

também numa experiência divertida? 

• Os participantes tomam notas e elaboram um plano de intervenção. Isto 

pode ser feito com todos os grupos juntos ou em grupos separados e cada 

um ficará responsável por uma ou duas das perguntas acima. Decida o 

formato: uma folha A3 dividida em quadrados (uma pergunta por 

quadrado); um mapa mental; uma lista de verificação, etc.. 

 

Resultado esperado: Um protocolo de intervenção para a fase de teste. 

 

Duração: 20 minutos 

 

Recursos:  

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala de ampla com quadro branco ou flipchart e espaço suficiente para que 

os participantes se movimentem 

•  Folhas de papel A3 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO No final de cada uma das sessões é importante ter um momento de reflexão 

sobre as atividades implementadas e sobre o que os participantes aprenderam 

com elas. 
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Peça aos participantes para destacarem o que correu bem e quais foram os 

constrangimentos e dificuldades que sentiram ao realizar as atividades. Ao 

mesmo tempo, peça-lhes que reflitam sobre como podem superar as 

dificuldades para implementar o processo por si mesmos 

RESUMO DA SESSÃO Sessão 1 Discussão 

Antes de iniciar esta sessão, os participantes foram integrados na identificação 

dos desafios e na definição das melhores estratégias para o envolvimento dos 

stakeholders. Durante a sessão de discussão, aprenderão sobre os processos 

que podem ser implementados para gerar ideias e transformá-las em 

conceitos significativos. Além disso, entenderão como extrair do conceito as 

características necessárias para assegurar o seu alinhamento com o desafio 

inicial e com as expectativas dos utilizadores finais. 

No final da sessão, os participantes estarão prontos para aprender e passar 

aos seguintes passos da metodologia para começar a desenhar os protótipos. 

 

Sessão 2 Prototipagem  

Após a sessão 1, onde os participantes chegaram aos conceitos a serem 

testados, uma sessão mais interativa ser-lhes-á apresentada, possibilitando o 

desenho de protótipos. Isto será possível através da capitalização do processo 

de aprendizagem resultante da geração de ideias e do agrupamento em 

conceitos, uma vez que um protótipo pretende ser a materialização de um 

determinado conceito. Após o desenho dos protótipos, é proposta uma 

atividade de reflexão onde os participantes são convidados a refletir sobre os 

protótipos antes de os testar como se fossem os utilizadores finais, ou 

sentindo-se na pele dos mesmos. Isto irá permitir-lhes melhorar e aperfeiçoar 

os protótipos, bem como preparar o protocolo para os testes. 

No final da sessão, os participantes estarão prontos para testar os protótipos, 

obter o feedback dos utilizadores finais e aprender com a experiência, integrar 

a aprendizagem nos protocolos e voltar ao cenário de teste num ciclo 

interativo em direção à solução final. 

BIBLIOGRAFIA E RECURSOS 
ADICIONAIS  

Design Thinking for Educators Toolkit, 2nd Edition, Riverdale Country School, 

New York, USA, and IDEO; 

D-Think Toolkit - Design Thinking Applied to Education and Training, 

desenvolvido por Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja Oraviita 

(Este kit de ferramentas foi desenvolvido como parte do projecto "D-THINK - 

Design Thinking Applied to Education and Training" co-financiado pelo 

Programa Erasmus+, Parcerias Estratégicas, Cooperação e Inovação e o 

Intercâmbio de Boas Práticas (Key Activity 2, project number 2014 1 PT01 

KA200 001075)); 

Prototyping our Future, Social Labs for a Sustainable, Regenerative, & 

Thriving Future desenvolvido por Ana Carolina Rodrigues, Joshua Cubista, & 

Rowan Simonsen; 

Social Innovation lab Field Guide, Creativity books, creativity techniques, 

desenvolvido por Ben Weinlick and Aleeya Velji; 

Social Innovation Lab Guide, Waterloo Institute for Social Innovation and 

Resilience from Waterloo University, Canada, desenvolvido por Westley, 

Frances; Laban, Sam; Rose, Cheryl; McGowan, Katharine; Robinson, Kirsten; 

Tjornbo, Ola and Tovey, Mark; 

Social Innovation Toolkit 2018 European Social Innovation Competition 

desenvolvido por Kennisland, Nesta; 
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The Field Guide to Human-Centered Design Kit, 1st Edition, by IDEO.org; 

The Rise of The Prototyping Paradigm Complex Social Challenges, The Impulse 

to Help, How It Fails and How It Can Succeed Again, desenvolvido por Zaid 

Hassan; 

Vídeo: “Prototyping Social Innovations”, desenvolvido por Philip COLLIGAN, 

Social Innovation Advisor to the UK Government + Executive Director, 

Innovation Lab of Nesta (UK) 

https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98
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6.2.4  Sessão 5: Testar soluções  
 

METODOLOGIA  Seguindo a abordagem metodológica passo a passo apresentada neste kit, para 

a implementação dos Laboratórios Sociais, este plano de sessão reporta-se ao 

4º passo de implementação. Nesta fase, já identificou o desafio que será 

abordado no contexto do Laboratório Social, tendo identificado também 

indivíduos e grupos alvo a abranger. Após análise e discussão de possíveis 

soluções é então tempo de as testar. 

A implementação de uma solução é parte de um processo no qual terá a 

oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o tema e respetivas 

especificidades e, desta forma, reforçar o seu conhecimento relativamente a 

formas de atuar em situações semelhantes. 

Trata-se, por isso, de um processo de avaliação contínua, cujos resultados irão 

ser integrados na cadeia de desenvolvimento de soluções. Neste sentido, o 

processo nem sempre é sequencial, podendo ser repetido tantas vezes quantas 

as soluções têm de ser testadas para que produzam resultados convincentes. 

Este processo de ajustamento é efetuado tendo por base ciclos, o que favorece 

o remodelar da solução de uma forma dinâmica, no contexto do Laboratório 

Social. 

Soluções desenvolvidas neste formato não são vistas como sendo uma resposta 

final a uma situação crítica, mas como uma ação/método entre outros, a 

explorar e colocar em prática, de modo a compreender de que forma os grupos 

alvo e outros participantes interagem para que, em conjunto, alcancem um 

objetivo comum do Laboratório Social. As soluções testadas podem ser 

observadas, registadas, medidas e finalmente avaliadas de forma global e 

específica, contribuindo para o processo de tomada de decisão relativamente à 

inclusão social. 

Focando no que é realmente importante para os utilizadores finais e grupos 

alvo, esta abordagem permite que a equipa do Laboratório Social reflita sobre 

os desafios e problemas, assumindo uma abordagem mais humana e centra nas 

necessidades reais, essencial para a inclusão social efetiva. O método inovador 

de tomada de decisão por via das plataformas para a inclusão social, promovem, 

portanto, a cooperação entre todos os envolvidos no processo de criação e 

implementação de soluções inovadoras, de uma forma inovadora e 

democrática. 

As atividades que podem ser úteis para testar soluções desenhadas 

conjuntamente no contexto do Laboratório Social pode, por isso, contribuir 

para ultrapassar os desafios que as equipas de inclusão social enfrentam, 

aumento o respetivo impacto, por via de envolverem um maior número de 

interessados, oriundos de diferentes áreas de intervenção. 

A avaliação recolhida após as soluções serem testadas é crucial para o processo 

de desenvolvimento e validação. 

Nesta sessão, são três as ferramentas que se disponibilizam às Autoridades 

Locais, essencial para que a sua equipa teste as soluções no Laboratório Social. 

A primeira atividade apoiará a equipa na definição de um conjunto de 

critérios para a avaliação de uma solução de sucesso, essencial para o 

desenvolvimento do protótipo e, o consequente aumento de conhecimento da 

equipa. A atividade permite que a equipa do Laboratório Social reflita sobre 

como pretendem avaliar o impacto da solução. 
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A segunda atividade é o mapa mental, que tem como objetivo explorar os 

diferentes aspetos e realidade dos protótipos que se pode tornar solução e 

permitir a troca de informação de diferentes perspetivas dos diferentes atores. 

Um mapa mental é uma representação gráfica de ideias e conceitos. É uma 

forma criativa e lógica de efetuar anotações avançadas recorrendo a símbolos, 

cores, formas mentais, palavras, linhas e imagens. Além de ajudar a estruturar 

a informação de uma forma mais clara e identificar as causas de forma mais 

aprofundada, também ajuda a analisar dados de forma abrangente e é 

divertido. O mapeamento mental é uma técnica que: 

• Aumenta a criatividade (incluindo a capacidade de criar representações 

estruturais alternativas) 

• Favorece a resolução de problemas o trabalho em equipa 

• É de simples implementação e manutenção 

• É flexível 

• Permite cobrir uma cobertura de temas mais ampla 

• Permite integrar toda a informação num único local 

• Possibilita a marcação de diferentes áreas de diferentes formas de modo a 

ser mais eficiente e atrativo. 

 

A terceira e última atividade proposta é a análise SWOT permitindo às 

Autoridades locais avaliar uma determinada solução de forma mais 

aprofundada e abrangente. A análise SWOT irá permitir que a equipa do 

Laboratório Social identifique os aspetos positivos e negativos da solução 

encontrada. Ao adquirir um conhecimento aprofundado da solução pode 

permitir aprofundar o pensamento estratégico, planeamento e tomada de 

decisão pelos membros da equipa dos Laboratórios Sociais, outras partes 

interessadas e utilizadores dos recursos. Uma análise SWOT será útil para que 

as Autoridades Locais se foquem nas forças, criação ou reconhecimento de 

oportunidades da solução essencial pata a sua utilização no contexto do 

Laboratório Social. 

Permitirá, ao mesmo tempo, que a equipa do Laboratório Social identifique 

possíveis ameaças e defina medidas para evitar ou diminuir o respetivo 

impacto. É um modelo simples e flexível que não possui uma estrutura rígida e, 

portanto, é facilmente adaptado a diferentes contextos. 

As três atividades têm uma duração total de X horas. 

IMPLEMENTAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

Atividade 1 – Definição de critérios para a avaliação de uma solução bem-

sucedida 

Objetivo: Definir um conjunto de critérios para a avaliação de uma solução bem-

sucedida e para medir o impacto da mesma 

 

Implementação: 

• O facilitador desafia os participantes a analisarem o protocolo de 

intervenção, produzido em conjunto na sessão anterior no âmbito da 

atividade de mapeamento com os stakeholders, na Sessão 2. 

• Em grupos, os participantes selecionam as partes interessadas envolvidas 

e são desafiados/as a identificar os valores que a solução testada obteve 

para cada uma das partes interessadas, seguindo as questões que se 

seguem: 

1. O protótipo está a ser utilizado pelos utilizadores para os quais foi 

desenvolvido? 

2. O que é que os utilizadores mais valorizam na solução? 
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O ideal é obter feedback direto dos utilizadores, no que toca a experiência 

que tiveram. 

• Os participantes partilham as suas reflexões em plenário 

• O facilitador orienta os participantes na identificação de indicadores 

relativos a uma solução bem-sucedida. Para tal, os/as participantes 

discutem entre si o que significado de “sucesso” para si. Exemplo de 

indicadores: Espera envolver um número elevado de cidadãos/ãs a 

participar no(s) evento(s)? Que histórias gostaria que professores/as, 

estudantes ou pais contem? 

• O grupo estabelece e acorda com a lista de indicadores de sucesso 

 

Resultado esperado: Critérios e indicadores para avaliação do sucesso da 

solução. 

 

Duração: 40 Minutos 

 

Recursos:  

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala para reuniões com quadro branco e flipchart e com espaço suficiente 

para a mobilidade e interação entre participantes 

• Atividade de desenvolvimento do protocolo de intervenção da sessão 4 

• Atividade de mapeamento de partes interessadas da sessão 2 

 
Atividade 2 – Mapeamento mental de protótipos e respetivas soluções 

Objetivo: Explorar diferentes aspetos e realidades do protótipo; trocar 

informação sobre as diferentes perspetivas das partes interessadas envolvidas 

e identificar um entendimento comum sobre as realidades no protótipo. 

 

Implementação: 

• O facilitador divide os participantes em pequenos grupos (4-6 pessoas) com 

um número equilibrado de membros, se possível, de autoridades locais, 

comunidades escolares e outras partes interessadas. 

• 1 palavra-chave é distribuída por cada grupo (as palavras-chave são 

identificadas previamente pela Autoridade Local e mudarão de acordo com 

o tópico/desafio identificado) e escrita num post-it. O grupo recebe ainda 

uma folha A4. São exemplos de palavras-chave: 

o Enquadramento Político 

o Língua 

o Recursos financeiros 

o Demografia 

o Família 

o Educação  

o Mercado de Trabalho 

o Religião 

o Entre outros 

• Cada equipa é desafiada a escrever 10 questões na folha A4 sobre a palavra-

chave recebida em relação à especificidade da solução (ou protótipo); 

• O facilitador recolhe as questões e os post-it; 

• O facilitador prepara numa folha maior ou folha do flipchart com a palavra-

chave (com o post-it ou escrevendo) no centro e distribuiu-a pelos grupos 
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garantindo que cada grupo recebe uma palavra-chave diferente da que 

utilizaram para colocar as questões; 

• Cada grupo é desafiado a explorar a relação entre a palavra-chave e as 

especificidades da solução (ou protótipo) utilizando um mapa mental e as 

questões preparadas pelos outros grupos para a mesma palavra-chave; 

• Os grupos têm, aproximadamente 40 minutos para preparar os mapas 

mentais. Estes devem ser o mais claros possível e a relação entre a palavra-

chave e o tópico e as questões de apoio devem ser incluídas. Caso esteja 

disponível, um portátil, tablet com acesso à internet e publicações podem 

auxiliar as equipas na pesquisa sobre as diferentes palavras-chave; 

• As equipas são, então, convidadas a partilhar os seus mapas mentais, 

tirando notas dos aspetos que consideram menos claros ou sobre aspetos 

que pretendam esclarecer ou partilhar; 

• Todo o grupo permanece em plenário para uma reflexão conjunto, 

orientada pelo facilitador que vai colocando as seguintes questões: 

o O que é que foi mais fácil: colocar a questão ou identificar as relações 

no mapa mental? 

o Conseguiram colocar todas as questões no mapa mental? O que faltou 

ou o que é que não tem ligação? 

o Foi útil estabelecer os links e o contexto da solução (ou protótipo)? 

o Qual é o aspeto mais interessante do vosso mapa mental? 

Conseguiram identificar informação nova? 

o De que forma podem implementar a informação ou o que 

aprenderam? Foi útil? De que forma? 

o Qual foi o objetivo de colocar outros grupos a identificar questões? 

Foi útil? 

o Quais são as principais conclusões sobre a solução (ou protótipo) que 

retiram das discussões e do exercício de mapa mental? 

• Como alternativa: em vez de colocar questões e focar em apenas um aspeto, 

distribua as palavras-chave por todos os grupos, solicitando-lhes para 

desenvolverem um mapa mental geral. Esta alternativa irá promover uma 

maior compreensão, apesar de ser uma abordagem mais complexa, ideal 

para ser implementada por formadores/facilitadores mais experientes. 

 

Resultado esperado: Um mapa mental comum e entendimento de exploração 

aprofundada de diferentes aspetos da solução (e/ou protótipo) indicando o seu 

impacto, sucesso e limites possíveis. 

 

Duração: 70 Minutos 

 

 

Atividade 3 – Análise SWOT 

Objetivo: Analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma dada 

solução. 

 

Implementação: 

O facilitador desenha os quatro quadrantes no quando branco /flipchart e 

introduz as primeiras duas áreas relativas a uma dada solução (ou protótipo): 

 



 

 
 

61 

 
Figura – Os quatro quadrantes de uma análise SWOT por preencher. 

 

o Forças – O que estamos a fazer bem? Que vantagens temos? De que 

recursos dispomos? O que é que os outros reconhecem como pontos 

fortes da nossa solução? 

o Fraquezas – O que poderíamos fazer melhor? Em que aspetos estamos 

em risco? Entre outros 

• A equipa é desafiada a refletir sobre estas duas áreas e efetuando os seus 

registos e notas; 

• Todos os membros devem contribuir para o preenchimento destes dois 

quadrantes com a orientação e apoio dos facilitadores na leitura em voz alta 

das respetivas notas. Nesta fase, é possível esclarecer eventuais dúvidas ou 

questões que possam surgir, não sendo expectável que haja discussão 8por 

enquanto); 

• O facilitador introduz então, as outras duas áreas: 

o Oportunidades – existe algum aspeto/área/parte interessada que não 

tenha sido explorado/integrada, mas que seja interessante 

explorar/integrar? Existem novas fronteiras que possam ser 

exploradas?  

o Ameaças – Algumas das nossas fraquezas podem vulnerabilizar a 

solução (ou protótipo)? Que aspetos externos ao nosso controle ou que 

não podemos gerir podem bloquear o progresso? 

• Mais uma vez, a equipa é desafiada a refletir sobre estes dois quadrantes 

com o apoio dos orientadores na leitura em voz alta das respetivas notas.  

• O facilitador orienta, então, uma discussão em grupo tendo por base os 

resultados da análise SWOT, utilizando ou adaptando as questões que se 

seguem: 

o O que é que estes resultados nos mostram? 

o Que decisões precisam de ser tomadas? 

o Necessitamos de fazer alguma coisa de forma diferente? 

o De que forma podemos alavancar as nossas forças? 

o De que forma podemos melhorar as nossas fraquezas? 

o Como podemos capitalizar cada uma das oportunidades? 

o Como podemos minimizar cada uma das ameaças? 

o A que é que a equipa necessita de dar seguimento? 

o Pode ser útil partilhar os resultados da análise SWOT com os 

utilizadores para obter a sua perspetiva e feedback? 

 

Resultado esperado: Análise SWOT detalhada da solução para orientar a equipa 

do Laboratório Social. 

 

Duração: 45-60 Minutos 

 

Pontos fortes Fraquezas

Oportunidades Riscos/ameaças

Análise SWOT
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Recursos: 

• Equipa do Laboratório Social 

• Sala para reuniões com quadro branco e flipchart e com espaço suficiente 

para a mobilidade e interação entre participantes 

• Atividade de desenvolvimento do protocolo de intervenção da sessão 4 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO  Para encerrar e avaliar a sessão, o facilitador convida os participantes a 

discutirem e refletirem sobre o entendimento aprofundado das soluções a 

testar. As questões que se seguem são sugestões que podem orientar neste 

passo participativo: 

• Na sua opinião, qual foi o aspeto mais eficaz desta sessão? 

• Na sua opinião, qual foi o aspeto mais inovador desta sessão? 

• Que limites e/ou obstáculos (se houver) existem associadas às atividades 

realizadas? 

• O que acha que poderia ser melhorado? Identifique algumas sugestões para 

melhorar esta sessão. 

RESUMO DA SESSÃO  Testar soluções do seu protótipo pode ser uma fase excitante de desenho do 

projeto. É igualmente uma fase importante para otimizar o seu protótipo. Nesta 

sessão, os participantes tentaram definir, em conjunto, um conjunto de critérios 

para avaliar uma solução bem-sucedida e medir o respetivo impacto. Os 

participantes tiveram ainda a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento 

sobre o protótipo e a solução testada através do desenvolvimento da atividade 

de mapeamento mental, partilhando com a equipa a perspetiva individual 

sobre vários aspetos. Por fim, a equipa analisou os aspetos positivos, fraquezas, 

oportunidades e ameaças da solução (e protótipo correspondente), por forma 

a estar preparada para dar os próximos passos na implementação, e com 

capacidade de reforçar ou ajustar, se necessário, a solução de inclusão social. 

 

É importante lembrar que a recolha de feedback sobre o protótipo – quer a nível 

interno pela equipa do Laboratório Social quer a nível externos através do teste 

com os utilizadores, recolhendo as suas ideias para maximizar a aprendizagem 

adquirida através do teste de protótipos. Recolher, comparar e aprender com 

os resultados obtidos será, de facto, crucial para a sessão final, permitindo à 

equipa do laboratório Social ter uma visão objetiva do laboratório, dos seus 

resultados, aprendizagem e impacto. 

BIBLIOGRAFIA E RECURSOS 
ADICIONAIS  
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Australian Council of Deans of Education. 2005 Teaching tomorrow’s teachers: 
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Barabasch and Watt-Malcolm B 2013 Teacher preparation for vocational 
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Comp. Int. Educ. 43 
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University of New York Press) 

Biggs J and Tang C 2011 Teaching for quality learning at university (England: 

Open University Press) 
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6.2.5  Sessão 6: Recolher resultados   
 

METODOLOGIA  Chegamos à parte final do Laboratório Social, embora não seja, na realidade o 

fim. Efetivamente é possível que os resultados recolhidos na etapa anterior 

(Testar Soluções) não levem à superação do desafio da inclusão social 

identificados na Etapa 1 (Identificação de desafios). O objetivo deste passo é, 

não só permitir que as Autoridades Locais, em conjunto com a equipa do 

Laboratório Social, recolham os resultados relativos ao teste dos protótipos de 

um determinado desafio, mas também e acima de tudo para que todos os 

intervenientes aprendam durante as fases de desenvolvimento de protótipos e 

respetivo teste. Desta forma, diferentes protótipos podem ser observados, 

adaptados e melhorados ou descartados e as aprendizagens que se retirem do 

teste devem ser então integradas num novo protótipo. A necessidade de “tentar 

novamente” (quando um protótipo “falhou” na produção de uma determinada 

solução) deve ser vista como um processo de aprendizagem progressiva e não 

como um sinal de “falhanço”. Aprender tendo por base o que não resultou 

enriquecerá o Laboratório Social com capacidade de discernimento que deve 

ser destacado, em particular se os membros do laboratório mostrarem alguma 

frustração face à necessidade de rever o processo. É precisamente neste ciclo 

do processo, que os testes podem revelar que o protótipo não se adequa e que 

a equipa necessita de redesenhar uma solução que promova mudanças efetivas 

e eficientemente consolidadas. 

O processo de recolha de resultados deve ser efetuado em coletivo (questão de 

deve ser explicitada aos membros do Laboratório Social desde o início do passo 

e, ficando clara a necessidade de envolver as diferentes partes interessadas), 

mantendo, assim, uma sensação ampla de responsabilidade face á plataforma 

de inclusão social, mas também necessária para compreender diferentes 

perspetivas e aprender com os resultados, essencial para alcançar uma 

mudança consistente e consolidada. 

Considerando que muitos dos desafios de inclusão social são complexos e que 

o teste e identificação de soluções são, frequentemente, altamente 

imprevisíveis, recolher resultados e aprender com os mesmos, permitirá que a 

equipa de Laboratório Social compreenda melhor a complexidade de um dado 

desafio, nomeadamente que: compreenda as relações de causa-efeito, que 

diferentes atores influenciam a mudança, que existem limitações económicas, 

entre outros aspetos. Será igualmente fundamental que o Laboratório Social 

aprenda com os resultados de uma solução bem-sucedida. 

A metodologia utilizada neste passo é uma adaptação de “Outcome Harvesting” 

(Wilson-Grau 2015) e está estruturada em 6 passos como identificado na figura 

5 da Secção 4.5. 

 

Passo 1 

A primeira etapa do processo é projetar o "Outcome Harvesting" ou a recolha 

de resultados. Nesta fase, a equipa do Social Lab (secretariado e equipa 

técnica) desenvolve perguntas que orientem o processo. Ao fazer isso, presta 

atenção às necessidades das pessoas diretamente envolvidas no desafio da 

inclusão social. As Autoridades Locais podem implementar uma atividade de 

brainstorming para suscitar as perguntas. Idealmente, isso deverá ser feito com 

toda a equipa do Social Lab presente, uma vez que as diferentes perspetivas dos 

membros e o sentido de organismo provavelmente irão gerar diferentes tipos 

de perguntas. Com base nessas perguntas, a equipa do Social Lab decidirá quais 
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as informações que serão recolhidas, e de quem. Podem também descrever que 

informações serão incluídas nas descrições dos resultados (consulte a Etapa 2). 

No mínimo, essa informação deverá abranger duas coisas: 

  

1. O resultado: em quem o Laboratório Social teve influência ao nível da 
mudança e o quê que mudaram? Isto poderá ser baseado, como ponto de 
partida, nos múltiplos resultados de aprendizagem (principais). Quando e onde 
foi alterado? Que mudanças poderão ser visíveis na escola e nos atores sociais? 
O que tem vindo a ser feito de maneira diferente e significativa? 

2. Contribuição: de que forma a equipa do Social Lab contribuiu para esta 

mudança? O que podem ter feito para influenciar esta mudança?  

 

 

Passo 2 

A próxima etapa será recolher dados e esboçar as descrições dos 

resultados, o que ajudará a equipa do Social Lab a partilhar o que aconteceu e 

aquilo que aprenderam, a fim de permitir mudanças efetivas. Este passo é 

normalmente dividido em duas partes. A primeira parte envolve a revisão da 

documentação existente (como atas, relatórios, avaliações, entrevistas, press 

releases, etc.) e isso pode ser facilitado pelo secretariado do Social Lab, uma vez 

que serão os responsáveis por essa documentação. Esta revisão fornece 

evidências de possíveis resultados para os quais a equipa da plataforma de 

inclusão social pode ter contribuído. Às vezes, os dados iniciais são recolhidos 

de diferentes fontes, incluindo os atores sociais. 

 

 
 
Figure – Template de revisão de documentação 

 

A segunda parte desta etapa é elaborar descrições de cada resultado, com 

qualquer informação associada acordada na Etapa 1 e com base nos múltiplos 

resultados de aprendizagem (principais) (consulte a Figura 4). As descrições 

podem ter diferentes tamanhos e níveis de detalhes, variando de frases simples 

para várias páginas. Assim como a mudança e contribuição da escola, as 

descrições também podem incluir explicações de contexto, a contribuição de 

outras pessoas para o resultado, perspetivas diferentes ou qualquer outra 

informação considerada útil. 

Tipo de 
dados/docum

entação

• ...
• ...

Quais as 
partes 

interessadas 
envolvidas? 

• ...
• ...

Potenciais 
resultados/re

sultados 
relevantes

• ...
• ...

Existiram 
ações de 

acompanham
ento/ novos 
protótipos/ 

soluções?

• ...
• ...

Próximos 
passos 

(possíveis)

• ...
• ...
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Figure –Exemplo de um template para um esboço da descrição 

 

 

Passo 3 

O terceiro passo é destinado às autoridades locais, como membros do 

secretariado, para que estas se envolvam com as escolas para rever as 

descrições preliminares dos resultados. O envolvimento poderá ser feito por 

meio de pesquisas, questionários ou entrevistas. As autoridades locais poderão 

realizar esta etapa, por exemplo, através de um workshop. Nesta fase, 

resultados adicionais poderão ser identificados e escritos nas descrições. 

Quando necessário, as autoridades locais podem solicitar à escola que forneça 

informações adicionais. A equipa do Social Lab também pode consultar outros 

atores sociais (indivíduos, associações etc.), que poderão fornecer informações 

adicionais sobre os resultados. Às vezes, isso envolve entrevistar os 

beneficiários diretos, como estudantes e/ou as suas famílias. Durante esta fase, 

a tarefa da equipa do Social Lab é examinar rigorosamente cada resultado para 

garantir que seja suficientemente específico e coerente. Isso inclui verificar as 

ligações plausíveis entre as ações de prototipagem do Social Lab e o resultado. 

Eventualmente, um conjunto revisto de descrições de resultados será 

desenvolvido. 

  

Passo 4 

O quarto passo é fundamentar os resultados. Durante esta fase, a equipa do 

Social Lab revê as descrições dos resultados e seleciona uma amostra para 

verificá-la. A justificação para isto é aumentar a precisão e credibilidade das 

descobertas. Para verificar as descrições, a equipa do Social Lab pode 

entrevistar um ou mais indivíduos independentes, mas conhecem os resultados 

e as intervenções de mudança. Às vezes, essas entrevistas podem levar a uma 

melhor compreensão dos resultados e da contribuição da equipa do Social Lab. 

 
Passo 5 

O quinto passo é analisar e interpretar os resultados. Nesta fase, a equipa do 

Social Lab agrupa ou categoriza todos os múltiplos resultados de aprendizagem 

(usando o modelo de Múltiplos Resultados de Aprendizagem, apresentado 

abaixo). Isto poderá ser realizado como um exercício participativo com a equipa 

do Social Lab. Se existir um número limitado de resultados, a classificação 

poderá ser amplamente feita à mão. No entanto, para recolhas de resultados 

maiores, ou aquelas classificadas sob critérios multidimensionais, uma base de 

dados poderá ser necessária. Depois das descrições dos resultados serem 

categorizadas, a equipa do Social Lab interpretará as informações e tentará 

responder às perguntas definidas na Etapa 1. Resultados adicionais também 

podem surgir durante esta atividade e podem ser adicionados aos vários 

resultados da aprendizagem. 

Descrição detalhada do resultado 

Resultados aprendidos: 

Importância: 

Contribuição: 
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Figura –Template para o registo dos resultados múltiplos de aprendizagem  

 

Passo 6 

O passo final é aprender com aquilo que foi recolhido, discutir e decidir o 

que fazer a seguir. Durante esta fase, a equipa do Social Lab mantém 

discussões com a escola e outros atores sociais, se apropriado, com base na 

análise e interpretação dos resultados. Portanto, será necessário que o 

secretariado do Social Lab prepare os resultados que surgiram nas 5 etapas 

anteriores. Essas apresentações podem ser partilhadas de diferentes maneiras, 

como por exemplo, ilustrar as várias ferramentas utilizadas em cada etapa (por 

exemplo, modelo de revisão preenchido, descrição de rascunho, resultados de 

entrevistas, vários resultados de aprendizagem, etc.) ou reunir todos esses 

resultados num resumo (documento, PowerPoint, etc.). A equipa do Social Lab 

pode sugerir cursos de ação específicos, com base nos resultados. 

Estas ações podem ser categorizadas da seguinte forma, dependendo da análise 

e interpretação finais dos resultados recolhidos: 

• Desenvolver - adaptar e ou ajustar o protótipo de alguma forma, de 

modo a obter mais feedback do utilizador final, por meio de uma nova 

implementação; 

• Formados para o Piloto - A equipa e stakeholders sentem-se 

suficientemente confiantes para implementar um piloto formal, 

ampliando o âmbito da implementação e a sua duração; 

• Escalar - Os resultados e o feedback dos testes são tão positivos que a 

equipa está pronta para escalar sem testes adicionais, dirigindo-se para 

a implementação ou produção formal (alcançando os “beneficiários 

finais”); 

• Continuar a testar - os resultados dos testes não foram fortes o suficiente 

para concluir a adequação do conceito ou protótipo; 

• Descartar? - A equipa decide que não vale a pena continuar com o 

conceito testado. Nesta última opção, a equipa do laboratório pode 

passar para outro conceito. 

 

As decisões tomadas são anotadas pelo secretariado, adicionadas à 

documentação do Social Lab e partilhadas, se necessário, com outras partes 

interessadas. 

Múltiplos Resultados de Aprendizagem (principais)

Físicos/ 
Digitais

Inclua aqui os 
novos serviços 

e 
infraestrutura

s

Humanos

Inclua aqui as 
principais 

competências 
e capacidades 

adquiridas

Sociais

Descreva de 
que forma a 
confiança e 
cooperação 

aumentaram

Intelectuais

Inclua aqui 

os 
conhecimento

s e nova 
informação 
adquirida

Económicos

Inclua aqui 
novos serviços 

e 
oportunidades 

de negócios

Naturais

Inclua aqui  
ecosistemas e 

serviços
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IMPLEMENTAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

Nesta sessão, as autoridades locais receberão algumas instruções concretas e 

flexíveis para implementar as atividades na fase final dos Laboratórios Sociais, 

nomeadamente, na Recolha de Resultados. 

 

Atividade 1: Brainstorming para estruturar os resultados 

(correspondente à Fase 1 da metodologia de Recolha de Resultados: 

Projetar os resultados) 

 

Objetivo:  

O objetivo desta atividade é estruturar os resultados recolhidos durante o cerne 

do Social Lab, ao prototipar e testar soluções para analisar e aprender com elas 

sistematicamente. Isto é feito através do desenvolvimento de perguntas que 

orientarão o processo. 

A equipa do Social Lab tentará aprender com os resultados do Social Lab, bem 

como com a sua própria contribuição (e outras).  

 

Implementação: 

O facilitador solicita à equipa do Social Lab que pense sobre o resultado, que 
surgirá/emergiu das fases de soluções de prototipagem e teste. Solicita-se à 
equipa do Laboratório Social que faça um brainstorming de ideias e, em seguida, 
gere perguntas específicas em grupos que desejam propor, em relação aos 
resultados. Com base nessas perguntas, a equipa do Social Lab decide quais as 
informações que serão recolhidas e de quem. 
 

Aqui estão alguns exemplos de possíveis perguntas: 

o qual tem sido o efeito coletivo da prototipagem na escola? 

o de que forma os esforços influenciaram a escola? 

o o quê que isso significa para a comunidade escolar?  

 

• Os grupos retornam à sessão plenária para partilhar o seus pensamentos, 

que podem ser anotados numa folha grande ou pequena. O facilitador 

deve fazer anotações sobre o que surgir. As respostas podem ser 

posteriormente agrupadas para maior clareza. 
 

Ao realizar esta atividade, as autoridades locais devem prestar atenção às 

necessidades das pessoas diretamente envolvidas no desafio da inclusão social. 

 

• Os membros da equipa do Social Lab são solicitados posteriormente a 

descrever as informações que serão incluídas nas descrições dos resultados 

(consulte a Fase 2). No mínimo, essa informação deve cobrir duas coisas: 
 

1. O resultado: em quem o Laboratório Social teve influência em termos 

de mudança, e em quê que eles mudaram? Isto pode ser baseado, como 

ponto de partida, nos múltiplos resultados de aprendizagem 

(principais). Quando e onde foi alterado? Que mudança pode ser vista 

na escola e nos atores sociais? O que tem vindo a ser feito de maneira 

diferente e significativa? 

2. Contribuição: de que forma a equipa do Social Lab contribuiu para essa 

mudança? O que fizeram para influenciar a mudança? 

   

A estrutura seguinte pode ser utilizada e/ou adaptada de acordo com as 

perguntas geradas pela dinâmica de grupo do brainstorming: 
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Resultado 1         

Resultado 2         

Resultado 3         

Etc         

Figure – Exemplo de estrutura para recolher e avaliar resultados 

 

Nesta etapa, a equipa do Social Lab poderá também decidir de que forma as 

informações serão agrupadas ou classificadas ao serem analisadas e 

interpretadas (consulte a Fase 5) com base nos múltiplos resultados de 

aprendizagem (principais). Veja a Figura 4, identificada na coluna final do 

gráfico acima. 

 

Resultados esperados:  

• Lista de perguntas para ajudar a recolher e interpretar resultados; 

• Autorreflexão sobre a contribuição da equipa do Social Lab durante a 

implementação do Social Lab; 

• Estrutura para avaliar cada resultado 

 
Duração: 45 Minutes 

 

Recursos:  

• Equipa Social Lab; 

• Sala de reuniões com um quadro branco ou flipchart; 

• Papel de flipchart ou folha A3; 

• Canetas de cores diferentes; 

• Post-it 

• Lista de soluções de prototipagem e de teste (se houver mais que uma) 

• Modelo de estrutura de recolha de resultados  

 

 

Atividade 2: Múltiplos resultados de aprendizagem (correspondendo à 

Fase 5 da metodologia de Recolha de Resultados: Analisar e interpretar) 

 

Objetivos: 

• fornecer orientação sobre como a equipa do Social Lab irá analisar e 

interpretar os resultados do Social Lab; 

• compreender e utilizar múltiplos resultados de aprendizagem como uma 

ferramenta concreta 

 

Implementação: 
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• Na Fase 4 da metodologia de Recolha de Resultados adaptada, a equipa do 

Social Lab ajustará as descrições dos resultados (incluindo a sua própria 

contribuição ao Social Lab), partilhando-as com os stakeholders que são 

externos à equipa. Estes resultados atualizados são o ponto de partida para 

esta atividade; 

• Se necessário, as autoridades locais podem partilhar essas descrições com 

a equipa do Social Lab no início da sessão, para que todos tenham uma boa 

compreensão dos resultados e da sua própria contribuição ao Social Lab. 

Para fazer isso, cópias das descrições completas e abrangentes dos 

resultados são partilhadas entre a equipa; 

• A cada membro da equipa do Social Lab poderá ser solicitado ler um dos 

resultados. A leitura em voz alta promove a escuta ativa, a propriedade e a 

compreensão, entre outras competências; 

• A equipa pode receber de cinco a 10 minutos para quaisquer perguntas ou 

comentários; 

• As autoridades locais partilham o modelo de múltiplos resultados de 

aprendizagem com toda a equipa, projetando-os numa parece (por 

exemplo). Cópias do modelo são impressas em papel A3. Afirma-se que 

outros tipos de resultados não listados podem surgir. Estes podem ser 

adicionados manualmente ao modelo; 

• A equipa do laboratório divide-se em 6 pares ou em pequenos grupos e cada 

um recebe um número de 1 a 6, assim como uma cópia do modelo; 

• O facilitador explica que cada número corresponde a um dos resultados da 

aprendizagem: 1 = físico/digital 2 = humano 3 = social 4 = intelectual 5 = 

económico e 6 = natural; 

• Cada par/grupo encontra um espaço para trabalhar e começa por 

concentrar-se no resultado, que corresponde ao número do grupo. Os 

pares/grupos têm 10 minutos para debater as suas ideias e anotar os tipos 

e exemplos de resultados que surgiram durante o Laboratório Social. 

Anotam-nos no espaço fornecido no modelo de maneira clara. Os exemplos 

devem ser concretos; 

• Após 10 minutos, o grupo deixa o seu modelo e troca no sentido do ponteiro 

do relógio para o modelo de outro grupo, lê o que eles escreveram e 

adicionam/comentam os seus resultados. Têm apenas 5 minutos para fazer 

isso. Após 5 minutos, as autoridades locais solicitam aos pares/grupos que 

rodem novamente, sendo que cada vez é dado um minuto a menos, uma vez 

que já deveria ter sido acrescentado. 

• Para concluir, toda a equipa volta à sessão plenária, cada par/grupo 

apresenta os seus resultados e, de seguida, toda a equipa recebe o tempo 

restante para analisar e responder às perguntas que foram elaboradas na 

Fase 1 da metodologia de Recolha de Resultados adaptada. Responder a 

essas perguntas pode gerar novos resultados, que podem ser adicionados 

às estruturas produzidas durante a sessão. 

 

É tarefa do secretariado reunir todos os resultados numa única estrutura, que 

poderá ser partilhada posteriormente (enviada por email ou apresentada numa 

reunião a seguir, por exemplo) com toda a equipe do Social Lab. 

 

Resultados esperados:  

Estrutura de vários resultados de aprendizagem (mapeamento de que 

mudança/influência ocorreu como resultado do Laboratório Social, onde e 

como). 
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Duração: 60 Minutes 

 

Recursos:  

• Equipa do Social Lab  

• Sala de reuniões ampla com PC e projetor 

• Descrições dos resultados da Fase 4 

• 6 cópias do modelo de Múltiplos Resultados de Aprendizagem impressas 

em papel A3, mais uma cópia para ser projetada 

• Cópias das perguntas geradas na Fase 1  

AVALIAÇÃO DA SESSÃO  No final de cada sessão, é importante ter um momento de reflexão e feedback 

sobre as atividades implementadas para avaliar o que funcionou e o que não 

funcionou, e aquilo que os participantes aprenderam. 

Para esta sessão, é proposta a seguinte atividade (duração estimada de 20 

minutos): 

• Os participantes podem sentar-se ou ficar em duas filas de frente um para 

o outro, certificando-se de que cada pessoa tem uma outra pessoa à frente. 

Também é importante que haja espaço suficiente entre cada par para ajudar 

a falar e ouvir; 

• Peça aos participantes para falar com a pessoa da frente e responder às 

perguntas (veja abaixo) que foram apresentadas e presas anteriormente na 

parede, para que todos possam vê-las; 

• Após 3 minutos, os pares levantam-se e trocam de lugar, para se sentarem 

com outra pessoa. Continuam com o mesmo exercício, tentando 

fazer/responder a uma pergunta anteriormente sem resposta. Isto poderá 

ser repetido quantas vezes forem necessárias ou possíveis; 

• Os participantes formam um círculo e realçam os aspetos mais 

interessantes que surgiram nas suas breves discussões. 

 

Perguntas de avaliação (podem ser adaptadas): 

• O que funcionou e o que não funcionou? 

• O quê que aprendi? 

• Qual é a minha preocupação para as sessões futuras? 

• O que faria diferente para melhorar o Social Lab? 

RESUMO DA SESSÃO  Duas atividades propostas nesta sessão sobre Recolha de Resultados visam 

permitir às autoridades locais ter uma melhor compreensão do que é 

necessário na fase final do Laboratório Social. A primeira sessão tem como 

objetivo ajudar a equipa do Social Lab a concentrar-se no que querem descobrir 

em termos de resultados alcançados, que mudanças e influências (se houver) 

ocorreram. Também lhes permite refletir sobre a sua própria contribuição no 

Laboratório Social. Isto é conseguido através de atividades e discussões guiadas 

de brainstorming, que geram uma lista de perguntas utilizadas para criar 

descrições dos resultados. 

A segunda sessão refere-se à Fase 5 na metodologia de Recolha de Resultados 

adaptada, e é onde a equipa do Laboratório irá elaborar resultados concretos 

de aprendizagem. Isso é feito utilizando um método inspirado e vagamente 

baseado no World Café, no qual a equipa do Social Lab trabalha em grupos, 

contribuindo gradualmente para todos os múltiplos resultados de 

aprendizagem. No final desta sessão, a equipa volta às perguntas geradas na 

Fase 1, tentando responder às mesmas e aprender com o que surgiu. Esta 

aprendizagem é finalizada na Etapa 6. 
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6.3 Práticas Inspiradoras 

Nas tabelas abaixo encontra-se uma seleção de práticas, que visam ilustrar e inspirar as autoridades locais na 

criação e execução de plataformas de inclusão social. Existem cinco práticas, uma para cada uma das cinco etapas 

da metodologia, descritas na Seção 4, a saber: Identificar Desafios, Envolver Stakeholders, Discussão e 

Prototipagem, Testar Soluções e Recolha de Resultados. 

 

6.3.1 Identificar desafios 

NOME 
Regulamento de Bolonha relativo à colaboração pública para bens comuns 

urbanos 

PAÍS(ES) Itália 

BACKGROUND 

O Regulamento dos Comuns é uma aplicação do Princípio da Subsidiariedade 

previsto no art.118 da Constituição Italiana, que prevê que as administrações 

públicas devem apoiar os cidadãos no desenvolvimento de iniciativas 

autónomas voltadas para o interesse coletivo. Em 2014, o Conselho da Cidade 

de Bolonha adotou oficialmente o Regulamento sobre a colaboração entre os 

cidadãos e a administração pública em atividades que visam o cuidado e a 

regeneração de áreas comuns urbanas. O regulamento atua como um quadro 

geral no qual cidadãos, indivíduos ou grupos, podem apresentar propostas de 

projetos a serem desenvolvidas espontaneamente, com esforço voluntário para 

as partes envolvidas, colocando competências, recursos e energia à disposição 

do bem coletivo. Tais projetos são disciplinados pelo Regulamento por meio de 

uma série de acordos específicos, denominados Pactos de Colaboração, nos 

quais os cidadãos e a Administração Pública concordam com os termos da sua 

cooperação para a salvaguarda dos bens comuns. Os bens comuns visados pelo 

presente regulamento são espaços materiais como praças públicas, áreas 

verdes ou escolas, bens comuns imateriais, como educação e inclusão social, e 

bens comuns digitais, como aplicações e literacia digital. 

O objetivo deste regulamento pioneiro foi tentar fornecer um quadro jurídico 

para as atividades e projetos que promovessem os bens comuns que 

aconteciam espontaneamente na cidade, geralmente fora, se não em contraste 

com os regulamentos existentes. Ao mesmo tempo, o presente regulamento 

tem a limitação de abordar apenas as situações menos problemáticas de 

colaboração entre stakeholders civis e públicos na promoção dos bens comuns 

urbanos. De facto, a limpeza coletiva de espaços públicos, pinturas de paredes 

ou a criação de móveis de rua têm sido iniciativas valiosas que ocorrem ainda 

mais frequentemente, graças à clareza jurídica em que podem ocorrer, mas são 

pouco problemáticas em termos sociais e políticos. Os Urban Commons, que 

envolvem participações mais altas em termos de propriedade, administração e 

condições económicas, como no caso de edifícios públicos ou mesmo privados, 

não fazem parte do âmbito do Regulamento dos Comuns de Bolonha. 

QUAIS AS PARTES 

ENVOLVIDAS 

(SECRETARIADO E EQUIPA 

TÉCNICA) 

Cidadãos e representantes da administração pública em Bolonha 
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SOLUÇÃO TESTADA 

Existem inúmeros (cerca de 90) projetos piloto que se enquadram em três 

categorias gerais – viver em conjunto (serviços de colaboração), crescer em 

conjunto (co-empreendimentos) e trabalhar em conjunto (coprodução). 

Os projetos da Fase I no ano passado incluíram um jardim-de-infância dirigido 

pelos pais, uma iniciativa de “ruas sociais” e uma cooperativa agrícola urbana. 

No próximo ano, um novo conjunto de projetos de teste da Fase II selecionados 

pelos cidadãos tentará estender o foco dos esforços - possivelmente com 

apartamentos colaborativas e novos tipos de prestação de serviços sociais, 

talvez com novos programas de co-aprendizagem nas escolas públicas e nos 

mercados de bairro. 

RESULTADOS  

Um Regulamento de Bolonha para o Cuidado e a Regeneração do Urbano 

Comum, de trinta páginas, descreve um quadro jurídico pelo qual a cidade pode 

estabelecer parcerias com os cidadãos para uma variedade de propósitos, 

incluindo serviços sociais, inovação digital, criatividade urbana e serviços 

colaborativos. 

Até ao momento, cerca de 30 projetos foram aprovados sob o Regulamento de 

Bolonha. Dezenas de outras cidades italianas estão adaptando a iniciativa de 

Bolonha. Aqui encontram-se alguns exemplos de resultados alcançados: 

 

• Michela Bassi falou do impacto do seu projeto “Social Streets”, que passou 

de uma rede de grupos do Facebook para uma organização sem fins 

lucrativos com um conjunto de projetos tangíveis, incluindo um anúncio ao 

ar livre transformado num quadro de avisos da vizinhança. 

• Veronica Veronesi apresentou o “Reuse With Love”, um grupo de 50 

vizinhos que uniram forças para combater o desperdício e melhorar a vida 

de crianças e pobres. 

• Annarita Ciaruffoli, do Dentro Al Nido (Dentro do Ninho), falou sobre 

como o regulamento estava a ajudar a restaurar as escolas. 

• Stefano Brugnara, presidente da Arci Bologna e porta-voz do Fórum do 

Terceiro Setor de Bolonha, uma associação de organizações sem fins 

lucrativos locais, falou sobre o papel duradouro das organizações sem fins 

lucrativos sob o novo regulamento; que eles não são absorvidos por ele, 

mas podem ser fortalecidos por ele, especialmente se houver transparência 

na sua aplicação. Os seus comentários sugeriram uma preocupação onde as 

organizações sem fins lucrativos seriam enfraquecidas pelo regulamento. 

• Giovanni Ginocchini, do Centro Urbano de Bolonha, comentou sobre a 

transformação urbana do ponto de vista físico, incluindo o combate aos 

grafites, a renovação dos famosos arcos da cidade, a iluminação verde nos 

espaços públicos e a melhor habitação social. 

(http://www.shareable.net/blog / Bolonha-comemora-um-ano-de-um-

negrito-experimento-em-comum-urbano). 

 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf 

http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning 

LIÇÕES APRENDIDAS 

O Regulamento de Bolonha incentiva o que o professor Christian Iaione, da 

Universidade LUISS em Roma, chama de "regulamentos de incentivos" - um 

"paternalismo libertário" que usa políticas para incentivar (mas não exigir) a 

que as pessoas façam melhores escolhas (por exemplo) para economizar o 

suficiente para a reforma, comam alimentos mais saudáveis e respeitem o meio 

ambiente. 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf
http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning
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O regulamento também incentiva o "contar a cidade" - um processo que 

reconhece as relações "geo-emocionais" das pessoas com os espaços urbanos 

na elaboração de regras para gerir esses espaços. 

Isso aumenta a importância das técnicas de "service design" para atender às 

necessidades. Assim, ferramentas de informação e de redes, formação e 

educação, pactos e iniciativas de colaboração e medição e avaliação de impacto, 

tornam-se mais importantes. 

Além disso, políticas relacionadas a bens comuns são uma maneira de explorar 

os talentos e o entusiasmo de uma nova classe social emergente - cidadãos 

ativos, inovadores sociais, fabricantes, criativos, profissionais de economia 

compartilhada e colaborativa, designers de serviços, especialistas em 

cotrabalho e coprodução e designers urbanos. As estruturas convencionais de 

governo não podem efetivamente obter ou organizar as energias dessas 

pessoas. Pensar na "cidade como plataforma aberta" funciona melhor. 

WEBSITE http://labgov.city/ 

 

 

6.3.2 Envolver stakeholders 

NOME Projeto “Laboratório KoSi”  

PAÍS(ES) Alemanha (nas cidades de Dortmund e Wuppertal) 

BACKGROUND 
Falta de trabalho colaborativo em problemas sociais, ecológicos e 

económicos. O objetivo é moldar o percurso das cidades em direção a uma 

sociedade urbana sustentável. 

QUAIS AS PARTES 

ENVOLVIDAS 

(SECRETARIADO E EQUIPA 

TÉCNICA) 

Secretariado: O município de cada cidade, com o apoio do Ministério Federal 

de Educação e Pesquisa (Federal Ministry of Education and Research – BMBF). 

Equipa técnica: Stakeholders inseridos no campo da política, administrações 

municipais, empresas e sociedade civil 

SOLUÇÃO TESTADA 

A fase de teste está atualmente em desenvolvimento. Estes dois laboratórios 

sociais utilizam abordagens experimentais-reais como exemplos para 

investigar a contribuição que os laboratórios SI locais podem fornecer, como 

sendo novos modelos de cooperação, assim como para apoiar infraestruturas 

entre administração e sociedade civil. 

RESULTADOS 

Como mencionado anteriormente, os dois laboratórios sociais estão 

atualmente em fase de testes, portanto, é difícil ver os resultados numa fase 

tão inicial. No entanto, é importante ressaltar que os dois laboratórios focam-

se em enfrentar os desafios sociais identificados no seu ambiente local. 

LIÇÕES APRENDIDAS 

A metodologia dos laboratórios KoSI baseia-se em três aspetos, apresentados 

de seguida: 

1. Cada laboratório atua como uma organização (instauração, recursos, 

marcos, domínio) 

2. Cada laboratório é tratado como um método (tópicos, ferramentas, 

impacto) 

3. Cada laboratório precisa de pessoas e redes importantes para obter a 

colaboração entre os setores e a conexão entre as partes interessadas. 

 

http://labgov.city/
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Os laboratórios KoSI são excelentes estudos de caso, pois representam as 

qualidades e os valores do projeto SOCI@LL. A metodologia ou o processo dos 

laboratórios KoSI é elaborado com base num problema complexo que as 

cidades enfrentam com o objetivo de testar diferentes soluções para trazer a 

mudança. Além disso, os laboratórios da KoSI reúnem um grupo 

multifacetado de stakeholders num esforço para envolve-los pessoalmente 

com as suas necessidades ou com o desafio social que enfrentam. Todos estes 

aspetos dos laboratórios KoSI são também componentes-chave para os 

laboratórios sociais que serão executados na estrutura do SOCI@LL. 

WEBSITE http://www.kosi-lab.net/ 

 

 

6.3.3 Discussão e Prototipagem  

NOME Grove 3547 

PAÍS(ES) 
Chicago, EUA 

BACKGROUND 

Chicago foi reconhecida como uma cidade em profunda crise e a cidade mais 

segregada nos EUA, associada a décadas de corrupção e desinvestimento 

sistemático, resultando numa cidade destruída pelo racismo estrutural. 

Portanto, o objetivo do Grove 3547 era enfrentar os muitos desafios 

enfrentados pelos habitantes de Chicago. 

O principal desafio no qual a Grove se concentrou foi: Como podemos 

trabalhar juntos para apoiar os jovens em Chicago a desenvolver meios 

de subsistência resilientes? 

QUAIS AS PARTES 

ENVOLVIDAS 

(SECRETARIADO E EQUIPA 

TÉCNICA) 

O Secretariado da Grove era um órgão constituído encarregado de 

operacionalizar e entregar o Grove3547. 

A Equipa do Laboratório 3547 da Grove compreendeu 36 indivíduos de uma 

secção transversal da sociedade, reunidos para enfrentar o Desafio 

identificado. 

5 sub-equipas (equipas de prototipagem) foram formadas pelos 36 membros 

da equipa de laboratório. Estas equipas co-projetaram novas iniciativas ou 

protótipos que impactaram diretamente o desafio. 

 

Processo de Seleção de Participantes 

O objetivo do Grove era reunir diversos participantes para trabalhar em 

equipa. Tinham em mente que o conjunto de participantes deveria ser 

caracterizado por: 

- Diversidade horizontal - incluindo pessoas de diferentes setores da 

sociedade (governo, sociedade civil e comunidade empresarial). 

- Diversidade vertical - incluindo pessoas de todos os níveis de poder e 

posição institucional dentro do sistema social (líderes de grandes 

instituições, residentes e pessoas diretamente impactadas pelos desafios). 

 

Ao selecionar os participantes utilizaram diferentes táticas para convocar a 

as equipas. 

• Convites diretos: para indivíduos e organizações. 

http://www.kosi-lab.net/
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• Alcance: alcançando líderes e organizações e questionando quem 

deveria estar lá para apoiar o projeto e em que papéis e competências. 

• Panfletos e compromisso direto: incentivando as pessoas a 

inscreverem-se diretamente. 

• Divulgação digital: um formulário de inscrição online foi disponibilizado 

e partilhado através das redes sociais, solicitando às pessoas que se 

inscrevessem 

• Networking: falar com todos os participantes, referindo que sabiam o 

trabalho que eles realizavam. 

• Design de laboratório inclusivo: projetaram o Social Lab para incluir 

várias participações. Se alguém não estivesse disponível para um 

compromisso total, existiam diferentes formas de apoiar as equipas de 

prototipagem. 

SOLUÇÃO TESTADA 

5 Sub-equipas (equipas de prototipagem) testaram as seguintes soluções: 

 

Equipa 1 - Ponte Bronzeville 

A equipa trabalha para a criação de espaços e oportunidades para jovens 

artistas em Bronzeville aprofundarem as suas competências e desenvolverem 

meios de subsistência criativos. Duas ideias foram testadas: 

- Um estúdio de gravação pop-up para que jovens músicos possam ter um 

espaço para aperfeiçoar o seu som e traduzir as suas competências em 

produtos acabados, singles e álbuns. 

- Um espaço de artes visuais que fornece um espaço de estúdio, formação e 

materiais para jovens artistas que queiram aperfeiçoar os seus ofícios numa 

profissão. 

 

Equipa 2 - Bronzeville ao vivo 

Foram realizados uma série de eventos para juntar jovens e organizações 

comunitárias e entrar em contato com os seus pensamentos e sentimentos 

mais ricos e profundos sobre o que é necessário nas suas comunidades. 

 

Equipa 3 – A voz do Bronzeville 

Foram organizados uma série de encontros na comunidade de Bronzeville. O 

foco era envolver os jovens, recolher dados e criar algo para os mesmos 

(jardim urbano/estúdio de som móvel/galeria de arte pública). 

 

Equipa 4 – Chat Bronzeville  

Foi descoberto que uma barreira significativa dificultava meios de 

subsistência resilientes para os jovens, e era uma desconexão entre a sua 

história e o significado cultural da comunidade. 

A equipa teve como objetivo ajudar a estabelecer a ligação por meio da 

imersão em património/cultura, além de ferramentas tecnológicas e de 

narrativas digital. 

 

Equipa 5 - Justiça/Só nós 

Trabalhava-se para marcar uma reunião inicial com jovens e a polícia local,  

num local comunitário de modo a criar uma base para um espaço seguro para 

a comunidade participar ativamente e assumir a responsabilidade por um 

Bronzeville seguro.   
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RESULTADOS 

O exemplo de Grove demonstra que alianças de diversos atores podem 

efetivamente unir-se para enfrentar os muitos desafios à vista pelos 

moradores de Chicago. 

Os resultados do The Grove foram as 5 equipas e os seus protótipos, e o valor 

e os relacionamentos resultantes do seu trabalho. As equipas do Grove 3547 

estavam a trabalhar em programas de orientação, espaços de arte e música, 

centros de justiça restaurativa que realizavam diálogos entre jovens e 

polícias, e projetos de liderança juvenil, capacitando os jovens a estabelecer e 

executar os seus projetos e programas. 

 

CAPITAL HUMANO - Principais Resultados: 

Participação no laboratório - 32 participantes na formação em entrevistas 

de diálogo Grove3547 

Formação para entrevistas em diálogo - um workshop de 1 dia para formar 

funcionários e outros membros da equipa local em como conduzir entrevistas 

de diálogo longas 

Como projetar uma masterclass de laboratório social - um workshop de 2 

dias que visa fornecer uma introdução sobre como os laboratórios sociais são 

projetados para obter o impacto máximo. 

Masterclass “Chicago Inclusivo” - uma masterclass de 3 dias sobre como 

projetar laboratórios sociais para as organizações parceiras que fazem parte 

da proposta do “Chicago Inclusivo”. A masterclass resultou num projeto de 

laboratório v1.0 para as áreas de domínio focadas na licitação. 

 

CAPITAL SOCIAL - Principais resultados: 

Entrevistas de diálogo profundo - As entrevistas de diálogo profundo são 

entrevistas biográficas de formato longo que geram confiança num período 

muito curto de tempo (2-3 horas) e, portanto, são mais valorizadas do que 

uma única atividade de envolvimento em grupo. 

Jantares e pequenos-almoços com stakeholders - promover e socializar o 

laboratório dentro do ecossistema mais amplo de Chicago. 

Campanha de convocação da l3 Eventeurs - A I3 Eventeurs é uma agência 

de comunicações sediada em Chicago, contratada para desenvolver a marca e 

a identidade visual do Grove3547. Como parte do seu trabalho, conduziram 

uma extensa pesquisa com influenciadores e stakeholders locais para ajudar 

a encontrar e determinar a lista restrita de candidatos a laboratórios. 

 

CAPITAL INTELECTUAL - Principais resultados: 

Chicago divergente - A pesquisa identificou os principais desafios sociais de 

Chicago através da revisão de relatórios de notícias e pesquisas académicas. 

Chicago/Relatório de síntese de entrevistas - Este relatório reúne as vozes 

das 42 entrevistas de diálogo realizadas durante a fase de pré-condições. 

Temas e histórias comuns foram escolhidos para fornecer uma imagem de 

Chicago para esses indivíduos, amigos, famílias e redes. 

Mapa de stakeholders - Uma representação visual das ligações entre as 

partes interessadas no sistema de Chicago. 

Conteúdo em vídeo da Grove - Os vídeos tinham como objetivo documentar 

o laboratório e contar a história para a comunidade em geral 

Documento sobre como lidar com desafios complexos - Zaid Hassan 

produziu um documento para um jantar de stakeholders sobre estratégias 

para lidar com desafios complexos. 
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LIÇÕES APRENDIDAS 

Etapas da metodologia Social Lab aplicada pela Grove 3547 

 

FASE I: DEFINIR O DESAFIO E AVALIAR A PRONTIDÃO DO LABORATÓRIO 

O desafio do laboratório foi definido juntamente com as pré-condições. 

FASE II: PROJETO ESTRUTURAL E PREPARAÇÃO DE RECURSOS  

Foi proposta a estrutura e o cronograma inicial do laboratório. Os 

stakeholders foram convidados, a Equipa de Entrega e o Conselho de 

Governadores foram formados. Infraestruturas de informação, avaliação e 

comunicação foram estabelecidas. 

FASE III: CONVOCATÓRIA E RECRUTAMENTO 

O projeto do laboratório foi finalizado: Stakeholders, Parceiros, Website. 

FASE IV: PRÉ-LANÇAMENTO 

Os participantes do laboratório foram selecionados e confirmados. Um 

projeto inicial de aprendizagem de estúdio foi concluído. A equipa facilitadora 

e os participantes do laboratório foram preparados. Local, restauração e 

logística de materiais foram concluídos. 

WORKSHOP DE INICIAÇÃO 3 - 5 DIAS 

O estúdio inicial estabeleceu maneiras de trabalhar em conjunto. As jornadas 

de aprendizagem aprofundaram a compreensão dos participantes do Desafio 

do Laboratório. Os participantes estabeleceram equipas de prototipagem 

com base nas necessidades e interesses. As equipas concordaram em como 

testar protótipos e como trabalhar em conjunto no próximo passo. 

PASSO 1 - VERSÃO 1.0 / ESTÚDIO 1 MÊS / 5 HORAS POR SEMANA PARA 

PARTICIPANTES 

Os participantes testaram e obtiveram feedback sobre a ideia do protótipo 

com possíveis utilizadores/beneficiários finais. As equipas receberam apoio 

técnico, conforme necessário. Relatórios e avaliações iniciais foram 

produzidos. 

ESTÚDIO 1 | 2 - 3 DIAS 

As equipas de prototipagem reuniram-se e reviram os comentários do Passo 

1. Partilham o progresso em todo o laboratório e decidem se dinamizam, 

mantém ou interrompem o seu protótipo. As equipas partilharam 

experiências, aprendizagens, recursos e enfrentaram desafios. As equipas 

planeiam o seu próximo Passo e como testar o seu primeiro protótipo ao vivo. 

PASSO 2 - VERSÃO 2.0 / AO VIVO 1 MÊS / 5 HORAS POR SEMANA PARA 

PARTICIPANTES 

Os participantes testam protótipos ao vivo com utilizadores finais. As equipas 

recebem suporte técnico, conforme necessário. Relatório do Estúdio 1 

concluído. 

ESTÚDIO 2 | 2 - 3 DIAS 

Convidados externos selecionados ouviram experiências de equipas de 

prototipagem e os seus protótipos ao vivo da Versão 2.0. Equipas e 

convidados forneceram feedback e formação e decidiram as próximas etapas 

com cada protótipo. A capacidade e o desenvolvimento de competências 

ocorreram conforme necessário nas equipas e em todo o laboratório. As 

equipas planearam o Passo 3 e os testes finais para o Ciclo de Laboratório. 

PASSO 3 - VERSÃO 3.0 / AO VIVO 1 MÊS / 5 HORAS POR SEMANA PARA 

PARTICIPANTES 

Os participantes testaram protótipos ao vivo com utilizadores finais. As 

equipa receberam apoio técnico, conforme necessário. Relatório do Estúdio 2 

concluído. 
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ESTÚDIO 3 | 2 - 3 DIAS  

As equipas apresentaram os resultados do protótipo “final” / Versão 3.0 aos 

stakeholders externos e utilizadores finais. Feedback, formação e decisões 

finais sobre a continuação dos protótipos no próximo Ciclo de Laboratório 

foram feitas. As equipas concluíram o Ciclo de Laboratório e prepararam-se 

para o período entre ciclos. 

REVISÃO DO CICLO | 1 - 2 SEMANAS  

Revisões e relatórios de aprendizagem concluídos pela Equipa de Entrega. 

Avaliação final e ROI. Comunicação dos resultados do Ciclo de Laboratório 

com o ecossistema do laboratório. Relatório do Estúdio 3 concluído. 

WEBSITE 
https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/ 

https://www.grovearchive.org/ 

 

 

6.3.4 Testar soluções  

NOME 
Rede de Liderança e Inovação para Crianças (Leadership and Innovation 

Network for Children – LINC) 

PAÍS(ES) África do Sul 

BACKGROUND 

A LINC é uma rede de múltiplos stakeholders, ao longo de vários anos, em 

larga escala, com o objetivo de longo prazo de melhorar a quantidade e a 

qualidade dos cuidados para milhões de crianças sul-africanas órfãs ou 

vulneráveis ao HIV/AIDS. 

Criada em 2007, e com base na abordagem do Social Labs, a LINC abriu novos 

caminhos em ideias de diálogo, colaboração e inovação. 

Em 2007, o laboratório foi convocado pelos parceiros da Reos 

(www.reospartners.com), uma empresa social internacional que ajuda as 

pessoas a avançar juntas nos seus problemas mais impactantes e intratáveis. 

Projetam, facilitam e orientam processos que permitem que as equipas de 

stakeholders - mesmo aquelas que não entendem, não concordam ou confiam 

uma na outra - progridam nos desafios mais difíceis. 

Hoje, o LINC oferece eventos que promovem a aprendizagem, networking e 

colaboração; coaching individual e em grupo; iniciativas de inovação; e uma 

rede social e portal online. 

QUAIS AS PARTES 

ENVOLVIDAS 

(SECRETARIADO E EQUIPA 

TÉCNICA) 

O primeiro “Laboratório de Inovação” foi dirigido pela Reos, em conjunto com 

60 figuras-chave no setor infantil da África do Sul: funcionários seniores de 

departamentos governamentais importantes, chefes das principais 

organizações da sociedade civil ativas para crianças, diretores de 

responsabilidade corporativa em algumas das maiores empresas do país e 

universidades importantes, dadores internacionais e líderes comunitários. 

Hoje, o LINC atende cerca de 100 bolseiros no setor. 

SOLUÇÃO TESTADA 

Capacitar os líderes do setor infantil a pensar sistematicamente e colaborar 

proactivamente; mudar planos institucionais no setor para melhorar a 

coesão, colaboração e coordenação; criar oportunidades para os líderes e 

para as suas organizações inovarem e criarem soluções. 

RESULTADOS 

O trabalho contínuo e sistêmico das equipes de inovação e do grupo como um 

todo culminou em cinco áreas de foco e iniciativas correspondentes: 

 

https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/
https://www.grovearchive.org/
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1. Liderança e capacidade no governo local 

Esta equipa de inovação trabalhou para construir a liderança e a capacidade 

de respostas efetivas. 

2. Capacidade comunitária 

Esta equipa de inovação trabalhou para criar capacidade dentro de 

organizações comunitárias e ONGs. Prototipou modelos inovadores de 

atendimento e novas formas de expandir o acesso a recursos de assistência 

social. 

3. Coordenação dos dadores e fluxos de financiamento 

Os participantes inovaram novas formas de medir e demonstrar o impacto 

dos esforços do bem-estar infantil e trabalharam para elevar o perfil global 

da questão. 

4. Organização do setor infantil 

Esta equipa de inovação trabalhou para criar uma melhor colaboração de 

sistemas entre o Departamento de Desenvolvimento Social da África do Sul, 

ONGs locais, financiadores e empresas locais. 

5. Um banco de dados abrangente 

Este grupo técnico trabalhou para melhorar a monitorização e as informações 

sobre o sistema de assistência social e os seus clientes, de modo a mapear 

melhor onde a ajuda e o apoio eram mais necessários. 

LIÇÕES APRENDIDAS 

A abordagem adotada é a de cultivar a liderança de modo transitório: a 

capacidade de construir confiança. A ponte de liderança é um estilo de 

liderança praticado por indivíduos e organizações eficaz para desenvolver 

confiança e colaboração entre diversos stakeholders para enfrentar desafios 

sistémicos. 

Construir uma ponte sobre liderança requer trabalho interno para aumentar 

a autoconsciência, competências de análise de questões sociais, como 

pensamento sistémico e uma alta capacidade de colaboração. 

 

Trabalho interno: 

• Aumentar a consciência de si, dos outros e do sistema maior 

• Alinhar intenções individuais para uma ação autêntica 

 

Desenvolvimento de competências: 

• Aprender a usar ferramentas comprovadas para analisar problemas sociais 

sistemicamente 

• Empregar estratégias para desenvolver confiança entre stakeholders que 

normalmente não trabalham juntas 

 

Colaboração: 

• Trabalhar com os principais stakeholders para promover recursos e ações 

coletivas 

• Construir relacionamentos sustentáveis que possam levar a parceria mais 

longe 

WEBSITE https://www.synergos.org/linc 

 

 

https://www.synergos.org/linc
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6.3.5 Recolher resultados  

NOME “Os Laboratórios Wānanga” por Lifehack 

PAÍS(ES) Nova Zelândia (Aotearoa) 

BACKGROUND 
O laboratório foi criado para analisar o bem-estar e a saúde mental de jovens 

em Aotearoa, Nova Zelândia 

QUAIS AS PARTES 

ENVOLVIDAS 

(SECRETARIADO E EQUIPA 

TÉCNICA) 

Em 2014, a Lifehack convidou 20 jovens de todo o país para um programa 

residencial intensivo de cinco semanas, num período integral, conhecido 

como “Bootcamp de Inovação Social”. 

SOLUÇÃO TESTADA 

O programa teve como objetivo capacitar os participantes em competências 

e técnicas do século XXI, desde design, inovação, empreendedorismo e ciência 

do bem-estar. Os participantes formaram equipas e construíram os seus 

primeiros protótipos de novas intervenções tecnológicas para o bem-estar 

dos jovens. As soluções testadas focaram-se em estratégias preventivas de 

autocuidado, respostas informais da comunidade e atenção primária. 

RESULTADOS 

Durante dois anos de funcionamento, a Lifehack focou-se em desenvolver a 

motivação, capacidade e oportunidade para as pessoas trabalharem no bem-

estar dos jovens e construir uma comunidade envolvida. Estes fatores são 

essenciais para permitir um maior trabalho sobre bem-estar dos jovens na 

Nova Zelândia. 11 programas diferentes de catalisador e suporte foram 

desenvolvidos pela Lifehack. 

LIÇÕES APRENDIDAS 

A importância de desenvolver uma “História de Impacto para um Laboratório 

Socia” utilizando o vídeo como um meio. É possível consultar os resultados e 

a avaliação de cada programa de suporte individual no Relatório de Impacto 

da Lifehack 2013-2015 (veja o link abaixo). 

WEBSITE https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/ 

 

 

 

 

https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/
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