SAIBA MAIS SOBRE NÓS!
Website do projeto:
http://wholeschoolsociallabs.eu
Laboratório Social Virtual: https://lab-social.eu/
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FERRAMENTAS DE
ORIENTAÇÃO

FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO PARA
PLATAFORMAS DE INCLUSÃO SOCIAL
(Laboratórios Sociais)
Inseridas
no
“Toolki t
para
Autoridades
Locais ”
co mpreendem do cumentos de suporte para as autoridades
lo cais cria rem, promo vere m e manterem platafor mas
trans versais de inclusão social com base num método
e me r gent e e inovador – Laborat órios de Inclusão Social

O que é um Laboratório Social?
U ma co munidade de práti ca/rede/grupo co mposta/o por
diferentes par ticipantes que partilham experiências e
co laboram para responder a desafios e proble mas so ciais,
nomeada mente at ravés do desenho e teste de soluções. Os
Laboratórios Socia is são cada vez mais usados como
e s t rat égia para a bordar pr obl emas s oci ais compl exos.
U m Laboratór io Socia l pode ser iniciado, por exe mplo, por
uma autoridade lo cal (Câma ra Municipal ) ou por uma
organiza ção lo cal /setoria l. O pro motor do Laboratório
So cial junta di versos setores da sociedade local, reúne-os
e utiliza os seus conhecimentos e capacidades para
e n cont rar s oluções para o s desafios l ocai s em equipa.
Pr i n ci p a i s f a s e s d a me t o d o lo g i a d o La b o r a tó r i o
S o ci a l :
Identificar
desafios

Identificar e
envolver
stakeholders

Testar
soluções

Elaborar
protótipos

Recolher
resultados

Tranformar
para a
inclusão
social

Os Laboratórios So ciais baseia m-se em 3 p rincipais
co mp onentes:

1. Co mponen te so cial: par ticipação
de
st akehol ders de d iferent es setor es da sociedade.

vários

2. Co mponen te exp erimental: abordagem iterati va
aos desafios atra vés da prototipagem contínua e gestão
d e u m portfólio d e soluções cocriadas.

3. Co mponen te sistémica: Foco na natureza sis témica
dos proble mas e soluções possí veis, abordando as
ca u sas do f enómeno e m análise.

QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS DE
ORIENTAÇÃO?
As ferramentas de orientação para plataformas de inclusão social
são compiladas no “Kit de Ferramentas para Autoridades Locais
sobre como criar, promover e manter plataformas transversais para
a Inclusão Social”. Este inclui:
ABORDAGEM METODOLÓGICA PASSO-A-PASSO PARA OS
LABORATÓRIOS SOCIAIS
Documento de apoio à criação e gestão de
um Laboratório Social. Este inclui:
Apresentação da
Laboratórios Sociais

metodologia

dos

Ações preparatórias para construir um
Laboratório Social e criar a equipa técnica

Metodologia passo-a-passo para a
implementação de uma plataforma de
Inclusão Social – Laboratório Social
Dicas de sustentabilidade e práticas
inspiradoras de diferentes Laboratórios
Sociais
RECURSOS DE APOIO

Os anexos da “Abordagem metodológica
passo-a-passo dos Laboratórios Sociais”
incluem vários recursos de apoio, como
listas de verificação, procedimentos de
planeamento, planos de sessão para
colocar os laboratórios sociais em prática,
etc.
6 PowerPoints prontos a utilizar na
implementação
das
sessões
dos
Laboratórios Sociais. Cada apresentação/
sessão corresponde a um passo/fase da
metodologia dos Laboratórios Sociais.

Estas ferramentas de orientação estão dis poníve is para down load n o site do
SOCI@LL em inglês, grego, italian o, polaco e portu guês. O hu b on line SOCI@LL
inclui um f órum de dis cussão para facilitar as dis cussões en tre os part icipantes do
Laboratório Social.

CURSO: «ESTRATÉGIAS, FERRAMENTAS E MÉTODOS PARA
CRIAR, ANIMAR E MANTER PLATAFORMAS TRANSVERSAIS PARA
A INCLUSÃO SOCIAL»
Um programa de capacitação sobre como
usar as ferramentas de orientação para
plataformas de inclusão social está disponível
no site do SOCI@LL. Este programa visa
preparar e outros stakeholders para iniciar e
usar os Laboratórios de Inclusão Social para
abordar os desafios locais.

