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Inseridas no “Toolki t para Autoridades Locais ”

co mpreendem do cumentos de suporte para as autoridades

lo cais cria rem, promo verem e manterem plataformas

transversais de inclusão social com base num método

emergente e inovador – Laboratórios de Inclusão Social

FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO PARA 

PLATAFORMAS DE INCLUSÃO SOCIAL 

(Laboratórios Sociais)

O que é um Laboratório Social?

Uma co munidade de práti ca/rede/grupo co mposta/o por

diferentes participantes que partilham experiências e

co laboram para responder a desafios e problemas so ciais,

nomeadamente através do desenho e teste de soluções. Os

Laboratórios Socia is são cada vez mais usados como

estratégia para abordar problemas sociais complexos.

Um Laboratór io Socia l pode ser iniciado, por exemplo, por

uma autoridade lo cal (Câmara Municipal ) ou por uma

organização lo cal /setoria l. O pro motor do Laboratório

So cial junta diversos setores da sociedade local, reúne-os

e utiliza os seus conhecimentos e capacidades para

en contrar soluções para o s desafios locai s em equipa.

Prin cipa i s f ases da meto d o lo g ia do Labo ra tó r io

So cia l :

Os Laboratórios So ciais baseiam-se em 3 p rincipais

co mponentes:

1. Componente social: participação de vários

stakeholders de d iferentes setores da sociedade.

2. Componente experimental: abordagem iterati va

aos desafios através da prototipagem contínua e gestão

d e u m portfólio d e soluções cocriadas.

3. Componente sistémica: Foco na natureza sis témica

dos problemas e soluções possíveis, abordando as

cau sas do f enómeno em 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 metodologia dos

LaboratóriosSociais

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

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

abordaros desafios locais.

Identificar

desafios
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resultados

Tranformar

para a 

inclusão
social

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 LaboratóriosSociais.

Estas ferramentas de orientação estão disponíve is para download no site do

SOCI@LL em inglês, grego, italiano, polaco e português. O hub online SOCI@LL

inclui um fórum de discussão para faci litar as dis cussões entre os part icipantes do

Laboratório Social.

http://wholeschoolsociallabs.eu/portfolio_page/guiding-tools-for-local-authorities-on-how-to-generate-foster-and-sustain-cross-sectorial-platforms-for-social-inclusion/?lang=pt-pt

