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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

LABORATÓRIO: INOVAÇÃO SOCIAL I 10 ECTS 

LABORATORY: SOCIAL INNOVATION I 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Serviço Social/ 1.º Semestre / 2019-2020 

Master’s in Social Work/ 1st Semester / 2019-2020 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Ana Maria da Costa Oliveira         

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

2 horas/semana 

2 hours/Week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

O Laboratório de Inovação Social I, tem como objetivo apoiar o Desenho de Soluções de 

Inovação Social (Social Innovation Design).  

Os estudantes deverão conhecer e compreender as transformações atuais no campo da 

intervenção social, o significado atual e a relevância da inovação social. Deverão ser 

capazes de identificar e aplicar as racionalidades, discursos e práticas de inovação social: 1) 

na contextualização teórica e reflexão crítica; 2) na identificação, contextualização e análise 

crítica de experiências de inovação e empreendedorismo social e 3) no desenho de 

projetos de intervenção. 

Visa-se a aquisição de competências analíticas, comunicacionais e técnicas relativas ao 

campo teórico e prático em questão, consciência da oportunidade e diversidade de 

respostas sociais. 
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Pretende-se dotar os estudantes dos quadros conceptuais teóricos e práticos que 

contribuam para construírem projetos inovadores ou criadores de condições de inovação. 

 

The Social Innovation Laboratory I, aims to support the Design of Social Innovation Solutions. 

Students should know and understand the current changes in the field of social intervention, the 

current meaning and the relevance of social innovation. They should be able to identify and 

apply the rationalities, discourses and practices of social innovation: 1) in the theoretical context 

and critical reflection; 2) in the identification, contextualization and critical analysis of 

innovation and social entrepreneurship experiences and 3) in the design of intervention projects. 

The aim is to acquire analytical, communicational and technical skills related to the theoretical 

and practical field in question, awareness of the opportunity and diversity of social responses. 

It is intended to provide students with theoretical and practical conceptual frameworks that 

contribute to building innovative projects or creating conditions for innovation. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. O Processo de Inovação Social e Intervenção Social: contextos, características e 

desafios 

2. Etapas e Ferramentas para criação e estimulação de processos de inovação social. 

3. Mapeamento de Problema/necessidade e Revisão de Literatura 

4. O pensamento criativo e o desenho da ideia 

5. O Benchmark e a criação de valor 

 

1. The Social Innovation and Social Intervention Process: contexts, characteristics and 

challenges 

2. Steps and Tools for creating and stimulating social innovation processes. 

3. Problem / need mapping and literature review 

4. Creative thinking and idea design 

5. The Benchmark and value creation 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

O Laboratório é uma unidade curricular de cariz laboratorial e que recorre a diversas 

estratégias metodológicas de ensino/aprendizagem: observação direta de realidades 

sociais e estudos de caso, exercícios de simulação, recurso a audiovisuais com debate, 

apresentações orais, mesas redondas, entre outros 
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 20 % Assiduidade, pontualidade e participação em aula    

 30 % Trabalho parcelar produzido ao longo da unidade curricular 

 50 % Construção de Pré Projeto 

O trabalho final de Mestrado poderá assumir as seguintes modalidades: 

a) Um projeto de inovação social e empreendedorismo visando dar resposta a 

questões colocadas pelas entidades parceiras públicas, do terceiro sector ou 

empresariais, ou concretizando uma ideia dos estudantes em resposta a 

problemas de desafios societais; 

b) Um estágio, consistindo num projeto de consultoria a entidades 

parceiras públicas, do terceiro sector ou empresariais em termos de 

inovação social e empreendedorismo; 

c) Um projeto de pesquisa empírico no domínio da inovação social e 

empreendedorismo. 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The Laboratory is a laboratory-based curricular unit that uses several teaching / learning 

methodological strategies: direct observation of social realities and case studies, simulation 

exercises, use of audiovisuals with debate, oral presentations, round tables, among others 

 20% Attendance, punctuality and participation in class 

 30% piecemeal work produced throughout the course 

 50% Pre-Project Construction 

Final Master's work may take the following forms: 

a) A project of social innovation and entrepreneurship aiming to answer questions 

posed by public, third sector or business partner entities, or to concretize an idea 

of students in response to problems of societal challenges; 

b) An internship, consisting of a consultancy project to public, third sector or business 

partner entities in terms of social innovation and entrepreneurship; 

c) An empirical research project in the field of social innovation and 

entrepreneurship. 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the 

improper use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

 Bornstein, David (2004), How to Change the World: Social Entrepreneurs and 

the Power of New Ideas, EUA: Oxford University Press. 
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 Mulgan, Geoff (2006), “The process of Social Innovation” Innovations, 

Primavera 2006, pp.145-162. 

 Young Foundation (2006) Social Silicon Valleys a manifesto for social 

innovation: what it is, why it matters,how it can be accelerated, Londres: Young 

Foundation 

 Santos, Filipe; Lopo de Carvalho, Isabel; Salvado, João Cotter (2013), Manual para 

Transformar o Mundo, Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 


