Workshop
O Poder das Ligações Sociais na Intervenção para o Impacto Social
Iniciativa da IRIS – Incubadora Regional de Inovação Social em parceria com o Instituto de
Inovação Sistémica e com a Câmara Municipal de Penafiel.
Enquadramento: A sociedade atual encontra-se repleta de desafios que parecem não ter solução fácil – desde as
alterações climáticas à desigualdade económica, passando pelos novos modelos de trabalho, inteligência artificial e a
sustentabilidade do estado social. Com o aumento da complexidade dos problemas que temos pela frente, fruto das
relações de interdependência entre os vários sistemas sociais, ecológicos e económicos, planear e executar
intervenções de impacto social duradouras torna-se simultaneamente mais necessário e incerto.

Neste workshop serão usados conceitos de teoria dos sistemas sociais complexos (autoorganização e comportamento emergente) combinados com métodos da teoria de redes sociais
para propor novas ferramentas práticas de intervenção para impacto social.

Formador
Pedro Portela | Instituto de Inovação Sistémica
Sobre o Pedro Portela: é o Curador do Instituto de Inovação Sistémica, os seus principais interesses
focam-se na teoria dos sistemas, complexidade e redes de colaboração. Tem vasta experiência
internacional e em formação na área da intervenção social.
Sobre o Instituto de Inovação Sistémica: o problema que pretende resolver é um problema de perspetiva. A sua
intervenção aborda, não só a persistente falta de conhecimentos acerca do funcionamento de sistemas (sejam eles,
sociais, ecológicos ou económicos, simples, complicados ou complexos) e de literacia que permita descrever
problemas de uma perspetiva sistémica, mas também uma falta de conhecimento sobre ferramentas de análise e
simulação matemática, ferramentas e tecnologias sociais de cocriação e finalmente um grande vazio de agentes de
transformação capacitados para guiar processos de inovação sistémica.

Mais informações em: https://www.facebook.com/o.elefante.na.sala.2016/

Informações Logísticas
•

Data: 22 de fevereiro (5ª feira), das 14h às 18h e 23 de fevereiro (6ª feira) das 9h às 18h.

•

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel (mapa – como chegar).
Palacete do Barão do Calvário Avenida Egas Moniz, 4560-546 Penafiel

•

Inscrições: Até dia 09.02.2018 (6ª feira), pode inscrever-se aqui!
Receberá a informação acerca da validação da sua inscrição no dia 14 de fevereiro, bem como as indicações
para efetuar o pagamento (caso a sua inscrição seja aceite).

•

Valor de Inscrição: 40€

•

Número limite de inscrições: 20 participantes

Não perca esta oportunidade única de potenciar a construção ligações de impacto para garantir
ainda mais sucesso na concretização da sua missão social!
Para mais informações, contacte-nos:

Telemóvel: 93 440 05 62 | Email: info@iris-social.org

